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II 

(Niet-wetgevingshandelingen) 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN 

BESLUIT VAN DE RAAD 

van 16 september 2010 

betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de 
Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

Korea, anderzijds 

(2011/265/EU) 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 167, 
lid 3 en artikel 207, juncto artikel 218, lid 5, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 23 april 2007 heeft de Raad de Commissie gemach
tigd om namens de Europese Unie en haar lidstaten over 
een vrijhandelsovereenkomst met de Republiek Korea, 
hierna „Korea” genoemd, te onderhandelen. 

(2) Deze onderhandelingen zijn afgesloten en een vrijhan
delsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lid
staten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, 
hierna „de overeenkomst” genoemd, is op 15 oktober 
2009 geparafeerd. 

(3) Artikel 15.10, lid 5, van de overeenkomst bepaalt dat 
deze voorlopig kan worden toegepast. 

(4) De overeenkomst moet namens de Unie worden onder
tekend en voorlopig worden toegepast, in afwachting van 
de voltooiing van de procedures voor de sluiting ervan. 

(5) De overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten van 
investeerders uit de lidstaten van de Unie op een gun
stiger behandeling ingevolge overeenkomsten op het ge
bied van investeringen waarbij een lidstaat en Korea partij 
zijn. 

(6) Ingevolge artikel 218, lid 7, van het Verdrag dient de 
Raad de Commissie te machtigen tot goedkeuring van 
bepaalde, beperkte wijzigingen van de overeenkomst. 
De Commissie moet worden gemachtigd tot opzegging 
van de in artikel 5 van het protocol betreffende culturele 
samenwerking bedoelde aanspraken voor coproducties, 
tenzij haar standpunt is dat de aanspraak moet voort
duren en de Raad dit goedkeurt in een specifieke pro
cedure die zowel wegens het gevoelige karakter van dit 
deel van de overeenkomst als wegens het feit dat de 
overeenkomst door de Unie en haar lidstaten wordt ge
sloten, nodig is. Voorts moet de Commissie worden ge
machtigd tot goedkeuring van wijzigingen die krachtens 
artikel 10.25 van de overeenkomst door de werkgroep 
geografische aanduidingen worden aangenomen. 

(7) De desbetreffende procedures voor de bescherming van 
de geografische aanduidingen die ingevolge de overeen
komst worden beschermd moeten worden vastgelegd. 

(8) De Unie moet de procedures betreffende beperkingen 
inzake regelingen voor de teruggave van douanerechten, 
betreffende vrijwaringsmaatregelen en betreffende geschil
lenbeslechting inleiden zodra de voorwaarden van de 
desbetreffende bepalingen van de overeenkomst zijn ver
vuld. De rechten van de Unie waarin is voorzien in 
artikel 14 (teruggave of vrijstelling van douanerechten) 
van het Protocol betreffende de definitie van „producten 
van oorsprong” en methoden van administratieve samen
werking bij de overeenkomst, moeten worden uitge
oefend overeenkomstig de desbetreffende bepalingen 
van de verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule 
in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea. 

(9) De voorlopige toepassing waarin dit besluit voorziet, laat 
de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidsta
ten conform de Verdragen onverlet,
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek 
Korea, anderzijds, wordt hierbij namens de Unie goedgekeurd, 
behoudens de sluiting van die overeenkomst. 

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht. 

Artikel 2 

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (per
sonen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst 
namens de Unie en behoudens de sluiting ervan te onderteke
nen. 

Artikel 3 

1. Ingevolge artikel 15.10, lid 5, van de overeenkomst wordt 
deze door de Unie voorlopig toegepast in afwachting van de 
voltooiing van de sluitingsprocedure. De volgende bepalingen 
worden niet voorlopig toegepast: 

— de artikelen 10.54 tot en met 10.61 (strafrechtelijke hand
having van intellectuele-eigendomsrechten); 

— artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 2, artikel 6, leden 1, 2, 4 en 5, 
en de artikelen 8, 9 en 10 van het Protocol betreffende 
culturele samenwerking. 

2. Om de datum van voorlopige toepassing vast te stellen, 
legt de Raad de uiterlijke datum vast waarop de in artikel 15.10, 
lid 5, bedoelde kennisgeving aan Korea moet worden gezonden. 
In die kennisgeving wordt vermeld welke bepalingen niet voor
lopig kunnen worden toegepast. 

De Raad stemt de effectieve datum van voorlopige toepassing af 
op de datum van inwerkingtreding van het voorstel van ver
ordening van het Europees Parlement en van de Raad tot uit
voering van de bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandels
overeenkomst EU-Korea. 

3. De datum vanaf wanneer de overeenkomst voorlopig 
wordt toegepast wordt door het secretariaat-generaal van de 
Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 4 

1. De Commissie stelt Korea in kennis van het voornemen 
van de Unie om de in artikel 5 van het protocol betreffende 
culturele samenwerking bedoelde periode waarin een aanspraak 
voor coproductie bestaat niet overeenkomstig de procedure van 
artikel 5, lid 8, van dat protocol te verlengen, tenzij de Raad, op 
voorstel van de Commissie, vier maanden vóór het verstrijken 

van die periode met verlenging ervan instemt. Stemt de Raad 
met verlenging van de aanspraakperiode in, dan is deze bepaling 
bij het einde van de verlengde periode waarin een recht op 
aanspraak bestaat, opnieuw van toepassing. Over de verlenging 
van de periode waarin aanspraak bestaat, beslist de Raad met 
eenparigheid van stemmen. 

2. Voor de toepassing van artikel 10.25 van de overeen
komst worden wijzigingen van de overeenkomst door besluiten 
van de werkgroep geografische aanduidingen goedgekeurd door 
de Commissie, namens de Unie. Indien belanghebbenden na 
bezwaren in verband met een geografische aanduiding geen 
overeenstemming kunnen bereiken, stelt de Commissie een 
standpunt vast op basis van de procedure van artikel 15, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 
20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aan
duidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten 
en levensmiddelen ( 1 ). De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Com
missie verleende uitvoeringsbevoegdheden ( 2 ) bedoelde termĳn 
wordt op één maand vastgesteld. 

Artikel 5 

1. Een ingevolge onderafdeling C, „Geografische aanduidin
gen”, van hoofdstuk tien van de overeenkomst beschermde 
naam mag worden gebruikt door iedere marktdeelnemer die 
landbouwproducten, levensmiddelen, wijn, gearomatiseerde 
wijn of gedistilleerde dranken in de handel brengt die aan de 
desbetreffende specificatie voldoen. 

2. De lidstaten en de instellingen van de Unie handhaven de 
bescherming als bedoeld in de artikelen 10.18 tot en met 10.23 
van de overeenkomst, tevens op verzoek van een belangheb
bende. 

Artikel 6 

Het door de Unie in het comité voor culturele samenwerking in 
te nemen standpunt over besluiten met rechtsgevolgen wordt in 
overeenstemming met het Verdrag door de Raad bepaald. De 
vertegenwoordigers van de Unie in het comité voor culturele 
samenwerking zijn hoge ambtenaren van zowel de Commissie 
als de lidstaten die deskundig en ervaren zijn op het gebied van 
culturele zaken en praktijken, en die het standpunt van de Unie 
in overeenstemming met het Verdrag kenbaar maken. 

Artikel 7 

De bepaling voor vaststelling van de nodige uitvoeringsbepalin
gen voor de toepassing van de regels van bijlage II(a) bij het 
Protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” 
en methoden van administratieve samenwerking bij de overeen
komst, is artikel 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek ( 3 ).
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Artikel 8 

De overeenkomst wordt niet aldus uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat zij 
verplichtingen bevat waarop bij de rechterlijke instanties van de Unie of van de lidstaten een rechtstreeks 
beroep kan worden gedaan. 

Artikel 9 

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld. 

Gedaan te Brussel, 16 september 2010. 

Voor de Raad 
De voorzitter 

S. VANACKERE
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Verklaringen van de Commissie 

1. Verklaring over de oorsprongsregels 

De Commissie bevestigt het uitzonderlijke karakter van de afwijkingen voor bepaalde textielproducten en 
voor surimi in het Protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong”. De Commissie bevestigt 
eveneens dat zij hecht aan de normale preferentiële oorsprongsregels van de Europese Unie als basis voor 
verdere onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten, en dat het belangrijk is om in de oorsprongs
regels de eis te handhaven dat producten in het land van oorsprong in voldoende mate be- of verwerkt 
moeten zijn om een preferentiële behandeling te kunnen genieten. 

De Commissie is voornemens om in de huidige en toekomstige onderhandelingen over vrijhandelsover
eenkomsten bij voorkeur in te zetten op een verbod op de teruggave van douanerechten. Zou in een 
bepaalde vrijhandelsovereenkomst van dit beleid worden afgeweken, dan moet dit vooraf met de lidstaten 
worden besproken. 

2. Verklaring over de invoerprijzen 

De Commissie bevestigt dat de bepalingen in de vrijhandelsovereenkomst betreffende de afschaffing van de 
invoerprijzen voor bepaalde soorten groenten en fruit, die gezien de bijzondere omstandigheden van die 
onderhandelingen met Korea waren overeengekomen, een uitzonderlijk karakter hebben en geen precedent 
vormen voor andere bilaterale of multilaterale onderhandelingen. 

3. Verklaring over het Protocol betreffende culturele samenwerking 

De Commissie herinnert eraan dat zij ten zeerste gehecht is aan de beginselen en de bepalingen van het 
Unesco-Verdrag van 2005 betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuur
uitingen. Het aan de vrijhandelsovereenkomst met Korea gehechte Protocol betreffende culturele samen
werking, waarvan de bepalingen betreffende audiovisuele coproducties voor een voorlopig tot drie jaar 
beperkte periode van kracht zijn, ressorteert rechtstreeks onder dat verdrag en laat het beleid van de 
Europese Unie volgens hetwelk de handelsbesprekingen op het gebied van culturele en audiovisuele diensten 
geen afbreuk mogen doen aan de verscheidenheid aan culturen en talen van de Unie, onverlet. 

Bij de opstelling van en de onderhandelingen over het protocol is rekening gehouden met het specifieke 
karakter van het cultuurbeleid van Korea, in het bijzonder met de steun die het land aan de audiovisuele 
sector verleent. Het vormt derhalve geen precedent voor toekomstige onderhandelingen met andere partners. 

De Commissie herhaalt haar belofte om te ijveren voor de ratificatie en de uitvoering van het Unesco- 
Verdrag en om een globale strategie van de Europese Unie inzake extern cultureel beleid op te stellen 
overeenkomstig de conclusies van de Raad van november 2008. 

4. Verklaring over de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst 

De Commissie zegt toe de procedures betreffende de beperkingen inzake de regelingen voor de teruggave 
van douanerechten, betreffende vrijwaringsmaatregelen en betreffende geschillenbeslechting te zullen inlei
den zodra de voorwaarden van de desbetreffende bepalingen zijn vervuld. 

Opdat de Commissie en de belanghebbenden nauwlettend kunnen toezien op de nakoming door Korea van 
zijn toezeggingen en op de medewerking van het land bij de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst, 
worden de volgende maatregelen genomen. 

— De Commissie zal met de EU-ondernemingen, met de lidstaten en met de commissie internationale 
handel (INTA) op gezette tijden statistieken over de Koreaanse invoer in gevoelige sectoren uitwisselen, 
alsook invoer- en uitvoerstatistieken die relevant zijn voor het inroepen van de vrijwaringsclausule en de 
speciale clausule inzake teruggave van douanerechten. Statistieken betreffende auto’s, consumentenelek
tronica en textiel worden tweemaandelijks uitgewisseld, te beginnen vanaf de datum van voorlopige 
toepassing van deze overeenkomst. 

— De Commissie zal belanghebbenden, de lidstaten en de commissie INTA in het begin van het jaar een 
voorlopige agenda van de geplande vergaderingen over de vrijhandelsovereenkomst toezenden, zodat 
deze makkelijker input voor de voorbereiding van deze vergaderingen kunnen aanleveren. 

— De Commissie zal alle door EU-ondernemingen verstrekte, onderbouwde informatie over belemmeringen 
van de markttoegang zorgvuldig bezien. Zij zal deze informatie met de ondernemingen bespreken en de 
ondernemingen op de hoogte houden van de follow-up die aan de klachten in verband met markt
toegang is gegeven. Daartoe wordt gebruikgemaakt van de verschillende fora die in Brussel en Seoel 
reeds zijn opgezet in het kader van de strategie inzake markttoegang.
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Met het oog op een degelijke uitvoering van het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling wordt 
een interne adviesgroep opgericht. In deze groep zijn ondernemingen, vakbonden en niet-gouvernementele 
organisaties gelijkelijk vertegenwoordigd. Het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt eveneens 
passend vertegenwoordigd. De nadere regelingen voor de werking van de groep zullen met de betrokkenen 
worden overeengekomen. 

5. Verklaring over de bijzondere bepalingen inzake administratieve samenwerking 

De Commissie bevestigt het uitzonderlijke karakter van de compromisformulering van artikel 2.17 „Bijzon
dere bepalingen inzake administratieve samenwerking”, die geen precedent vormt voor andere bilaterale of 
multilaterale onderhandelingen. 

De Commissie is voornemens om in de lopende en toekomstige onderhandelingen over vrijhandelsover
eenkomsten bij voorkeur in te zetten op fraudebestrijdingsbepalingen die het partnerland ertoe verplichten 
de tariefpreferenties correct toe te passen, door te voorzien in de mogelijke opheffing van handelsprefe
renties in geval van niet-medewerking en/of fraude/onregelmatigheden.
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VRIJHANDELSOVEREENKOMST 

tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

IERLAND, 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 

DE REPUBLIEK LETLAND, 

DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

DE REPUBLIEK HONGARIJE, 

MALTA, 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

DE REPUBLIEK POLEN, 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

ROEMENIË, 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, 

DE REPUBLIEK FINLAND, 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,
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partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, hierna de „lidstaten van de Europese Unie” genoemd, 

en 

DE EUROPESE UNIE, 

enerzijds, en 

DE REPUBLIEK KOREA, hierna „Korea” genoemd, 

anderzijds, 

ERKENNENDE dat zij een langdurig en sterk partnerschap hebben, dat is gebaseerd op de gemeenschappelijke 
beginselen en waarden die zijn weergegeven in de Kaderovereenkomst, 

GELEID DOOR DE WENS, consistent met het kader van hun algemene betrekkingen, hun nauwe economische 
banden verder aan te halen, en ervan overtuigd dat deze overeenkomst een nieuw klimaat voor de ont
wikkeling van de wederzijdse handel en investeringen door de partijen tot stand zal brengen, 

ERVAN OVERTUIGD dat deze overeenkomst een uitgebreidere en betrouwbare markt voor goederen en 
diensten alsmede een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat tot stand zal brengen, en aldus het con
currentievermogen van hun ondernemingen op mondiale markten zal versterken, 

OPNIEUW BEVESTIGENDE dat zij het Handvest van de Verenigde Naties, ondertekend te San Francisco op 
26 juni 1945, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties vastgesteld op 10 december 1948, ten volle onderschrijven, 

OPNIEUW BEVESTIGENDE dat zij zich inzetten voor een duurzame ontwikkeling, en ervan overtuigd dat de 
internationale handel bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling in economisch, sociaal en ecologisch op
zicht, met inbegrip van de economische ontwikkeling, het terugdringen van armoede, volledige en produc
tieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen, alsmede de bescherming en het behoud van het 
milieu en de natuurlijke hulpbronnen, 

ERKENNENDE dat de partijen, zoals in deze overeenkomst is vastgelegd, het recht hebben om op basis van 
het door hen passend geachte beschermingsniveau maatregelen te treffen die nodig zijn ter verwezenlijking 
van legitieme doelstellingen van overheidsbeleid, mits dergelijke maatregelen geen middel tot ongerecht
vaardigde discriminatie of een verkapte beperking van de internationale handel vormen, 

VASTBESLOTEN transparantie te bevorderen ten aanzien van alle relevante belanghebbenden, met inbegrip 
van de particuliere sector en organisaties van het maatschappelijk middenveld, 

GELEID DOOR DE WENS de levensstandaard te verhogen, economische groei en stabiliteit te bevorderen, 
nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid te scheppen en het algemene welzijn te verbeteren door 
liberalisering en uitbreiding van de wederzijdse handel en investeringen, 

MET HET OOG op de vaststelling van duidelijke en over en weer tot voordeel strekkende regels voor hun 
handel en investeringen en ter vermindering of afschaffing van de belemmeringen voor de wederzijdse 
handel en investeringen, 

VASTBESLOTEN bij te dragen aan de harmonische ontwikkeling en de uitbreiding van de wereldhandel door 
met deze overeenkomst handelsbelemmeringen weg te nemen en tussen hun grondgebieden nieuwe han
dels- of investeringsbelemmeringen die de voordelen van deze overeenkomst zouden kunnen beperken, te 
vermijden, 

GELEID DOOR DE WENS de arbeids- en milieuwetgeving alsmede het werkgelegenheids- en milieubeleid 
verder te ontwikkelen en te handhaven, fundamentele rechten van werknemers en een duurzame ontwik
keling te bevorderen en deze overeenkomst ten uitvoer te leggen op een wijze die strookt met deze 
doelstellingen, en 

VOORTBOUWEND op hun respectieve rechten en verplichtingen ingevolge de Overeenkomst van Marrakesh 
tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie van 15 april 1994, hierna „WTO-overeenkomst” genoemd, 
en andere multilaterale, regionale en bilaterale overeenkomsten en uitvoeringsregelingen waarbij zij partij 
zijn,
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ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

HOOFDSTUK EEN 

DOELSTELLINGEN EN ALGEMENE DEFINITIES 

Artikel 1.1 

Doelstellingen 

1. De partijen brengen hiermee overeenkomstig deze over
eenkomst een vrijhandelsgebied met betrekking tot goederen, 
diensten en vestiging alsmede bijbehorende regels tot stand. 

2. De doelstellingen van deze overeenkomst zijn: 

a) de handel in goederen tussen de partijen te liberaliseren en te 
bevorderen, in overeenstemming met artikel XXIV van de 
Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel 1994, 
hierna „GATT 1994” genoemd; 

b) de wederzijdse handel in diensten en investeringen door de 
partijen te liberaliseren, in overeenstemming met artikel V 
van de Algemene overeenkomst betreffende handel en dien
sten, hierna „GATS 1994” genoemd; 

c) de mededinging in hun economieën te bevorderen, met 
name op het gebied van de economische betrekkingen tus
sen de partijen; 

d) de markten voor overheidsopdrachten van de partijen op 
wederzijdse basis verder te liberaliseren; 

e) intellectuele-eigendomsrechten adequaat en doeltreffend te 
beschermen; 

f) bij te dragen aan de harmonische ontwikkeling en uitbrei
ding van de wereldhandel, door het wegnemen van handels
belemmeringen en door een omgeving te ontwikkelen die 
een toename van investeringsstromen bevordert; 

g) erkennende dat duurzame ontwikkeling een overkoepelende 
doelstelling is, een zodanige ontwikkeling van de internatio
nale handel na te streven dat aan de doelstelling van duur
zame ontwikkeling wordt bijgedragen, alsmede dat met deze 
doelstelling rekening wordt gehouden en dat zij tot uitdruk
king komt op elk niveau van de handelsbetrekkingen tussen 
de partijen, en 

h) buitenlandse directe investeringen aan te moedigen zonder 
dat, bij de toepassing en handhaving van milieu- en arbeids
wetgeving van de partijen, milieunormen, arbeidsnormen of 
normen inzake gezondheid en veiligheid op het werk naar 
beneden worden bijgesteld of worden afgezwakt. 

Artikel 1.2 

Algemene definities 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

de partijen: de Europese Unie of haar lidstaten of de Europese 
Unie en haar lidstaten, binnen de grenzen van hun respectieve 
bevoegdheden zoals deze voortvloeien uit het Verdrag betref
fende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (hierna „EU” genoemd), enerzijds, en 
Korea anderzijds; 

de kaderovereenkomst: de Kaderovereenkomst inzake handel en 
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidsta
ten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend te 
Luxemburg op 28 oktober 1996 dan wel enige overeenkomst 
waarbij die kaderovereenkomst wordt geactualiseerd, gewijzigd 
of vervangen, en onder 

de douaneovereenkomst: de Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en de Republiek Korea betreffende samenwerking 
en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, onder
tekend te Brussel op 10 april 1997. 

HOOFDSTUK TWEE 

NATIONALE BEHANDELING EN MARKTTOEGANG VOOR 
GOEDEREN 

AFDELING A 

Gemeenschappelijke bepalingen 

Artikel 2.1 

Doel 

Gedurende een overgangsperiode die aanvangt bij de inwerking
treding van deze overeenkomst, wordt de handel in goederen 
door de partijen geleidelijk en wederzijds geliberaliseerd, over
eenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst en in overeen
stemming met artikel XXIV van de GATT 1994. 

Artikel 2.2 

Toepassingsgebied 

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 
handel in goederen ( 1 ) tussen de partijen. 

Artikel 2.3 

Douanerechten 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder dou
anerechten verstaan alle rechten en heffingen ter zake van of 
in verband met de invoer van goederen, met inbegrip van alle 
aanvullende belastingen of heffingen ter zake van dergelijke 
invoer ( 2 ). Onder douanerechten worden niet verstaan: 

a) heffingen gelijkwaardig aan interne belastingen die overeen
komstig artikel 2.8 worden geheven ter zake van soortgelijke 
interne goederen of ter zake van goederen waaruit de inge
voerde goederen geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd of 
geproduceerd; 

b) rechten die overeenkomstig hoofdstuk drie (Handelsmaat
regelen) worden opgelegd ingevolge de wet- en regelgeving 
van een partij; 

c) vergoedingen die worden verlangd of andere heffingen die 
worden opgelegd in overeenstemming met artikel 2.10, inge
volge de wet- en regelgeving van een partij, of
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d) rechten opgelegd ingevolge de wet- en regelgeving van een 
partij in overeenstemming met artikel 5 van de Overeen
komst inzake de landbouw, die is opgenomen in bijlage 
1A bij de WTO-overeenkomst. 

Artikel 2.4 

Indeling van goederen 

De indeling van goederen in het handelsverkeer tussen de par
tijen geschiedt overeenkomstig de tariefnomenclatuur van elk 
van beide partijen, uitgelegd in overeenstemming met het gehar
moniseerde systeem, hierna „GS” genoemd, dat is ingesteld bij 
het op 14 juni 1983 te Brussel ondertekende Internationaal 
Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de om
schrijving en de codering van goederen. 

AFDELING B 

Afschaffing van douanerechten 

Artikel 2.5 

Afschaffing van douanerechten 

1. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, schaft elk 
van beide partijen haar douanerechten op goederen van oor
sprong uit de andere partij af, overeenkomstig haar lijst die is 
opgenomen in bijlage 2-A. 

2. Voor elk goed is het basisdouanerecht waarop ingevolge 
lid 1 de achtereenvolgende verlagingen worden toegepast, het 
recht dat in de lijsten in bijlage 2-A is vermeld. 

3. Indien een partij na de inwerkingtreding van deze over
eenkomst op enig tijdstip het door haar toegepaste recht voor 
meest begunstigde natie (hierna „MBN” genoemd) verlaagt, dan 
geldt dat recht voor handel waarop deze overeenkomst van 
toepassing is, indien en zolang het lager is dan het overeenkom
stig haar lijst in bijlage 2-A berekende recht. 

4. Drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
treden de partijen, indien een van hen daarom verzoekt, in 
overleg om te bezien of douanerechten ter zake van invoer 
tussen hen versneld en in ruimere mate kunnen worden afge
schaft. Met een besluit van de partijen in het Handelscomité, 
naar aanleiding van zulk overleg, dat een douanerecht op een 
goed versneld en in ruimere mate wordt afgeschaft, worden 
douanerechten of afbouwcategorieën die voor dat goed over
eenkomstig hun lijsten in bijlage 2-A zijn vastgesteld, vervan
gen. 

Artikel 2.6 

Status-quo 

Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, met inbegrip 
van hetgeen uitdrukkelijk in de in bijlage 2-A opgenomen lijst 
van elk van beide partijen is vermeld, mag geen van hen be
staande douanerechten verhogen of nieuwe douanerechten vast
stellen op een goed van oorsprong uit de andere partij. Dit sluit 
niet uit dat elk van beide partijen een douanerecht na een 
eenzijdige verlaging mag verhogen tot het in haar lijst in bijlage 
2-A vastgelegde niveau. 

Artikel 2.7 

Beheer en toepassing van tariefcontingenten 

1. Elk van beide partijen beheert en past de tariefcontingen
ten toe die zijn vastgelegd in aanhangsel 2-A-1 van haar in 
bijlage 2-A opgenomen lijst, in overeenstemming met artikel 
XIII van de GATT 1994, met inbegrip van de aantekeningen 
erop en de in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst opgenomen 
Overeenkomst inzake procedures op het gebied van invoerver
gunningen. 

2. Elk van beide partijen waarborgt dat: 

a) haar procedures voor het beheer van haar tariefcontingenten 
transparant zijn, beschikbaar worden gesteld aan het publiek, 
tijdig voorhanden zijn en niet discrimineren, adeqaat op de 
marktomstandigheden inspelen, zo min mogelijk een last 
voor het handelsverkeer vormen, en rekening houden met 
de voorkeuren van de eindgebruikers; 

b) iedere persoon van een partij die aan de wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen van de partij van invoer voldoet, 
een aanvraag voor een tariefcontingent kan indienen en voor 
toewijzing hiervan door de partij in aanmerking kan komen. 
Tenzij de partijen bij beslissing van het Comité voor de 
handel in goederen anders overeenkomen, kan elke verwer
ker, elke detailhandelaar, elk restaurant, elk hotel, elke maal
tijdverstrekker of instelling, en elke andere persoon verzoe
ken om en in aanmerking komen voor toewijzing van een 
tariefcontingent. Elke vergoeding voor diensten in verband 
met een verzoek om toewijzing van een tariefcontingent 
wordt beperkt tot de daadwerkelijke kosten van de verleende 
diensten; 

c) zij, behoudens het bepaalde in aanhangsel 2-A-1 van haar 
lijst in bijlage 2-A, geen deel van een tariefcontingent aan 
een producentengroepering toewijst, de toewijzing van een 
tariefcontingent niet afhankelijk stelt van de aankoop van 
interne producten, en niet alleen verwerkers in aanmerking 
laat komen voor een tariefcontingent, en 

d) zij tariefcontingenten toewijst in commercieel haalbare ladin
gen en zoveel mogelijk in de hoeveelheden waarom impor
teurs verzoeken. Tenzij met betrekking tot elk tariefcontin
gent en de toepasselijke tarieflijn in aanhangsel 2-A-1 van de 
in bijlage 2-A opgenomen lijst van een partij anders is be
paald, geldt elke toewijzing van een tariefcontingent voor elk 
goed of elke mix van goederen waarvoor een bepaald tarief
contingent bestaat, ongeacht de omschrijving van het betrok
ken goed of de indeling ervan, en wordt deze niet afhanke
lijk gesteld van het voorgenomen eindgebruik of de verpak
kingsgrootte van het goed of de mix. 

3. Elk van beide partijen wijst de instanties aan die verant
woordelijk zijn voor het beheer van haar tariefcontingenten. 

4. Elk van beide partijen stelt alles in het werk om haar 
tariefcontingenten op zodanige wijze te beheren dat importeurs 
deze ten volle kunnen benutten. 

5. Geen van beide partijen mag de aanvraag voor of het 
gebruik van een toegewezen tariefcontingent afhankelijk stellen 
van de wederuitvoer van een goed.
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6. Indien een van de partijen daar schriftelijk om verzoekt, 
plegen de partijen overleg met betrekking tot het beheer door 
een partij van haar tariefcontingenten. 

7. Tenzij in aanhangsel 2-A-1 van haar in bijlage 2-A opge
nomen lijst anders is bepaald, stelt elk van beide partijen de 
volledige, in dat aanhangsel vastgestelde hoeveelheid van het 
tariefcontingent beschikbaar voor aanvragers, met ingang van 
de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst gedu
rende het eerste jaar en met ingang van de verjaardag van de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst wat elk opvolgend jaar 
betreft. In de loop van elk jaar maakt de beheersinstantie van de 
partij van invoer binnen een redelijke termijn de benuttings
percentages en resterende hoeveelheden voor elk tariefcontin
gent bekend op haar daartoe aangewezen, voor het publiek 
toegankelijke website. 

AFDELING C 

Niet-tarifaire maatregelen 

Artikel 2.8 

Nationale behandeling 

Elk van beide partijen behandelt goederen van de andere partij 
als nationale goederen, in overeenstemming met artikel III van 
de GATT 1994, met inbegrip van de aantekeningen erop. Hier
toe worden artikel III van de GATT 1994 en de aantekeningen 
erop mutatis mutandis in deze overeenkomst opgenomen. 

Artikel 2.9 

Invoer- en uitvoerbeperkingen 

In overeenstemming met artikel XI van de GATT 1994 en de 
aantekeningen erop mag geen van beide partijen verboden of 
beperkingen invoeren of handhaven, tenzij het gaat om rechten, 
belastingen of andere heffingen, ter zake van de invoer van een 
goed uit de andere partij of van de uitvoer of verkoop ten 
uitvoer van een goed dat voor het grondgebied van de andere 
partij is bestemd. Hiertoe worden artikel XI van de GATT 1994 
en de aantekeningen erop mutatis mutandis in deze overeen
komst opgenomen. 

Artikel 2.10 

Vergoedingen en andere heffingen ter zake van de invoer 

Elk van beide partijen draagt er zorg voor dat alle vergoedingen 
en heffingen van welke aard ook (andere dan douanerechten en 
de items die niet onder de definitie van een douanerecht in de 
zin van artikel 2.3, onder a), b) en d), vallen) ter zake van of in 
verband met invoer worden beperkt tot, bij benadering, de 
kosten van de verleende diensten, niet op een ad-valorembasis 
worden berekend en geen indirecte bescherming van interne 
producten of een belasting op de invoer voor fiscale doeleinden 
vormen. 

Artikel 2.11 

Rechten, belastingen en andere vergoedingen en heffingen 
ter zake van de uitvoer 

Geen van beide partijen mag rechten, belastingen of andere 
vergoedingen en heffingen handhaven of instellen ter zake 
van of in verband met de uitvoer van goederen naar de andere 
partij; hetzelfde geldt voor interne belastingen, vergoedingen en 
heffingen ter zake van de uitvoer van goederen naar de andere 
partij die hoger zijn dan de rechten of belastingen die op soort
gelijke, voor verkoop in het binnenland bestemde producten 
worden geheven. 

Artikel 2.12 

Douanewaarde 

De Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van 
GATT 1994, die zich in bijlage IA bij de WTO-overeenkomst 
bevindt, hierna „Overeenkomst inzake de douanewaarde” ge
noemd, wordt mutatis mutandis in deze overeenkomst opge
nomen. De voorbehouden en opties van artikel 20 en de pun
ten 2 tot en met 4 van bijlage III bij de Overeenkomst inzake de 
douanewaarde zijn niet van toepassing. 

Artikel 2.13 

Staatshandelsondernemingen 

1. De partijen bevestigen hun bestaande rechten en verplich
tingen ingevolge artikel XVII van de GATT 1994, de aanteke
ningen erop en het in bijlage IA bij de WTO-overeenkomst 
opgenomen Memorandum van Overeenstemming betreffende 
de interpretatie van artikel XVII van de GATT 1994, welke 
mutatis mutandis in deze overeenkomst zijn opgenomen. 

2. Indien een partij de andere partij verzoekt om inlichtingen 
over individuele staatshandelsondernemingen, hun activiteiten 
en de gevolgen daarvan voor de bilaterale handel, houdt de 
partij aan wie inlichtingen zijn gevraagd, rekening met de nood
zaak een zo groot mogelijke transparantie te waarborgen, on
verminderd artikel XVII, lid 4, onder d), van de GATT 1994 
betreffende vertrouwelijke inlichtingen. 

Artikel 2.14 

Afschaffing van sectorspecifieke niet-tarifaire maatregelen 

1. The Parties shall implement their commitments on sector- 
specific non-tariff measures on goods in accordance with the 
commitments set out in Annexes 2-B through 2-E. 

2. Drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
treden de partijen, indien een van hen daarom verzoekt, in 
overleg om te bezien of hun verbintenissen met betrekking 
tot sectorspecifieke niet-tarifaire maatregelen ten aanzien van 
goederen kunnen worden uitgebreid. 

AFDELING D 

Specifieke uitzonderingen met betrekking tot goederen 

Artikel 2.15 

Algemene uitzonderingen 

1. De partijen bevestigen dat hun bestaande rechten en ver
plichtingen ingevolge artikel XX van de GATT 1994 en de 
aantekeningen erop, die in deze overeenkomst zijn opgenomen, 
van overeenkomstige toepassing zijn op de onder deze over
eenkomst vallende handel in goederen. 

2. De partijen komen overeen dat alvorens een onder i) en j) 
van artikel XX van de GATT 1994 bedoelde maatregel te ne
men, de partij die voornemens is maatregelen te nemen de 
andere partij alle relevante informatie verstrekt, teneinde een 
oplossing te zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar is. 
De partijen kunnen besluiten tot elke maatregel die aan de 
moeilijkheden een einde maakt. Indien binnen 30 dagen na 
het verstrekken van dergelijke informatie geen overeenstemming
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is bereikt, kan de partij krachtens dit artikel ten aanzien van het 
betrokken goed maatregelen toepassen. Wanneer door uitzon
derlijke, kritieke omstandigheden die onmiddellijk handelen ver
eisen, voorafgaande informatieverstrekking of voorafgaand on
derzoek niet mogelijk is, kan de partij die voornemens is de 
maatregelen te nemen, onmiddellijk de voorzorgsmaatregelen 
nemen die nodig zijn om de situatie aan te pakken, en stelt 
zij de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis. 

AFDELING E 

Institutionele bepalingen 

Artikel 2.16 

Comité voor de handel in goederen 

1. Het Comité voor de handel in goederen dat is opgericht 
krachtens lid 1 van artikel 15.2 (Gespecialiseerde comités), komt 
bijeen indien een partij of het Handelscomité hierom verzoekt, 
teneinde alle aangelegenheden te behandelen waarop dit hoofd
stuk van toepassing is, en bestaat uit vertegenwoordigers van de 
partijen. 

2. Het Comité heeft onder meer de volgende taken: 

a) bevorderen van de handel in goederen tussen de partijen, 
met inbegrip van overleg over versnelde en verdergaande 
rechtenafschaffing, over verdergaande verbintenissen met be
trekking tot niet-tarifaire maatregelen ingevolge deze over
eenkomst, alsmede, in voorkomend geval, over andere kwes
ties, en 

b) tarifaire en niet-tarifaire maatregelen ten aanzien van de 
handel in goederen tussen de partijen treffen en, in voor
komend geval, zulke aangelegenheden voorleggen aan het 
Handelscomité, opdat dit zich hierover buigt, 

voor zover deze taken niet zijn opgelegd aan de desbetref
fende, krachtens lid 1 van artikel 15.3 opgerichte werkgroe
pen, hierna „werkgroepen” genoemd. 

Artikel 2.17 

Bijzondere bepalingen inzake administratieve 
samenwerking 

1. De partijen zijn het erover eens dat administratieve samen
werking van essentieel belang is voor de tenuitvoerlegging van 
en de controle op de preferentiële tariefbehandeling die op 
grond van dit hoofdstuk wordt verleend, en zij benadrukken 
dat zij gebonden zijn om onregelmatigheden en fraude op het 
gebied van douane- en aanverwante aangelegenheden te bestrij
den. 

2. Indien een partij op grond van objectieve informatie tot 
de bevinding is gekomen dat geen administratieve medewerking 
is verleend en/of dat zich onregelmatigheden of fraude hebben 
voorgedaan, komt, indien die partij daarom verzoekt, het Dou
anecomité binnen 20 dagen nadat een dergelijk verzoek is ge
daan bijeen teneinde met spoed een oplossing voor de situatie 
te vinden. Het overleg in het kader van het Douanecomité 
wordt geacht dezelfde functie te hebben als overleg op grond 
van artikel 14.3 (Overleg). 

HOOFDSTUK DRIE 

HANDELSMAATREGELEN 

AFDELING A 

Bilaterale vrijwaringsmaatregelen 

Artikel 3.1 

Toepassing van bilaterale vrijwaringsmaatregelen 

1. Indien, wegens de verlaging of afschaffing van een dou
anerecht ingevolge deze overeenkomst, goederen van oorsprong 
uit een partij naar het grondgebied van een andere partij in 
dermate toegenomen hoeveelheden, in absolute zin of in ver
houding tot de interne productie, en onder zodanige voorwaar
den worden ingevoerd dat de interne industrie die soortgelijke 
of rechtstreeks concurrerende producten vervaardigt, ernstige 
schade lijdt of dreigt te lijden, kan de partij van invoer in over
eenstemming met de in deze afdeling vervatte voorwaarden en 
procedures maatregelen vaststellen als bedoeld in lid 2. 

2. De partij van invoer kan een bilaterale vrijwaringsmaat
regel treffen tot: 

a) opschorting van de in deze overeenkomst voorziene verdere 
verlaging van het douanerecht ter zake van het betrokken 
goed, of 

b) verhoging van het douanerecht ter zake van het goed tot een 
niveau dat niet hoger ligt dan het laagste van de volgende 
rechten: 

i) het ter zake van het goed toegepaste meestbegunstigings
recht dat van kracht is op het tijdstip waarop de maat
regel wordt getroffen, of 

ii) het basisdouanerecht dat overeenkomstig lid 2 van 
artikel 2.5 (Afschaffing van douanerechten) is vastgelegd 
in de lijsten in bijlage 2-A (Afschaffing van douanerech
ten). 

Artikel 3.2 

Voorwaarden en beperkingen 

1. Een partij stelt de andere partij schriftelijk in kennis van de 
opening van een onderzoek als omschreven in lid 2, en overlegt 
met haar zo vroeg mogelijk vóór de toepassing van een bilate
rale vrijwaringsmaatregel, teneinde de informatie die uit het 
onderzoek naar voren komt, te toetsen en standpunten over 
de maatregel uit te wisselen. 

2. Een partij treft een bilaterale vrijwaringsmaatregel slechts 
nadat haar bevoegde autoriteiten een onderzoek hebben verricht 
in overeenstemming met artikel 3 en artikel 4, lid 2, onder c), 
van de in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst opgenomen 
Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen, hierna „Overeen
komst inzake vrijwaringsmaatregelen” genoemd, waartoe 
artikel 3 en artikel 4, lid 2, onder c), van de Overeenkomst 
inzake vrijwaringsmaatregelen mutatis mutandis in de onder
havige overeenkomst worden opgenomen. 

3. Bij het in lid 2 omschreven onderzoek voldoet een partij 
aan de vereisten van artikel 4, lid 2, onder a), van de Over
eenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen, waartoe dat artikel 
mutatis mutandis in de onderhavige overeenkomst wordt opge
nomen.
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4. Elk van beide partijen waarborgt dat haar bevoegde auto
riteiten dit onderzoek afsluiten binnen een jaar na de datum 
waarop het is geopend. 

5. De partijen mogen een bilaterale vrijwaringsmaatregel 
slechts toepassen met inachtneming van de volgende beperkin
gen: 

a) de maatregel mag enkel worden toegepast voor zover en zo 
lang zij noodzakelijk is om ernstige schade te voorkomen of 
te herstellen en om aanpassing te vergemakkelijken; 

b) de maatregel mag niet langer dan twee jaar worden toege
past, maar deze periode kan met maximaal twee jaar worden 
verlengd indien de bevoegde autoriteiten van de partij van 
invoer overeenkomstig de in dit artikel gespecificeerde pro
cedures vaststellen dat de maatregel noodzakelijk blijft om 
ernstige schade te voorkomen of te herstellen en aanpassing 
te vergemakkelijken, en er bewijs is dat de industrie zich 
aanpast, waarbij de totale toepassingsperiode van een vrijwa
ringsmaatregel, met inbegrip van de initiële toepassingsperi
ode en elke verlenging daarvan, niet langer mag zijn dan vier 
jaar, en 

c) na afloop van de overgangsperiode mag de maatregel enkel 
met instemming van de andere partij worden toegepast. 

6. Wanneer een partij een bilaterale vrijwaringsmaatregel niet 
langer toepast, is het douanerecht het recht dat overeenkomstig 
de lijst van die partij in bijlage 2-A (Afschaffing van dou
anerechten) bij ontbreken van de maatregel van kracht zou 
zijn geweest. 

Artikel 3.3 

Voorlopige maatregelen 

In kritieke omstandigheden waarin uitstel moeilijk te herstellen 
schade zou veroorzaken, mag een partij een voorlopige bilate
rale vrijwaringsmaatregel toepassen nadat voorlopig is vast
gesteld dat er duidelijke bewijzen zijn voor een toename van 
de invoer van een goed van oorsprong uit de andere partij als 
gevolg van de verlaging of afschaffing van een douanerecht 
ingevolge deze overeenkomst, en dat dergelijke invoer ernstige 
schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor de interne 
industrie. De duur van een voorlopige maatregel mag niet 
meer bedragen dan 200 dagen, gedurende welke periode de 
partij aan de voorschriften van artikel 3.2, leden 2 en 3, 
moet voldoen. De partij betaalt tariefverhogingen onverwijld 
terug indien het in artikel 3.2, lid 2, omschreven onderzoek 
niet uitwijst dat de voorwaarden van artikel 3.1 zijn vervuld. 
De duur van een voorlopige maatregel wordt gerekend als een 
deel van de in artikel 3.2, lid 5, onder b), vastgelegde periode. 

Artikel 3.4 

Compensatie 

1. Een partij die een bilaterale vrijwaringsmaatregel toepast, 
treedt in overleg met de andere partij, teneinde overeenstem
ming te bereiken over een passende compensatie in het kader 
van de liberalisering van de handel die de vorm heeft van con
cessies met in wezen gelijkwaardige gevolgen voor de handel of 
die gelijkwaardig is aan de bijkomende rechten die de vrijwa

ringsmaatregel naar verwachting met zich zal brengen. De partij 
biedt uiterlijk 30 dagen na de toepassing van de bilaterale vrij
waringsmaatregel gelegenheid voor dergelijk overleg. 

2. Indien het overleg als bedoeld in lid 1 niet binnen 30 
dagen na aanvang ervan leidt tot overeenstemming over een 
passende compensatie in het kader van de liberalisering van 
de handel, mag de partij wiens goederen voorwerp van de 
vrijwaringsmaatregel zijn, de toepassing opschorten van in we
zen gelijkwaardige concessies aan de partij die de vrijwarings
maatregel toepast. 

3. Het in lid 2 bedoelde opschortingsrecht wordt niet uitge
oefend in de eerste 24 maanden waarin een bilaterale vrijwa
ringsmaatregel van kracht is, mits de vrijwaringsmaatregel in 
overeenstemming is met deze overeenkomst. 

Artikel 3.5 

Definities 

Voor de toepassing van deze afdeling: 

hebben ernstige schade en dreiging van ernstige schade dezelfde 
betekenis als in artikel 4, lid 1, onder a) en b), van de Over
eenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen. Hiertoe worden de 
punten a) en b) van artikel 4, lid 1, mutatis mutandis in deze 
overeenkomst opgenomen, en 

wordt onder overgangsperiode verstaan een periode met betrek
king tot een goed vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze overeenkomst tot 10 jaar na de datum waarop de tarief
verlaging of -afschaffing voor het betrokken goed is voltooid. 

AFDELING B 

Landbouwvrijwaringsmaatregelen 

Artikel 3.6 

Landbouwvrijwaringsmaatregelen 

1. Een maatregel in de vorm van een hoger invoerrecht op 
een landbouwproduct van oorsprong dat in de in bijlage 3 
opgenomen lijst van een partij wordt vermeld, kan door die 
partij in overeenstemming met de leden 2 tot en met 8 worden 
toegepast, indien het totale invoervolume voor dat product in 
een jaar een drempelvolume als vastgelegd in haar lijst in bijlage 
3 overstijgt. 

2. Het in lid 1 bedoelde recht is niet hoger dan het laagste 
van de volgende tarieven: het gebruikelijke meestbegunstigings
tarief, het meestbegunstigingstarief dat van kracht is op de da
tum die direct aan de datum van inwerkingtreding van deze 
overeenkomst voorafgaat, of het tarief dat in de lijst van een 
partij in bijlage 3 is vermeld. 

3. De rechten die elk van beide partijen ingevolge lid 1 
toepast, worden vastgesteld overeenkomstig de lijsten van elk 
van beide partijen in bijlage 3. 

4. Geen van beide partijen mag met betrekking tot hetzelfde 
product tegelijkertijd een landbouwvrijwaringsmaatregel krach
tens dit artikel en één van de volgende maatregelen toepassen of 
handhaven:
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a) een bilaterale vrijwaringsmaatregel overeenkomstig 
artikel 3.1; 

b) een maatregel overeenkomstig artikel XIX van de GATT 
1994 en de Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen, of 

c) een bijzondere vrijwaringsmaatregel op grond van artikel 5 
van de Overeenkomst inzake de landbouw. 

5. Een partij legt landbouwvrijwaringsmaatregelen op een 
transparante wijze ten uitvoer. Binnen 60 dagen na het opleg
gen van een landbouwvrijwaringsmaatregel stelt de partij die de 
maatregel toepast, de andere partij daarvan schriftelijk in kennis 
en verstrekt zij haar relevante data aangaande de maatregel. 
Indien de partij van uitvoer hier schriftelijk om verzoekt, plegen 
de partijen overleg over de toepassing van de maatregel. 

6. De tenuitvoerlegging en de werking van dit artikel kunnen 
binnen het in artikel 2.16 (Comité voor de handel in goederen) 
bedoelde Comité voor de handel in goederen voorwerp van 
discussie en onderzoek zijn. 

7. Geen van beide partijen mag een landbouwvrijwarings
maatregel ten aanzien van een landbouwproduct van oorsprong 
toepassen of handhaven indien: 

a) de periode die is omschreven in de landbouwvrijwarings
bepalingen van haar in bijlage 3 opgenomen lijst, is verstre
ken, of 

b) de maatregel het contingentrecht verhoogt ter zake van een 
product waarvoor een tariefcontingent geldt als vermeld in 
aanhangsel 2-A-1 van haar in bijlage 2-A opgenomen lijst 
(Afschaffing van douanerechten). 

8. Leveranties van de betrokken producten die onderweg 
waren op grond van een contract dat is afgesloten voordat 
het aanvullende recht op grond van de leden 1 tot en met 4 
is ingevoerd, worden van dat recht vrijgesteld, met dien ver
stande dat die leveranties met het oog op toepassing van de 
bepalingen van lid 1 in het volgende jaar mogen worden gere
kend tot het invoervolume van de betrokken producten in dat 
jaar. 

AFDELING C 

Algemene vrijwaringsmaatregelen 

Artikel 3.7 

Algemene vrijwaringsmaatregelen 

1. Elk van beide partijen behoudt haar rechten en verplich
tingen ingevolge artikel XIX van de GATT 1994 en de Over
eenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen. Tenzij in het onder
havige artikel anders is bepaald, verleent de onderhavige over
eenkomst de partijen geen aanvullende rechten en legt hen geen 
aanvullende verplichtingen op met betrekking tot maatregelen 
getroffen op grond van artikel XIX van de GATT 1994 en de 
Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen. 

2. De partij die voornemens is vrijwaringsmaatregelen te tref
fen, geeft op verzoek van de andere partij en op voorwaarde dat 
deze daar aanmerkelijk belang bij heeft, onmiddellijk ad hoc 
schriftelijk kennis van alle relevante informatie over de opening 
van een vrijwaringsonderzoek, alsmede van de voorlopige en de 
definitieve resultaten van dat onderzoek. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt een partij geacht 
aanmerkelijk belang te hebben wanneer zij, uitgedrukt in abso
luut volume of waarde, in de meest recente periode van drie jaar 
tot de vijf grootste leveranciers van het ingevoerde goed be
hoorde. 

4. Geen van beide partijen mag met betrekking tot hetzelfde 
goed tegelijkertijd: 

a) een bilaterale vrijwaringsmaatregel overeenkomstig 
artikel 3.1 toepassen, en 

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

5. Geen van beide partijen kan voor geschillen die in het 
kader van deze afdeling ontstaan, een beroep doen op hoofd
stuk veertien (Beslechting van geschillen). 

AFDELING D 

Antidumpingrechten en compenserende rechten 

Artikel 3.8 

Algemene bepalingen 

1. Tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald, behouden de 
partijen hun rechten en verplichtingen ingevolge artikel VI van 
de GATT 1994, de in bijlage IA bij de WTO-overeenkomst 
opgenomen Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI 
van de GATT 1994, hierna „Antidumpingovereenkomst” ge
noemd, en de in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst opge
nomen Overeenkomst inzake subsidies en compenserende 
maatregelen, hierna „SCM-overeenkomst” genoemd. 

2. De partijen komen overeen dat bij gebruikmaking van 
antidumpingrechten en compenserende rechten de relevante 
WTO-voorschriften volledig moeten worden gerespecteerd en 
dat die rechten op een eerlijk en doorzichtig systeem moeten 
worden gebaseerd ten aanzien van procedures die van invloed 
zijn op goederen van oorsprong uit de andere partij. Hiertoe 
waarborgen de partijen dat onmiddellijk nadat voorlopige maat
regelen zijn ingesteld en in elk geval vóór de uiteindelijke vast
stelling ervan, de belangrijkste feiten en overwegingen die aan 
de beslissing tot toepassing van maatregelen ten grondslag lig
gen, volledig en duidelijk worden meegedeeld, onverminderd 
artikel 6.5 van de Antidumpingovereenkomst en artikel 12.4 
van de SCM-overeenkomst. Informatie moet schriftelijk worden 
verstrekt, en er moet belanghebbenden voldoende tijd worden 
gelaten om hun opmerkingen in te dienen. 

3. Teneinde de grootst mogelijke doelmatigheid bij antidum
ping- of antisubsidieonderzoeken te waarborgen, en in het bij
zonder gelet op een adequaat recht van verweer, aanvaarden de 
partijen het gebruik van de Engelse taal voor documenten die in 
het kader van antidumping- of antisubsidieonderzoeken in het 
dossier worden opgenomen. Niets in dit lid belet Korea te ver
zoeken om een in het Koreaans geschreven verduidelijking, 
indien: 

a) de betekenis van de in het dossier opgenomen documenten 
door Korea's onderzoeksautoriteiten niet voldoende duidelijk 
wordt geacht voor het antidumping- of antisubsidieonder
zoek, en
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b) het verzoek strikt beperkt is tot het deel dat niet voldoende 
duidelijk is voor het antidumping- of antisubsidieonderzoek. 

4. Belanghebbenden krijgen, mits zulks het onderzoek niet 
onnodig vertraagt, de gelegenheid te worden gehoord opdat zij 
gedurende het antidumping- of antisubsidieonderzoek hun 
standpunt kenbaar kunnen maken. 

Artikel 3.9 

Kennisgeving 

1. Nadat de bevoegde autoriteiten van een partij een naar 
behoren gestaafd verzoek tot instelling van antidumpingmaat
regelen ter zake van invoer uit de andere partij hebben ont
vangen, stelt die partij uiterlijk 15 dagen voor opening van een 
onderzoek de andere partij er schriftelijk van in kennis dat zij 
het verzoek heeft ontvangen. 

2. Na ontvangst door de bevoegde autoriteiten van een partij 
van een naar behoren gestaafd verzoek tot instelling van com
penserende maatregelen ter zake van invoer uit de andere partij, 
en alvorens een onderzoek te openen, stelt die partij de andere 
partij er schriftelijk van in kennis dat zij het verzoek heeft 
ontvangen, en biedt zij de andere partij gelegenheid haar be
voegde autoriteiten voor overleg over het verzoek te ontmoeten. 

Artikel 3.10 

Algemene belangen 

De partijen trachten rekening te houden met de algemene be
langen alvorens antidumping- of compenserende maatregelen in 
te stellen. 

Artikel 3.11 

Onderzoek na beëindiging van een maatregel naar 
aanleiding van een nieuw onderzoek 

De partijen komen overeen om elk verzoek tot opening van een 
antidumpingonderzoek met betrekking tot een goed van oor
sprong uit de andere partij ten aanzien waarvan antidumping
maatregelen in de voorafgaande 12 maanden naar aanleiding 
van een nieuw onderzoek zijn beëindigd, met bijzondere aan
dacht te onderzoeken. Tenzij hierbij blijkt dat de omstandighe
den zijn gewijzigd, vindt het antidumpingonderzoek niet plaats. 

Artikel 3.12 

Cumulatieve beoordeling 

Indien invoer uit meer dan één land gelijktijdig voorwerp is van 
een antidumping- of antisubsidieonderzoek, gaat een partij bij
zonder zorgvuldig na of het in het licht van de concurrentie
voorwaarden tussen de ingevoerde goederen en die tussen de 
ingevoerde en de soortgelijke interne goederen passend is, de 
gevolgen van de invoer van de andere partij cumulatief te be
oordelen. 

Artikel 3.13 

De-minimisnorm voor nieuw onderzoek 

1. Een maatregel die ingevolge artikel 11 van de Antidum
pingovereenkomst voorwerp van een nieuw onderzoek is, wordt 

beëindigd wanneer wordt vastgesteld dat de dumpingmarge die 
zich waarschijnlijk weer zal voordoen, lager is dan de de-mini
misdrempel die in artikel 5.8 van de Antidumpingovereenkomst 
is vastgelegd. 

2. Indien individuele marges worden vastgesteld overeen
komstig artikel 9.5 van de Antidumpingovereenkomst, wordt 
geen recht opgelegd aan de exporteurs of producenten in de 
partij van uitvoer voor wie op basis van de representatieve 
exportverkoop wordt vastgesteld dat de dumpingmarge lager 
is dan de de-minimisdrempel die is vastgelegd in artikel 5.8 
van de Antidumpingovereenkomst. 

Artikel 3.14 

Regel van het laagste recht 

Indien een partij besluit om een antidumping- of compenserend 
recht in te stellen, overschrijdt het bedrag van dit recht niet de 
dumping- of subsidiemarge, en is het lager dan die marge wan
neer door een lager recht de schade voor de interne industrie 
kan worden opgeheven. 

Artikel 3.15 

Beslechting van geschillen 

Geen van beide partijen kan voor geschillen die in het kader van 
deze afdeling ontstaan, een beroep doen op hoofdstuk veertien 
(Beslechting van geschillen). 

AFDELING E 

Institutionele bepalingen 

Artikel 3.16 

Werkgroep samenwerking bij handelsmaatregelen 

1. De Werkgroep samenwerking bij handelsmaatregelen, die 
is opgericht krachtens lid 1 van artikel 15.3 (Werkgroepen), is 
een forum voor dialoog over samenwerking bij handelsmaat
regelen. 

2. De werkgroep heeft tot taak: 

a) de kennis van een partij over en diens inzicht in de wet- en 
regelgeving inzake handelsmaatregelen, het handelsbeleid en 
de handelspraktijken van de andere partij te vergroten; 

b) toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van het bepaalde 
in dit hoofdstuk; 

c) de samenwerking te verbeteren tussen de voor aangelegen
heden betreffende handelsmaatregelen verantwoordelijke au
toriteiten van de partijen; 

d) de partijen een forum te bieden voor de uitwisseling van 
informatie over kwesties die verband houden met antidum
pingmaatregelen, subsidies en compenserende maatregelen 
alsmede vrijwaringsmaatregelen;
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e) de partijen een forum te bieden voor het bespreken van 
andere relevante onderwerpen van wederzijds belang, waar
onder: 

i) internationale kwesties die verband houden met handels
maatregelen, met inbegrip van kwesties die verband hou
den met de onderhandelingen over WTO-regels in het 
kader van de Doha-ronde, en 

ii) praktijken van de bevoegde autoriteiten van de partijen 
met betrekking tot antidumping- en antisubsidieonder
zoeken zoals het hanteren van „beschikbare feiten” en 
verificatieprocedures, en 

f) samen te werken bij andere aangelegenheden ten aanzien 
waarvan de partijen het eens zijn dat zij samenwerking be
hoeven. 

3. De werkgroep komt normaalgesproken jaarlijks bijeen en, 
indien noodzakelijk, kunnen op verzoek van een van de partijen 
aanvullende vergaderingen worden georganiseerd. 

HOOFDSTUK VIER 

TECHNISCHE HANDELSBELEMMERINGEN 

Artikel 4.1 

Bevestiging van de TBT-overeenkomst 

De partijen bevestigen hun bestaande wederzijdse rechten en 
verplichtingen ingevolge de Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen, hierna „TBT-overeenkomst” genoemd, 
die zich bevindt in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst en 
mutatis mutandis in deze overeenkomst is opgenomen. 

Artikel 4.2 

Toepassingsgebied en definities 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op het opstellen, het aan
nemen en de toepassing van normen, technische voorschriften 
en conformiteitsbeoordelingsprocedures zoals omschreven in de 
TBT-overeenkomst, die de handel in goederen tussen de partijen 
kunnen beïnvloeden. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is dit hoofdstuk niet 
van toepassing op: 

a) technische specificaties die door overheidsorganen zijn opge
steld ter voorziening in de productie- of verbruiksbehoeften 
van die organen, of 

b) sanitaire en fytosanitaire maatregelen zoals omschreven in 
bijlage A bij de Overeenkomst inzake sanitaire en fytosani
taire maatregelen, hierna „SPS-overeenkomst” genoemd, die 
in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst is opgenomen. 

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk gelden de definities 
van bijlage 1 bij de TBT-overeenkomst. 

Artikel 4.3 

Samenwerking 

1. De partijen versterken hun samenwerking op het gebied 
van normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoor
delingsprocedures, teneinde het wederzijdse begrip van hun res
pectieve systemen te verbeteren en de toegang tot hun respec
tieve markten te vergemakkelijken. Hiertoe kunnen zij zowel op 
horizontaal als op sectorniveau dialogen over regelgeving tot 
stand brengen. 

2. Bij hun bilaterale samenwerking streven de partijen ernaar 
om handelsbevorderende initiatieven in kaart te brengen, te 
ontwikkelen en te bevorderen die met name, doch niet uitslui
tend, het volgende kunnen inhouden: 

a) versterking van de samenwerking op regelgevingsgebied 
door, bijvoorbeeld, de uitwisseling van informatie, ervaringen 
en gegevens alsmede door wetenschappelijke en technische 
samenwerking, teneinde de kwaliteit en het niveau van hun 
technische voorschriften te verbeteren en beter gebruik te 
maken van de beschikbare middelen op regelgevingsgebied; 

b) vereenvoudiging, in voorkomend geval, van technische voor
schriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures; 

c) wanneer de partijen het hier over eens zijn in voorkomend 
geval, bijvoorbeeld wanneer er geen internationale norm be
staat, vermijden van onnodig uiteenlopende benaderingen 
van voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures, 
en ernaar streven dat technische vereisten kunnen conver
geren of op elkaar kunnen worden afgestemd, en 

d) bevordering en aanmoediging van bilaterale samenwerking 
tussen hun respectieve openbare of particuliere instellingen 
voor metrologie, normalisatie, beproeving, certificering en 
accreditatie. 

3. Indien een partij voorstellen doet voor samenwerking in 
het kader van dit hoofdstuk, zal de andere partij deze des
gevraagd naar behoren in overweging nemen. 

Artikel 4.4 

Technische voorschriften 

1. De partijen komen overeen dat zij optimaal gebruik ma
ken van goede regelgevingspraktijken als bedoeld in de TBT- 
overeenkomst. De partijen komen met name overeen: 

a) hun transparantieverplichtingen als aangegeven in de TBT- 
overeenkomst na te komen; 

b) relevante internationale normen te gebruiken als basis voor 
technische voorschriften, met inbegrip van conformiteits
beoordelingsprocedures, tenzij dergelijke internationale nor
men ondoelmatig of ongeschikt zijn voor de verwezenlijking 
van de nagestreefde legitieme doelstellingen, en indien inter
nationale normen niet als basis zijn gebruikt, aan de andere 
partij desgevraagd uit te leggen waarom dergelijke normen 
ondoelmatig of ongeschikt voor het nagestreefde doel zijn 
geacht;
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c) indien een partij een technisch voorschrift heeft vastgesteld 
of voornemens is vast te stellen, aan de andere partij des
gevraagd beschikbare informatie over het doel, de rechts
grondslag en de grondgedachte van het technische voor
schrift te verstrekken; 

d) mechanismen vast te stellen voor het verstrekken van betere 
informatie over technische voorschriften (onder meer via een 
openbare website) aan de martkdeelnemers uit de andere 
partij, en in het bijzonder schriftelijke informatie te verstrek
ken alsmede, in voorkomend geval en voor zover beschik
baar, desgevraagd onverwijld aan de andere partij of de 
marktdeelnemers uit die partij schriftelijke aanwijzingen te 
verstrekken over de wijze waarop aan hun technische voor
schriften kan worden voldaan; 

e) naar behoren rekening te houden met de standpunten van de 
andere partij indien een onderdeel van het proces voor de 
ontwikkeling van een technisch voorschrift aan een openbare 
raadpleging is onderworpen, en op de opmerkingen van de 
andere partij desgevraagd schriftelijk te antwoorden; 

f) indien overeenkomstig de TBT-overeenkomst kennisgevingen 
worden gedaan, te voorzien in een periode van ten minste 
60 dagen na de kennisgeving, gedurende welke de andere 
partij schriftelijke opmerkingen over het voorstel kan indie
nen, en 

g) aan marktdeelnemers uit de andere partij tussen de bekend
making van technische voorschriften en de inwerkingtreding 
ervan voldoende tijd voor aanpassing te laten, tenzij er zich 
dringende problemen inzake veiligheid, gezondheid, milieu
bescherming of nationale veiligheid voordoen of dreigen 
voor te doen, en, voor zover mogelijk, redelijke verzoeken 
tot verlenging van de termijn waarbinnen opmerkingen kun
nen worden gemaakt, in overweging te nemen. 

2. Elk van beide partijen waarborgt dat marktdeelenemers en 
andere belanghebbenden uit de andere partij aan elke formele 
openbare raadpleging inzake de ontwikkeling van technische 
voorschriften kunnen deelnemen, op voorwaarden die niet min
der gunstig zijn dan die welke voor haar eigen natuurlijke of 
rechtspersonen gelden. 

3. Elk van beide partijen streeft ernaar om technische voor
schriften op haar gehele grondgebied op eenvormige wijze en 
consequent toe te passen. Indien Korea de EU in kennis stelt 
van een handelskwestie die lijkt voort te vloeien uit afwijkingen 
tussen de wet- en regelgevingen van de lidstaten van de Euro
pese Unie, die Korea niet verenigbaar met het Verdrag betref
fende de werking van de Europese Unie acht, zal de EU alles in 
het werk stellen om tijdig aandacht aan deze kwestie te beste
den. 

Artikel 4.5 

Normen 

1. De partijen herbevestigen dat zij ingevolge artikel 4.1 van 
de TBT-overeenkomst dienen te waarborgen dat hun normali
satie-instellingen de in bijlage 3 bij de TBT-overeenkomst opge
nomen praktijkrichtlijn voor het opstellen, het aannemen en de 
toepassing van normen aanvaarden en naleven, en zij slaan 
tevens acht op de beginselen die sinds 1 januari 1995 zijn 
uiteengezet in de Besluiten en aanbevelingen van de WTO-Com

missie technische handelsbelemmeringen, G/TBT/1/rev. 8, van 
23 mei 2002, Afdeling IX (Besluit van de Commissie inzake 
de beginselen voor de ontwikkeling van internationale normen, 
richtsnoeren en aanbevelingen met betrekking tot de artikelen 2 
en 5 en bijlage 3 [bij] de overeenkomst). 

2. De partijen verbinden zich ertoe informatie uit te wisselen 
over: 

a) hun gebruik van normen in samenhang met technische 
voorschriften; 

b) hun normalisatieprocessen, en in hoeverre zij internationale 
normen als basis voor hun nationale en regionale normen 
gebruiken, en 

c) samenwerkingsovereenkomsten die door een van de partijen 
in het kader van normalisatie ten uitvoer worden gelegd, 
bijvoorbeeld wisselen zij informatie uit over normalisatiek
westies in het kader van vrijhandelsovereenkomsten met der
den. 

Artikel 4.6 

Conformiteitsbeoordeling en accreditatie 

1. De partijen erkennen dat er een brede verscheidenheid aan 
mechanismen bestaat die ervoor zorgen dat de resultaten van de 
op het grondgebied van de andere partij verrichte conformiteits
beoordelingen gemakkelijker worden aanvaard, waaronder: 

a) overeenkomsten betreffende wederzijdse aanvaarding van de 
resultaten van conformiteitsbeoordelingen die specifieke 
technische voorschriften betreffen en door op het grond
gebied van de andere partij gevestigde instanties zijn verricht; 

b) accreditatieprocedures voor het toelaten van conformiteits
beoordelingsinstanties die op het grondgebied van de andere 
partij zijn gevestigd; 

c) aanwijzing van overheidswege van op het grondgebied van 
de andere partij gevestigde conformiteitsbeoordelingsinstan
ties; 

d) erkenning door een partij van de resultaten van op het 
grondgebied van de andere partij verrichte conformiteits
beoordelingen; 

e) vrijwillige regelingen tussen conformiteitsbeoordelingsinstan
ties op het grondgebied van elk van beide partijen, en 

f) aanvaarding, door de partij van invoer, van een conformi
teitsverklaring van een leverancier. 

2. Gelet op met name deze aspecten verbinden de partijen 
zich ertoe: 

a) hun uitwisseling van informatie over deze en soortgelijke 
mechanismen te intensiveren, teneinde de aanvaarding van 
de resultaten van conformiteitsbeoordelingen te vergemakke
lijken; 

b) informatie over conformiteitsbeoordelingsprocedures uit te 
wisselen, met name over de criteria die worden gehanteerd 
om voor specifieke producten passende conformiteitsbeoor
delingsprocedures te kiezen;
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c) informatie uit te wisselen over het accreditatiebeleid, en te 
beoordelen hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van 
internationale accreditatienormen en van internationale over
eenkomsten waarbij de accreditatie-instellingen van de par
tijen betrokken zijn, bijvoorbeeld met behulp van de mecha
nismen van de International Laboratory Accreditation Co- 
operation en het International Accreditation Forum, en 

d) overeenkomstig artikel 5.1.2 van de TBT-overeenkomst con
formiteitsbeoordelingsprocedures te verlangen die niet strik
ter zijn dan noodzakelijk is. 

3. Principes en procedures die in verband met de ontwikke
ling en de vaststelling van technische voorschriften in artikel 4.4 
zijn neergelegd om onnodige handelsbelemmeringen te vermij
den en transparantie en non-discriminatie te waarborgen, zijn 
tevens op verplichte conformiteitsbeoordelingsprocedures van 
toepassing. 

Artikel 4.7 

Markttoezicht 

De partijen wisselen van gedachten over markttoezicht en hand
havend optreden. 

Artikel 4.8 

Vergoedingen voor conformiteitsbeoordeling 

De partijen herbevestigen dat zij ingevolge artikel 5.2.5 van de 
TBT-overeenkomst erop moeten toezien dat vergoedingen voor 
de verplichte conformiteitsbeoordeling van ingevoerde produc
ten billijk zijn in vergelijking met de vergoedingen die voor de 
conformiteitsbeoordeling van soortgelijke producten van natio
nale oorsprong of van producten van oorsprong uit andere 
landen worden gevraagd, met inachtneming van de kosten 
van communicatie, vervoer en andere kosten die het gevolg 
zijn van het feit dat de bedrijfsruimten van de aanvrager en 
die van de conformiteitsbeoordelingsinstantie op verschillende 
plaatsen zijn gevestigd, en zij verbinden zich ertoe, dit beginsel 
op de door dit hoofdstuk bestreken gebieden toe te passen. 

Artikel 4.9 

Merktekens en etikettering 

1. De partijen nemen nota van punt 1 van bijlage 1 bij de 
TBT-overeenkomst, waarin is vermeld dat een technisch voor
schrift geheel of ten dele betrekking kan hebben op merktekens 
of etikettering, en zij zijn het erover eens dat voor zover hun 
technische voorschriften voorzien in verplichte merktekens of 
etikettering, zij de beginselen van artikel 2.2 van de TBT-over
eenkomst zullen eerbiedigen dat technische voorschriften niet 
worden opgesteld met het doel onnodige belemmeringen voor 
de internationale handel te creëren en dat zij evenmin tot het 
ontstaan van dergelijke belemmeringen mogen leiden, en dat die 
voorschriften niet meer beperkingen voor het handelsverkeer 
mogen inhouden dan nodig is om een legitiem doel te bereiken. 

2. Met name komen de partijen overeen dat wanneer een 
partij merktekens of etikettering van producten verplicht stelt: 

a) deze partij ernaar zal streven om haar vereisten voor merk
tekens of etikettering tot een minimum te beperken, tenzij 
het gaat om merktekens of etikettering die voor consumen
ten of gebruikers van belang zijn. Indien etikettering voor 
andere, bijvoorbeeld fiscale doeleinden wordt vereist, wordt 
een dergelijk vereiste zodanig geformuleerd dat het de handel 
niet meer beperkt dan nodig is om een legitiem doel te 
bereiken; 

b) deze partij de vorm van de etiketten of de merktekens mag 
specificeren, maar in dit verband geen voorafgaande goed
keuring, registratie of certificering mag verlangen. Deze be
paling doet niet af aan het recht van de partij om voor
afgaande goedkeuring te verlangen voor de specifieke infor
matie die in het licht van het geldende interne voorschrift op 
het etiket of het merkteken moet worden vermeld; 

c) deze partij, indien zij verlangt dat marktdeelnemers een 
uniek identificatienummer gebruiken, zo een nummer onver
wijld en op niet-discriminerende grondslag aan de marktdeel
nemers van de andere partij toekent; 

d) het deze partij vrij blijft staan om te verlangen dat de in
formatie op de merktekens of etiketten in een bepaalde taal 
wordt gesteld. Wanneer de partijen een internationaal no
menclatuursysteem hebben aanvaard, mag ook dit worden 
gebruikt. Het gelijktijdige gebruik van andere talen wordt 
niet verboden, op voorwaarde dat de informatie in de andere 
talen identiek aan die in de bepaalde taal is, of de informatie 
in de bijkomende taal niet misleidend is ten aanzien van het 
product, en 

e) deze partij ernaar streeft om, wanneer zij meent dat legi
tieme doelstellingen van de TBT-overeenkomst hierdoor 
niet in gevaar komen, niet-permanente of verwijderbare eti
ketten dan wel merktekens of etiketten in de begeleidende 
documentatie in plaats van op of aan het product zelf of aan 
het product verbonden te aanvaarden. 

Artikel 4.10 

Coördinatiemechanisme 

1. De partijen komen overeen TBT-coördinatoren te benoe
men en de andere partij naar behoren in kennis te stellen van 
eventuele wijzigingen terzake. De TBT-coördinatoren werken 
nauw samen om de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk en 
samenwerking tussen de partijen bij alle aangelegenheden die 
met dit hoofdstuk verband houden, te vergemakkelijken. 

2. De coördinator heeft onder meer tot taak: 

a) toezicht te houden op de tenuitvoerlegging en het beheer 
van dit hoofdstuk, waarbij hij onverwijld een onderzoek 
instelt wanneer door een van de partijen een kwestie wordt 
voorgelegd in verband met het ontwikkelen, het vaststellen, 
de toepassing of de handhaving van normen, technische 
voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
op verzoek van een van beide partijen overleg pleegt over 
kwesties die met dit hoofdstuk verband houden;
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b) nauwer samen te werken bij de ontwikkeling en verbetering 
van normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoor
delingsprocedures; 

c) overeenkomstig artikel 4.3 er in voorkomend geval voor 
zorg te dragen dat dialogen over regelgeving tot stand ko
men; 

d) ervoor te zorgen dat werkgroepen worden opgericht die met 
niet in overheidsdienst zijnde deskundigen en met belang
hebbenden kunnen overleggen of waarvan dezen deel kun
nen uitmaken, al naar gelang dat door beide partijen onder
ling is overeengekomen; 

e) informatie uit te wisselen over ontwikkelingen in niet-gou
vernementele, regionale en multilaterale fora die verband 
houden met normen, technische voorschriften en conformi
teitsbeoordelingsprocedures, en 

f) dit hoofdstuk in het licht van met de TBT-overeenkomst 
verband houdende ontwikkelingen te toetsen. 

3. De coördinatoren communiceren met elkaar via een over
eengekomen, voor het doelmatig en daadwerkelijk vervullen van 
hun taken geëigende methode. 

HOOFDSTUK VIJF 

SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN 

Artikel 5.1 

Doel 

1. Het doel van dit hoofdstuk is om de negatieve gevolgen 
van sanitaire en fytosanitaire maatregelen voor de handel te 
beperken en tegelijkertijd het leven of de gezondheid van mens, 
dier of plant op de grondgebieden van de partijen te bescher
men. 

2. Voorts heeft dit hoofdstuk tot doel de samenwerking tus
sen de partijen op het gebied van vraagstukken van dierenwel
zijn te versterken, waarbij acht wordt geslagen op diverse fac
toren, zoals de voorwaarden waaronder op het grondgebied van 
de partijen veehouderij kan worden bedreven. 

Artikel 5.2 

Toepassingsgebied 

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle sanitaire en fytosanitaire 
maatregelen van een partij die de handel tussen de partijen al 
dan niet rechtstreeks kunnen beïnvloeden. 

Artikel 5.3 

Definitie 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder sanitaire of 
fytosanitaire maatregel verstaan een maatregel als omschreven 
in punt 1 van bijlage A bij de SPS-overeenkomst. 

Artikel 5.4 

Rechten en verplichtingen 

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

Artikel 5.5 

Transparantie en uitwisseling van informatie 

De partijen: 

a) streven doorzichtigheid na op het gebied van sanitaire en 
fytosanitaire maatregelen die op de handel van toepassing 
zijn; 

b) verbeteren het wederzijdse begrip van de sanitaire en fytosa
nitaire maatregelen van elk van beide partijen en de toepas
sing ervan; 

c) wisselen informatie uit over aangelegenheden die verband 
houden met de ontwikkeling en de toepassing van sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen die de handel tussen de partijen 
beïnvloeden of kunnen beïnvloeden, opdat de negatieve ge
volgen ervan voor de handel zoveel mogelijk worden be
perkt, en 

d) delen op verzoek van een partij de op de invoer van speci
fieke producten toepasselijke voorschriften mede. 

Artikel 5.6 

Internationale normen 

De partijen: 

a) werken op verzoek van een partij samen voor de ontwikke
ling van een gemeenschappelijke benadering van de toepas
sing van internationale normen op gebieden die de handel 
tussen hen beïnvloeden of kunnen beïnvloeden, teneinde de 
negatieve gevolgen op de handel tussen hen zoveel mogelijk 
te beperken, en 

b) werken samen aan de ontwikkeling van internationale nor
men, richtsnoeren en aanbevelingen. 

Artikel 5.7 

Invoervereisten 

1. De algemene invoervereisten van een partij gelden voor 
het gehele grondgebied van de andere partij. 

2. De partij van invoer mag jegens de gehele of een deel van 
de partij van uitvoer specifieke invoervereisten opleggen op 
basis van de vaststelling van de dier- of plantgezondheidsstatus 
in de partij van uitvoer of een deel daarvan, overeenkomstig de 
richtsnoeren en normen van de SPS-overeenkomst, de Codex 
Alimentarius Commissie, de Wereldorganisatie voor diergezond
heid en het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van 
Planten.
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Artikel 5.8 

Maatregelen in verband met de gezondheid van planten en 
dieren 

1. De partijen aanvaarden het concept van ziekte- of plagen
vrije gebieden en gebieden met een lage prevalentie van ziekten 
of plagen overeenkomstig de normen van de SPS-overeenkomst, 
de Wereldorganisatie voor diergezondheid alsmede het Inter
nationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten, en voeren 
een passende procedure in ter erkenning van die gebieden, 
waarbij met relevante internationale normen, richtsnoeren en 
aanbevelingen rekening wordt gehouden. 

2. Bij de vaststelling van die gebieden wordt rekening gehou
den met factoren als geografische ligging, ecosystemen, epide
miologisch toezicht en de doeltreffendheid van sanitaire of fy
tosanitaire controles in die gebieden. 

3. Voor vaststelling van ziekte- of plagenvrije gebieden en 
gebieden met een lage prevalentie van ziekten of plagen, bren
gen de partijen een nauwe samenwerking tot stand om vertrou
wen in de door elk van beide partijen voor die vaststelling 
gevolgde procedures te verkrijgen. Zij streven ernaar dit opbou
wen van vertrouwen binnen ongeveer twee jaar na de inwer
kingtreding van deze overeenkomst te voltooien. De succesvolle 
voltooiing van de vertrouwen opbouwende samenwerking 
wordt door het in artikel 5.10 bedoelde Comité voor sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen bevestigd. 

4. Bij de vaststelling van de desbetreffende gebieden baseert 
de partij van invoer haar eigen vaststelling van de veterinaire of 
plantgezondheidsstatus van de partij van uitvoer of gedeelten 
daarvan in beginsel op de door de partij van uitvoer overeen
komstig de normen van de SPS-overeenkomst, de Wereldorga
nisatie voor diergezondheid en het Internationaal Verdrag voor 
de Bescherming van Planten verstrekte informatie, en houdt zij 
rekening met de vaststelling die de partij van uitvoer heeft 
gedaan. Indien een partij in dit verband niet de door de andere 
partij gedane vaststelling aanvaardt, zet zij de redenen hiervoor 
uiteen en is zij bereid in overleg te treden. 

5. De partij van uitvoer levert aan de partij van invoer het 
nodige bewijs dat de desbetreffende gebieden ziekte- of plagen
vrij, respectievelijk gebieden met een lage prevalentie van ziek
ten of plagen zijn en dat waarschijnlijk ook blijven. Hiertoe 
wordt aan de partij van invoer desgevraagd redelijke toegang 
verleend voor inspectie, proeven en andere relevante procedures. 

Artikel 5.9 

Samenwerking op het gebied van dierenwelzijn 

De partijen: 

a) wisselen informatie, deskundigheid en ervaringen op het ge
bied van dierenwelzijn uit en stellen voor dergelijke activi
teiten een werkprogramma vast, en 

b) werken voor de ontwikkeling van normen voor dierenwel
zijn in internationale fora samen, met name op het gebied 
van het verdoven en slachten van dieren. 

Artikel 5.10 

Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen 

1. Het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat 
is opgericht overeenkomstig lid 1 van artikel 15.2 (Gespeciali
seerde comités) kan: 

a) de procedures of regelingen ontwikkelen die voor de tenuit
voerlegging van dit hoofdstuk nodig zijn; 

b) toezicht houden op de voortgang bij de tenuitvoerlegging 
van dit hoofdstuk; 

c) bevestigen dat de vertrouwen opbouwende werkzaamheden 
als bedoeld in artikel 5.8, lid 3, zijn voltooid; 

d) procedures ontwikkelen voor de erkenning van inrichtingen 
voor producten van dierlijke oorsprong en, in voorkomend 
geval, van productielocaties voor producten van plantaardige 
oorsprong, en 

e) een forum bieden voor discussie over problemen die zich 
voordoen door de toepassing van bepaalde sanitaire of fyto
sanitaire maatregelen, teneinde wederzijds aanvaardbare al
ternatieven te formuleren. Op verzoek van een partij komt 
het comité in dit verband met spoed bijeen voor overleg. 

2. De Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de partijen en komt eens per jaar op een onderling afgesproken 
datum bijeen. De plaats van vergadering wordt in onderling 
overleg bepaald. De agenda wordt vóór de vergadering over
eengekomen. Het voorzitterschap wordt door de partijen beur
telings vervuld. 

Artikel 5.11 

Beslechting van geschillen 

Geen van beide partijen kan voor geschillen die in het kader van 
dit hoofdstuk ontstaan, een beroep doen op hoofdstuk veertien 
(Beslechting van geschillen) 

HOOFDSTUK ZES 

DOUANE EN HANDELSBEVORDERING 

Artikel 6.1 

Doelstellingen en beginselen 

De partijen komen, ter vergemakkelijking van de handel en ter 
bevordering van douanesamenwerking op een bilaterale en mul
tilaterale basis, overeen om samen te werken en hun invoer-, 
uitvoer- en doorvoervoorschriften en -procedures voor goederen 
op basis van de volgende doelstellingen en beginselen vast te 
stellen en toe te passen: 

a) om te waarborgen dat invoer-, uitvoer- en doorvoervoor
schriften en -procedures voor goederen efficiënt en evenredig 
zijn, 

i) worden door elk van beide partijen versnelde douanepro
cedures vastgesteld of gehandhaafd, waarbij zij passende 
douanecontrole- en -selectieprocedures blijven toepassen;
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ii) zijn invoer-, uitvoer- en doorvoervereisten en -procedures 
in administratief opzicht niet omslachtiger en niet beper
kender voor de handel dan nodig is om legitieme doel
stellingen te bereiken; 

iii) zorgt elk van beide partijen ervoor dat goederen met een 
minimum aan documentatie kunnen worden ingeklaard, 
en dat elektronische systemen voor gebruikers toeganke
lijk zijn; 

iv) maakt elk van beide partijen gebruik van informatietech
nologie die procedures voor het in het vrije verkeer bren
gen van goederen bespoedigt; 

v) waarborgt elk van beide partijen dat haar douaneautori
teiten en -instanties die met grenscontrole, met inbegrip 
van invoer-, uitvoer- en doorvoeraangelegenheden, zijn 
belast, samenwerken en hun werkzaamheden coördine
ren, en 

vi) voorziet elk van beide partijen erin dat inschakeling van 
douane-expediteurs facultatief is; 

b) invoer-, uitvoer- en doorvoervoorschriften en -procedures 
worden gebaseerd op door de partijen aanvaarde internatio
nale instrumenten en normen op het gebied van de handel 
en van douane: 

i) indien er op handels- en douanegebied internationale in
strumenten en normen bestaan, vormen deze de basis 
voor invoer-, uitvoer- en doorvoervoorschriften en -pro
cedures, tenzij die instrumenten en normen niet passend 
of doeltreffend voor het bereiken van de legitieme doel
stellingen zijn, en 

ii) voorschriften die betrekking hebben op data alsmede da
taverwerkingsprocessen worden in toenemende mate in 
overeenstemming met het Customs Data Model en de 
bijbehorende aanbevelingen en richtsnoeren van de We
relddouaneorganisatie, hierna „WDO” genoemd, gebruikt 
en toegepast; 

c) voorschriften en procedures zijn voor importeurs, exporteurs 
en andere belanghebbenden transparant en voorspelbaar; 

d) elk van beide partijen treedt met vertegenwoordigers van de 
handelssector en andere belanghebbenden tijdig in overleg, 
onder meer over belangrijke nieuwe of gewijzigde voor
schriften en procedures voordat deze worden vastgesteld; 

e) beginselen of procedures inzake risicobeheersing worden 
toegepast om handhavingsinspanningen te concentreren op 
transacties die speciale aandacht behoeven; 

f) elk van beide partijen verleent haar medewerking en wisselt 
informatie uit om eraan bij te dragen dat de handelsbevor

derende maatregelen waarover in het kader van deze over
eenkomst overeenstemming is bereikt, worden toegepast en 
nageleefd, en 

g) handelsbevorderende maatregelen ondermijnen niet het be
reiken van legitieme beleidsdoelstellingen, zoals de bescher
ming van de nationale veiligheid, gezondheid en het milieu. 

Artikel 6.2 

In het vrije verkeer brengen van goederen 

1. Elk van beide partijen stelt vereenvoudigde en doelmatige 
douane- en andere handelsgerelateerde voorschriften en pro
cedures vast om de handel tussen de partijen te bevorderen. 

2. Overeenkomstig het bepaalde in lid 1 draagt elk van beide 
partijen ervoor zorg dat haar douaneautoriteiten, grensdiensten 
en andere bevoegde autoriteiten toepassing geven aan voor
schriften en procedures: 

a) die voorzien in de vrijgave van goederen binnen een tijdvak 
dat niet langer is dan vereist om te waarborgen dat aan haar 
douane- en andere handelsgerelateerde wetgeving en forma
liteiten wordt voldaan. Elk van beide partijen werkt eraan de 
vrijgave van goederen verder te versnellen; 

b) die erin voorzien dat informatie vóór de fysieke aankomst 
van goederen elektronisch kan worden ingediend en vervol
gens ook elektronisch kan worden verwerkt, zodat goederen 
bij aankomst in het vrije verkeer kunnen worden gebracht; 

c) waardoor importeurs goederen vrijgegeven kunnen krijgen 
vóór en onverminderd de definitieve vaststelling door haar 
douaneautoriteiten van de toepasselijke douanerechten, be
lastingen en heffingen ( 3 ), en 

d) waardoor goederen in het vrije verkeer kunnen worden ge
bracht op de plaats van aankomst, zonder tijdelijke verplaat
sing naar entrepots of andere faciliteiten. 

Artikel 6.3 

Vereenvoudigde douaneprocedure 

De partijen streven ernaar voor handelaren of marktdeelnemers 
die aan specifieke, door een partij vastgestelde criteria voldoen, 
vereenvoudigde invoer- en uitvoerprocedures toe te passen 
waardoor in het bijzonder goederen sneller kunnen worden 
vrijgegeven en ingeklaard, met onder meer elektronische indie
ning en verwerking van informatie vóór de fysieke aankomst 
van zendingen, minder fysieke inspecties en bevordering van de 
handel door bijvoorbeeld vereenvoudigde aangiften met een 
minimum aan documentatie.
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Artikel 6.4 

Risicobeheersing 

Elk van beide partijen maakt, voor zover mogelijk langs elek
tronische weg, gebruik van risicobeheersingsystemen voor de 
risicoanalyse en -oriëntatie zodat haar douaneautoriteiten hun 
inspectiewerkzaamheden kunnen concentreren op goederen met 
een hoog risico, en de inklaring en het in het verkeer brengen 
van goederen met een laag risico worden vereenvoudigd. Elk 
van beide partijen zal voor haar risicobeheersingprocedures de 
herziene Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmoni
satie van douaneprocedures van 1999, hierna „Overeenkomst 
van Kyoto” genoemd, alsmede de WDO-richtsnoeren voor risi
cobeheersing, als uitgangspunt nemen. 

Artikel 6.5 

Transparantie 

1. Elk van beide partijen waarborgt dat haar douane- en 
andere handelsgerelateerde wet- en regelgeving, haar algemene 
administratieve procedures en andere voorschriften, met inbe
grip van die inzake vergoedingen en heffingen, voor alle belang
hebbenden via een officieel aangewezen medium en waar haal
baar en mogelijk via een officiële website, gemakkelijk toegan
kelijk zijn. 

2. Elk van beide partijen wijst een of meer onderzoeks- of 
informatiecentra aan of houdt deze in stand, waaraan belang
hebbenden vragen over douane- en andere handelsgerelateerde 
aangelegenheden kunnen stellen. 

3. Elk van beide partijen overlegt met en verstrekt informatie 
aan vertegenwoordigers van de handelssector en andere belang
hebbenden. Dat overleg en deze informatie hebben betrekking 
op belangrijke nieuwe of gewijzigde voorschriften en procedu
res, waarbij vóórr de vaststelling hiervan de mogelijkheid tot het 
maken van opmerkingen wordt geboden. 

Artikel 6.6 

Besluiten vooraf 

1. Op schriftelijk verzoek van handelaren brengt elk van 
beide partijen via haar douaneautoriteiten voorafgaand aan de 
invoer van een goed in haar grondgebied en overeenkomstig 
haar wet- en regelgeving, een schriftelijk besluit uit over de 
tariefindeling, de oorsprong of enige andere aangelegenheid 
als die haars inziens hiervoor in aanmerking komt. 

2. Elk van beide partijen maakt haar besluiten vooraf inzake 
tariefindeling en enige andere aangelegenheid die haars inziens 
hiervoor in aanmerking komt, in overeenstemming met de ver
trouwelijkheidsvereisten ingevolge haar wet- en regelgeving, be
kend, bijvoorbeeld via internet. 

3. Ter bevordering van de handel houden de partijen elkaar 
in hun bilaterale dialoog regelmatig op de hoogte van wijzigin
gen in hun respectieve wetgeving met betrekking tot de in de 
leden 1 en 2 bedoelde aangelegenheden. 

Artikel 6.7 

Beroepsprocedures 

1. Elk van beide partijen waarborgt dat de betrokkenen ten 
aanzien waarvan door haar vaststellingen in douanezaken en 

andere invoer-, uitvoer- en doorvoervoorschriften en -procedu
res worden gedaan, tegen die vaststellingen bezwaar kunnen 
aantekenen of in beroep kunnen gaan. Een partij mag verlangen 
dat alvorens tegen een beslissing bij een hogere onafhankelijke 
instantie, bijvoorbeeld een rechterlijke autoriteit of een bestuurs
rechter beroep kan worden ingesteld, daartegen eerst bij de
zelfde instelling, de toezichthoudende autoriteit daarvan of een 
rechterlijke autoriteit moet worden opgekomen. 

2. De producent of exporteur kan, indien de autoriteit waar
bij tegen de beslissing wordt opgekomen hem daarom verzoekt, 
informatie rechtstreeks verstrekken aan de partij waarin het 
administratieve bezwaar of beroep wordt behandeld. De produ
cent of exporteur die de informatie verschaft, mag de partij 
waarin het administratieve bezwaar of beroep wordt behandeld, 
verzoeken die informatie overeenkomstig haar wet- en regelge
ving vertrouwelijk te behandelen. 

Artikel 6.8 

Vertrouwelijkheid 

1. Informatie die overeenkomstig dit hoofdstuk door per
sonen of autoriteiten van een partij aan de autoriteiten van de 
andere partij is verstrekt, wordt, onder meer wanneer daarom 
krachtens artikel 6.7 wordt verzocht, vertrouwelijk behandeld in 
overeenstemming met de in elk van beide partijen toepasselijke 
wet- en regelgeving. Zij valt onder de officiële geheimhoudings
plicht en wordt beschermd overeenkomstig de wet- en regelge
ving voor dergelijke informatie op het grondgebied van de ont
vangende partij. 

2. Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden doorgegeven 
indien de ontvangende partij zich ertoe verbindt deze te be
schermen op een wijze die ten minste gelijkwaardig is aan de 
bescherming van dergelijke gegevens in de partij die de gegevens 
verstrekt. De persoon die de informatie verstrekt, stelt geen 
eisen die verder gaan dan die welke in zijn rechtsgebied gelden. 

3. De in lid 1 bedoelde informatie wordt door de autoriteiten 
van de partij die deze heeft ontvangen, niet gebruikt voor an
dere doelen dan waarvoor zij is verstrekt, tenzij de persoon of 
de autoriteit die de informatie heeft verstrekt, hiervoor uitdruk
kelijk toestemming heeft verleend. 

4. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de persoon of 
de autoriteit die de in lid 1 bedoelde informatie heeft verstrekt, 
zal deze niet worden gepubliceerd of anderszins worden be
kendgemaakt, tenzij zulks ingevolge de wet- en regelgeving 
van de partij die de informatie in verband met gerechtelijke 
procedures heeft ontvangen, verplicht of toegestaan is. De per
soon of autoriteit die de informatie heeft verstrekt, wordt zo 
mogelijk vooraf van een dergelijke bekendmaking in kennis 
gesteld. 

5. Indien een autoriteit van een partij overeenkomstig dit 
hoofdstuk om informatie verzoekt, deelt zij de personen tot 
wie het verzoek is gericht, mede dat die informatie in verband 
met gerechtelijke procedures mogelijk bekend zal worden ge
maakt.
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6. Tenzij anders overeengekomen met de persoon die de 
informatie heeft verstrekt, treft de verzoekende partij in voor
komend geval alle krachtens haar wet- en regelgeving mogelijke 
maatregelen om de informatie geheim te houden, en beschermt 
zij persoonsgegevens tegen verzoeken van derden of van andere 
autoriteiten om bekendmaking van die informatie. 

Artikel 6.9 

Vergoedingen en heffingen 

Met betrekking tot alle in verband met in- of uitvoer opgelegde 
vergoedingen en heffingen, van welke aard ook, andere dan 
douanerechten en zaken die van de definitie van een dou
anerecht in artikel 2.3 (Douanerechten) zijn uitgesloten, geldt 
het volgende: 

a) vergoedingen en heffingen worden enkel opgelegd ter zake 
van in verband met de betrokken in- of uitvoer verleende 
diensten of een met die in- of uitvoer verband houdende 
formaliteit waaraan moet worden voldaan; 

b) het bedrag van vergoedingen en heffingen gaat niet de ge
schatte kosten van de verleende dienst te boven; 

c) vergoedingen en heffingen worden niet op een ad-valorem
grondslag berekend; 

d) voor consulaire diensten worden geen vergoedingen en hef
fingen verlangd; 

e) de informatie over vergoedingen en heffingen wordt via een 
officieel aangewezen medium, en waar haalbaar en mogelijk 
via een officiële website, bekendgemaakt. Deze informatie 
omvat de reden voor de vergoeding of de heffing ter zake 
van de verleende dienst, de verantwoordelijke autoriteit, de 
vergoedingen en heffingen die zullen worden toegepast, en 
het tijdstip en de wijze waarop de betaling moet worden 
verricht, en 

f) nieuwe of gewijzigde vergoedingen en heffingen worden niet 
opgelegd totdat informatie overeenkomstig e) bekend is ge
maakt en gemakkelijk beschikbaar is. 

Artikel 6.10 

Inspectie vóór verzending 

Geen der partijen zal inspecties of gelijkwaardige maatregelen 
vóór verzending verlangen. 

Artikel 6.11 

Douanecontrole achteraf 

Elk van beide partijen zorgt ervoor dat handelaren kunnen ver
zoeken om douanecontrole achteraf. Het verzoek om dou
anecontrole achteraf mag voor handelaren geen ongegronde 
of ongerechtvaardigde eisen of lasten meebrengen. 

Artikel 6.12 

Douanewaarde 

De Overeenkomst inzake de douanewaarde wordt, zonder de 
voorbehouden en opties waarin in artikel 20 en de leden 2 tot 
en met 4 van bijlage III bij die Overeenkomst is voorzien, 
mutatis mutandis in deze overeenkomst opgenomen. 

Artikel 6.13 

Douanesamenwerking 

1. De partijen breiden hun samenwerking op het gebied van 
douane en daarmee verband houdende aangelegenheden uit. 

2. De partijen verbinden zich ertoe om handelsbevorderende 
acties op het gebied van douane te ontwikkelen, rekening hou
dend met het werk dat in dit verband door internationale or
ganisaties wordt gedaan. Dit kan het testen van nieuwe dou
aneprocedures omvatten. 

3. De partijen bevestigen hun verbintenis het legitieme goe
derenverkeer te bevorderen en expertise uit te wisselen over 
maatregelen ter verbetering van douanetechnieken en -procedu
res en over geautomatiseerde systemen, overeenkomstig het be
paalde in deze overeenkomst. 

4. De partijen verbinden zich ertoe: 

a) de harmonisatie, in overeenstemming met internationale 
normen, van in de handel gebruikte documentatie en data- 
elementen te bevorderen, teneinde hun onderlinge handels
stromen in douaneaangelegenheden met betrekking tot de 
invoer, uitvoer en doorvoer van goederen te vergemakkelij
ken; 

b) de samenwerking tussen hun douanelaboratoria en weten
schappelijke diensten te intensiveren en aan de harmonisatie 
van de door douanelaboratoria gebruikte methoden te wer
ken; 

c) douanepersoneel uit te wisselen; 

d) voor de ambtenaren die rechtstreeks met douaneprocedures 
te maken hebben, gezamenlijk opleidingsprogramma's op 
het gebied van met douane verband houdende aangelegen
heden te organiseren; 

e) doeltreffende mechanismen voor communicatie met de han
dels- en zakenwereld te ontwikkelen; 

f) elkaar zoveel mogelijk bij te staan in zaken van tariefinde
ling, waardebepaling en vaststelling van de oorsprong voor 
preferentiële tariefbehandeling van ingevoerde goederen; 

g) een krachtige en doeltreffende handhaving van intellectuele- 
eigendomsrechten door de douaneautoriteiten bij invoer, uit
voer, wederuitvoer, doorvoer, overlading en andere dou
aneprocedures te stimuleren, met name waar het gaat om 
nagemaakte goederen, en
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h) de veiligheid van het vervoer per zeecontainer en van andere 
zendingen, ongeacht hun herkomst, die in het grondgebied 
van de partijen worden ingevoerd, op dat grondgebied wor
den overgeladen of via dat grondgebied worden doorge
voerd, te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de bevor
dering van de handel. De partijen komen overeen dat de 
intensievere en ruimere samenwerking onder meer maar 
niet uitsluitend het volgende tot doel heeft: 

i) samen streven naar versterking van de douaneaspecten 
voor meer zekerheid in de logistieke keten in de inter
nationale handel, en 

ii) een zo groot mogelijke coördinatie van standpunten in 
multilaterale fora waar kwesties in verband met de veilig
heid van containers op geëigende wijze naar voren wor
den gebracht en worden besproken. 

5. De partijen erkennen dat technische samenwerking tussen 
hen fundamenteel is om naleving van de in deze overeenkomst 
opgenomen verbintenissen te vergemakkelijken en de handel in 
sterke mate te bevorderen. De partijen komen door middel van 
hun douaneautoriteiten overeen een programma voor tech
nische samenwerking te ontwikkelen, waarbij zij de voorwaar
den met betrekking tot het toepassingsgebied, het tijdschema en 
de kosten van samenwerkingsmaatregelen op douanegebied en 
daarmee verband houdende aangelegenheden onderling over
eenkomen. 

6. Voor het bevorderen van de handel relevante internatio
nale initiatieven, die onder andere werkzaamheden in de WTO 
en de WDO kunnen omvatten, worden door de partijen via hun 
respectieve douaneautoriteiten en andere grensautoriteiten op
nieuw onderzocht om uit te maken op welke gebieden nadere 
gezamenlijke actie de handel tussen de partijen en gezamenlijke 
multilaterale doelstellingen zou bevorderen. De partijen werken 
samen om in internationale organisaties op het gebied van 
douane en van handelsbevordering, met name in de WTO en 
de WDO, waar mogelijk gezamenlijke standpunten te formule
ren. 

7. De partijen verlenen elkaar bijstand bij de tenuitvoerleg
ging en de handhaving van dit hoofdstuk, het Protocol betref
fende de definitie van „producten van oorsprong” en methoden 
van administratieve samenwerking, en hun respectieve dou
anewet- en regelgeving. 

Artikel 6.14 

Wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken 

1. De partijen verlenen elkaar in douaneaangelegenheden ad
ministratieve bijstand overeenkomstig het bepaalde in het Pro
tocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in dou
anezaken. 

2. Geen van beide partijen kan voor geschillen die door 
artikel 9.1 van het Protocol betreffende wederzijdse administra
tieve bijstand in douanezaken worden bestreken, een beroep 
doen op hoofdstuk veertien (Beslechting van geschillen) van 
deze overeenkomst. 

Artikel 6.15 

Douanecontactcentra 

1. De partijen wisselen lijsten uit van contactcentra die zijn 
aangewezen voor aangelegenheden die zich in verband met dit 
hoofdstuk en het Protocol betreffende de definitie van „produc
ten van oorsprong” en methoden van administratieve samen
werking voordoen. 

2. De contactcentra streven ernaar operationele aangelegen
heden die door dit hoofdstuk worden bestreken, door middel 
van overleg op te lossen. Indien een aangelegenheid niet door 
de contactcentra kan worden opgelost, wordt deze naar het in 
dit hoofdstuk bedoelde Douanecomité verwezen. 

Artikel 6.16 

Douanecomité 

1. Het krachtens lid 1 van artikel 15.2 (Gespecialiseerde co
mités) opgerichte Douanecomité waarborgt de goede werking 
van dit hoofdstuk en van het Protocol betreffende de definitie 
van „producten van oorsprong” en methoden van administra
tieve samenwerking, alsmede die van het Protocol betreffende 
wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, en onder
zoekt alle kwesties die zich naar aanleiding van de toepassing 
ervan voordoen. Het brengt over onder deze overeenkomst val
lende aangelegenheden verslag uit aan het krachtens lid 1 van 
artikel 15.1 (Handelscomité) opgerichte Handelscomité. 

2. Het Douanecomité bestaat uit vertegenwoordigers van de 
douane en van andere autoriteiten van de partijen die bevoegd 
zijn ter zake van douaneaangelegenheden en handelsbevorde
ring, het beheer van het Protocol betreffende de definitie van 
„producten van oorsprong” en methoden van administratieve 
samenwerking en het Protocol betreffende wederzijdse admini
stratieve bijstand in douanezaken. 

3. Het Douanecomité stelt zijn reglement van orde vast en 
komt jaarlijks beurtelings bij een van de partijen bijeen. 

4. Het Douanecomité komt op verzoek van een partij bijeen 
voor overleg en tracht eventuele meningsverschillen tussen de 
partijen in het kader van dit hoofdstuk, het Protocol betreffende 
de definitie van „producten van oorsprong” en methoden van 
administratieve samenwerking en het Protocol betreffende we
derzijdse administratieve bijstand in douanezaken op te lossen, 
met name op het gebied van handelsbevordering, tariefindeling, 
de oorsprong van goederen en wederzijdse administratieve bij
stand in douanezaken, in het bijzonder in verband met de 
artikelen 7 en 8 van het Protocol betreffende wederzijdse ad
ministratieve bijstand in douanezaken. 

5. Het Douanecomité kan resoluties, aanbevelingen of advie
zen formuleren die het noodzakelijk acht voor het bereiken van 
de gezamenlijke doelstellingen en de goede werking van de 
mechanismen die in dit hoofdstuk, het Protocol betreffende de 
definitie van „producten van oorsprong” en methoden van ad
ministratieve samenwerking alsmede het Protocol betreffende 
wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken zijn vast
gelegd.
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HOOFDSTUK ZEVEN 

HANDEL IN DIENSTEN, VESTIGING EN ELEKTRONISCHE 
HANDEL 

AFDELING A 

Algemene bepalingen 

Artikel 7.1 

Doelstelling en toepassingsgebied 

1. De partijen herbevestigen hun respectieve rechten en ver
plichtingen ingevolge de WTO-overeenkomst, en leggen hierbij 
de noodzakelijke regels vast voor geleidelijke wederzijdse libe
ralisering van de handel in diensten, van het recht van vestiging 
en voor samenwerking op het gebied van elektronische handel. 

2. Geen enkele bepaling van dit hoofdstuk kan zodanig wor
den uitgelegd dat zij een verplichting inhoudt met betrekking 
tot overheidsopdrachten. 

3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op door een partij 
verstrekte subsidies of toelagen, met inbegrip van leningen, ga
ranties en verzekeringen die door de overheid worden gesteund. 

4. Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk behoudt 
elk van beide partijen het recht nieuwe regelingen op te stellen 
en in te voeren om legitieme beleidsdoelstellingen te bereiken. 

5. Dit hoofdstuk is noch van toepassing op maatregelen 
betreffende natuurlijke personen die toegang tot de arbeids
markt van een partij zoeken, noch op maatregelen inzake staats
burgerschap, verblijf of werk op permanente basis. 

6. Geen enkele bepaling van dit hoofdstuk belet een partij 
maatregelen toe te passen tot regeling van de toegang of het 
tijdelijke verblijf van natuurlijke personen op haar grondgebied, 
daarbij inbegrepen maatregelen die nodig zijn voor het bescher
men van de integriteit van haar grenzen of voor het verzekeren 
van het ordelijke verkeer van natuurlijke personen over haar 
grenzen, maar deze maatregelen mogen niet zodanig worden 
toegepast dat de voordelen die de andere partij op grond van 
een specifieke verbintenis in dit hoofdstuk en de bijlagen erbij 
toekomen, daardoor worden teniet gedaan of uitgehold ( 4 ). 

Artikel 7.2 

Definities 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt het volgende: 

a) onder maatregel wordt verstaan elke maatregel van een par
tij, in de vorm van een wet, regeling, voorschrift, procedure, 
besluit, administratieve handeling of in enige andere vorm; 

b) onder door een partij vastgestelde of gehandhaafde maat
regelen worden verstaan maatregelen genomen door: 

i) centrale, regionale of lokale overheden en autoriteiten, en 

ii) niet-gouvernementele organisaties bij de uitoefening van 
door centrale, regionale of lokale overheden of autoritei
ten gedelegeerde bevoegdheden; 

c) onder persoon wordt verstaan een natuurlijke persoon of 
een rechtspersoon; 

d) onder natuurlijke persoon wordt verstaan een onderdaan van 
Korea of van een van de lidstaten van de Europese Unie 
volgens hun respectieve wetgeving; 

e) onder rechtspersoon wordt verstaan elke juridische eenheid, 
naar toepasselijk recht opgericht of anderszins georganiseerd, 
met winst- of andere oogmerken, ongeacht of zij eigendom 
van particulieren of van de overheid is, met inbegrip van alle 
vennootschappen, trusts, maatschappen, joint ventures, een
manszaken of verenigingen; 

f) onder rechtspersoon uit een partij wordt verstaan: 

i) een rechtspersoon die overeenkomstig de wetgeving van 
een van de lidstaten van de Europese Unie respectievelijk 
Korea is opgericht, en die op het grondgebied waarop het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie van toepas
sing zijn respectievelijk op dat van Korea zijn statutaire 
zetel, hoofdbestuur ( 5 ) of hoofdvestiging heeft. Wanneer 
de rechtspersoon op het grondgebied waarop het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie van toepassing zijn of 
op dat van Korea alleen zijn statutaire zetel of hoofd
bestuur heeft, wordt hij niet als rechtspersoon uit de 
Europese Unie respectievelijk Korea beschouwd, tenzij 
hij op het grondgebied waarop het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie van toepassing zijn respectievelijk 
op dat van Korea omvangrijke zakelijke transacties ver
richt ( 6 ), of
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( 4 ) Het feit alleen dat voor natuurlijke personen afkomstig uit bepaalde 
landen wel en voor die uit andere landen niet een visum vereist is, 
wordt niet geacht voordelen op grond van een specifieke verbintenis 
in dit hoofdstuk en de bijlagen erbij teniet te doen of uit te hollen. 

( 5 ) Onder hoofdbestuur wordt verstaan het hoofdkantoor waar de uit
eindelijke besluitvorming plaatsvindt. 

( 6 ) Overeenkomstig haar aanmelding van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap bij de WTO (doc. WT/REG39/1) is vol
gens de EU het begrip „daadwerkelijke en voortdurende band” met 
de economie van een lidstaat van de Europese Unie, dat is neerge
legd in artikel 48 van het Verdrag, gelijkwaardig aan het begrip 
„omvangrijke zakelijke transacties” in artikel V, lid 6, van de GATS. 
Dienovereenkomstig zal de EU aan een rechtspersoon die overeen
komstig de wetgeving van Korea is opgericht en alleen zijn statutaire 
zetel of hoofdbestuur op het grondgebied van Korea heeft, de uit 
deze overeenkomst voortvloeiende voordelen enkel toekennen in
dien die rechtspersoon een daadwerkelijke en duurzame band met 
de economie van Korea heeft.
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ii) ingeval van vestiging als bedoeld in artikel 7.9, onder a), 
een rechtspersoon die eigendom is van of voorwerp van 
zeggenschap door natuurlijke personen uit de EU respec
tievelijk Korea of een rechtspersoon uit de Europese Unie 
respectievelijk Korea als hiervoor onder i) bedoeld. 

Een rechtspersoon is: 

i) eigendom van personen uit de EU of Korea indien meer 
dan 50 procent van het aandelenkapitaal in het bezit is 
van personen uit de EU respectievelijk Korea die volledig 
over hun aandeel kunnen beschikken; 

ii) voorwerp van zeggenschap door personen uit de EU of 
Korea wanneer deze bevoegd zijn een meerderheid van 
zijn bestuurders te benoemen of de handelingen van de 
rechtspersoon anderszins te sturen; 

iii) met een andere persoon verbonden wanneer hij zeggen
schap heeft over die persoon of die persoon over hem, of 
wanneer over zowel hemzelf als de andere persoon zeg
genschap wordt uitgeoefend door een en dezelfde per
soon; 

g) onverminderd het hiervoor onder f) bepaalde vallen buiten 
de EU of Korea gevestigde scheepvaartondernemingen waar
over onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie 
respectievelijk Korea zeggenschap hebben, tevens onder 
deze overeenkomst indien hun schepen overeenkomstig de 
respectieve wetgeving van die lidstaat of van Korea zijn ge
registreerd en zij de vlag van een lidstaat van de Europese 
Unie of van Korea voeren ( 7 ); 

h) onder overeenkomst inzake economische integratie wordt 
verstaan een overeenkomst waarbij de handel in diensten 
en het recht van vestiging conform de WTO-overeenkomst, 
met name de artikelen V en V bis van de GATS, aanzienlijk 
worden geliberaliseerd; 

i) onder reparatie en onderhoud van vliegtuigen worden ver
staan alle werkzaamheden aan een uit de dienst genomen 
vliegtuig of een onderdeel daarvan, met uitzondering van het 
zogenaamde lijnonderhoud; 

j) onder diensten die verband houden met geautomatiseerde 
boekingssystemen wordt verstaan dienstverlening door mid
del van computersystemen die informatie bevatten over 
dienstregeling, beschikbaarheid, tarieven en tariefvoorwaar
den van luchtvaartmaatschappijen, en met behulp waarvan 
boekingen kunnen worden gedaan of vervoerbewijzen kun
nen worden uitgegeven; 

k) onder verkoop en marketing van luchtvervoerdiensten wordt 
verstaan de mogelijkheid voor de betrokken luchtvaartmaat

schappij haar luchtvervoerdiensten vrij te verkopen en op de 
markt te brengen, met inbegrip van alle marketingaspecten 
zoals marktonderzoek, reclame en distributie. De tarifering 
van luchtvervoerdiensten en de daarop van toepassing zijnde 
voorwaarden vallen niet onder deze activiteiten, en 

l) onder dienstverlener wordt verstaan een persoon die een 
dienst verleent of aanbiedt, met inbegrip van personen die 
dit als investeerder doen. 

Artikel 7.3 

Comité voor de handel in diensten en voor vestiging en 
elektronische handel 

1. Het krachtens lid 1 van artikel 15.2 (Gespecialiseerde co
mités) opgerichte Comité voor de handel in diensten en voor 
vestiging en elektronische handel bestaat uit vertegenwoordigers 
van de partijen. De hoofdvertegenwoordiger van een partij in 
het Comité is een ambtenaar van de met de tenuitvoerlegging 
van dit hoofdstuk belaste autoriteit van die partij. 

2. Het comité: 

a) houdt toezicht op en evalueert de tenuitvoerlegging van het 
bepaalde in dit hoofdstuk; 

b) onderzoekt kwesties met betrekking tot dit hoofdstuk die 
haar door een partij worden voorgelegd, en 

c) stelt de betrokken autoriteiten in de gelegenheid om in ver
band met artikel 7.46 informatie over prudentiële maatrege
len uit te wisselen. 

AFDELING B 

Grensoverschrijdende dienstverlening 

Artikel 7.4 

Toepassingsgebied en definities 

1. Deze afdeling is van toepassing op maatregelen van de 
partijen die van invloed zijn op alle grensoverschrijdende dienst
verlening met uitzondering van: 

a) audiovisuele diensten ( 8 ); 

b) nationale cabotage in het zeevervoer, en 

c) interne en internationale luchtvervoerdiensten, ongeacht of 
het gaat om lijndiensten of niet, en diensten die rechtstreeks 
verband houden met de uitoefening van verkeersrechten, 
andere dan:

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/25 

( 7 ) Dit punt is niet van toepassing op het recht van vestiging. 

( 8 ) Dat audiovisuele diensten van het toepassingsgebied van deze afde
ling zijn uitgesloten, doet geen afbreuk aan rechten en verplichtingen 
die uit het Protocol betreffende culturele samenwerking voortvloeien.
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i) reparatie en onderhoud van vliegtuigen; 

ii) verkoop en marketing van luchtvervoerdiensten; 

iii) diensten die verband houden met geautomatiseerde boe
kingssystemen, en 

iv) andere aan luchtvervoerdiensten verwante diensten zoals 
grondafhandelingsdiensten, verhuur van luchtvaartuigen 
met bemanning en luchthavenbeheer. 

2. Tot maatregelen die van invloed zijn op grensoverschrij
dende dienstverlening behoren onder meer maatregelen die van 
invloed zijn op: 

a) de productie, distributie, marketing, verkoop en levering van 
een dienst; 

b) de aankoop, de betaling of het gebruik van een dienst; 

c) de met het verlenen van een dienst samenhangende toegang 
tot en gebruikmaking van netwerken of diensten waarvan de 
partijen eisen dat zij algemeen aan het publiek worden aan
geboden, en 

d) de aanwezigheid op het grondgebied van een partij van een 
dienstverlener uit de andere partij. 

3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan on
der: 

a) grensoverschrijdende dienstverlening: het verlenen van een 
dienst: 

i) vanaf het grondgebied van een partij op het grondgebied 
van de andere partij, en 

ii) op het grondgebied van een partij ten behoeve van de 
gebruiker van de dienst uit de andere partij; 

b) diensten: alle diensten in elke sector behalve de bij de uit
oefening van overheidsgezag verleende diensten, en 

c) een bij de uitoefening van overheidsgezag verleende dienst: 
elke dienst die noch op commerciële basis, noch in concur
rentie met een of meer dienstverleners wordt verleend. 

Artikel 7.5 

Markttoegang 

1. Ten aanzien van de markttoegang voor grensoverschrij
dende dienstverlening behandelt elk van beide partijen diensten 
en dienstverleners uit de andere partij niet minder gunstig dan is 
voorzien in de voorwaarden en beperkingen die zijn overeen
gekomen en opgenomen in de in bijlage 7-A vermelde speci
fieke verbintenissen. 

2. Voor sectoren waarvoor verbintenissen betreffende markt
toegang worden aangegaan, worden de maatregelen die een 
partij niet mag handhaven of vaststellen voor een bepaalde regio 
of voor haar gehele grondgebied, tenzij anderszins bepaald in 
bijlage 7-A, omschreven als: 

a) beperkingen van het aantal dienstverleners in de vorm van 
numerieke quota, monopolies, exclusieve dienstverleners of 
van de eis van een onderzoek naar de economische be
hoefte ( 9 ); 

b) beperkingen van de totale waarde van transacties of activa in 
verband met diensten in de vorm van numerieke quota of 
van de eis van een onderzoek naar de economische behoefte, 
en 

c) beperkingen van het totale aantal dienstentransacties of het 
totale volume van de dienstenoutput, in bepaalde numerieke 
eenheden uitgedrukt in de vorm van quota of van de eis van 
een onderzoek naar de economische behoefte ( 10 ). 

Artikel 7.6 

Nationale behandeling 

1. Elk van beide partijen behandelt in de sectoren waarvoor 
verbintenissen inzake de markttoegang in bijlage 7-A zijn opge
nomen, met inachtneming van de daarin vermelde voorwaarden 
en kwalificaties, diensten en dienstverleners uit de andere partij 
in het kader van alle maatregelen die op de grensoverschrij
dende dienstverlening van invloed zijn, niet minder gunstig 
dan haar eigen soortgelijke diensten en dienstverleners. 

2. Een partij kan aan het bepaalde in lid 1 voldoen door aan 
diensten en dienstverleners uit de andere partij een behandeling 
toe te kennen die naar de vorm identiek is dan wel naar de 
vorm afwijkt van de behandeling die zij aan haar eigen soort
gelijke diensten en dienstverleners toekent.

NL L 127/26 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 9 ) Dit punt omvat tevens maatregelen waardoor aan een dienstverlener 
uit de andere partij voor grensoverschrijdende dienstverlening als 
voorwaarde wordt gesteld dat hij op het grondgebied van een partij 
een vestiging als bedoeld in artikel 7.9, onder a), heeft of daar 
ingezetene is. 

( 10 ) Dit punt geldt niet voor maatregelen van een partij die de input 
voor de verlening van grensoverschrijdende diensten beperken.
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3. Een naar de vorm identieke of naar de vorm afwijkende 
behandeling wordt geacht minder gunstig te zijn, indien zij de 
mededingingsvoorwaarden wijzigt ten gunste van diensten of 
dienstverleners uit een partij, in vergelijking met soortgelijke 
diensten of dienstverleners uit de andere partij. 

4. De op grond van dit artikel aangegane specifieke verbin
tenissen worden niet zodanig uitgelegd dat een partij verplicht is 
tot compensatie van concurrentienadelen die inherent zijn aan 
het buitenlandse karakter van de desbetreffende diensten of 
dienstverleners. 

Artikel 7.7 

Lijsten van verbintenissen 

1. De door elk van beide partijen ingevolge deze afdeling 
geliberaliseerde sectoren en de beperkingen, door middel van 
voorbehouden, van de markttoegang en van de nationale be
handeling voor diensten en dienstverleners uit de andere partij 
in die sectoren, worden in de lijsten van verbintenissen in bij
lage 7-A vermeld. 

2. Geen van beide partijen mag, met betrekking tot diensten 
of dienstverleners uit de andere partij, nieuwe of meer maat
regelen vaststellen die discrimineren ten opzichte van de behan
deling die uit hoofde van de overeenkomstig lid 1 aangegane 
specifieke verbintenissen wordt toegekend. 

Artikel 7.8 

Meestbegunstiging ( 11 ) 

1. Wat onder deze afdeling vallende maatregelen die van 
invloed zijn op de grensoverschrijdende dienstverlening betreft, 
behandelt elk van beide partijen, tenzij in dit artikel anders is 
bepaald, diensten en dienstverleners uit de andere partij niet 
minder gunstig dan dat zij soortgelijke diensten en dienstver
leners uit derde landen in het kader van een na de inwerking
treding van deze overeenkomst ondertekende overeenkomst in
zake economische integratie behandelt. 

2. De verplichting van lid 1 geldt ook voor de behandeling 
die door een partij overeenkomstig een overeenkomst inzake 
regionale economische integratie aan diensten en dienstverleners 
uit een derde land wordt toegekend, tenzij deze behandeling 
wordt toegekend krachtens sectorale of horizontale verbintenis
sen waarvoor die overeenkomst een aanzienlijk hoger niveau 
van verplichtingen oplegt dan geldt voor de verbintenissen die 
in het kader van deze afdeling zijn aangegaan en in bijlage 7-B 
zijn vermeld. 

3. Onverminderd lid 2 zijn de uit lid 1 voortvloeiende ver
plichtingen niet van toepassing op de behandeling die wordt 
toegekend in het kader van: 

a) maatregelen met betrekking tot de erkenning van kwalifica
ties, vergunningen of prudentiële maatregelen in overeen
stemming met artikel VII van de GATS of de bijlage betref
fende financiële diensten daarbij; 

b) een internationale overeenkomst of regeling die geheel of 
hoofdzakelijk betrekking heeft op belastingheffing, of 

c) maatregelen die onder de in bijlage 7-C vermelde meestbe
gunstigingsvrijstellingen vallen. 

4. De bepalingen van dit hoofdstuk worden niet zodanig 
uitgelegd dat een partij hierdoor wordt verhinderd aangrenzende 
landen voordelen toe te staan of te verlenen om het handels
verkeer dat beperkt is tot plaatselijk voortgebrachte en ver
bruikte diensten in naast elkaar liggende grenszones, te ver
gemakkelijken. 

AFDELING C 

Vestiging 

Artikel 7.9 

Definities 

Voor de toepassing van deze afdeling geldt het volgende: 

a) onder vestiging wordt verstaan: 

i) de oprichting, overname of handhaving van een rechts
persoon ( 12 ), of 

ii) de oprichting of handhaving van een filiaal of vertegen
woordiging 

op het grondgebied van een partij met als doel een economi
sche activiteit uit te voeren; 

b) onder investeerder wordt verstaan een persoon die door 
middel van het opzetten van een vestiging tracht een eco
nomische activiteit uit te oefenen of een dergelijke activiteit 
uitoefent ( 13 ); 

c) een economische activiteit omvat alle economische activitei
ten behoudens activiteiten die worden uitgevoerd in het ka
der van de uitoefening van overheidsgezag, d.w.z. activiteiten 
die noch op commerciële grondslag, noch in concurrentie 
met een of meer marktdeelnemers worden uitgeoefend; 

d) onder dochteronderneming van een rechtspersoon uit een 
partij wordt verstaan een rechtspersoon waarover een andere 
rechtspersoon uit die partij daadwerkelijk zeggenschap heeft, 
en

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/27 

( 11 ) Niets in dit artikel mag zodanig worden uitgelegd dat het toepas
singsgebied van deze afdeling hierdoor wordt uitgebreid. 

( 12 ) Onder „oprichting” en „overname” van een rechtspersoon wordt 
ook verstaan deelneming in het kapitaal van een rechtspersoon 
met het oogmerk duurzame economische banden tot stand te bren
gen of te handhaven. 

( 13 ) Wanneer de economische activiteit niet rechtstreeks door een 
rechtspersoon maar door andere vestigingsvormen zoals een filiaal 
of een vertegenwoordig wordt uitgeoefend, wordt de investeerder 
met inbegrip van de rechtspersoon via deze vestiging niettemin 
behandeld overeenkomstig hetgeen in deze overeenkomst voor in
vesteerders is voorzien. Een dergelijke behandeling wordt tevens 
toegekend aan de vestiging via welke de economische activiteit 
wordt uitgeoefend, maar hoeft niet te worden uitgebreid tot andere 
onderdelen van de investeerder die zich buiten het grondgebied 
waar de economische activiteit wordt uitgeoefend, bevinden.
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e) onder filiaal van een rechtspersoon wordt verstaan een ves
tiging zonder rechtspersoonlijkheid die kennelijk een per
manent karakter bezit, zoals een agentschap van een moe
dermaatschappij, een eigen management heeft en over de 
nodige materiële voorzieningen beschikt om zaken te doen 
met derden, zodanig dat laatstgenoemden, hoewel zij ervan 
op de hoogte zijn dat er indien nodig een rechtsverhouding 
is met de moedermaatschappij waarvan het hoofdkantoor 
zich in het buitenland bevindt, geen rechtstreeks contact 
met deze moedermaatschappij behoeven te hebben, maar 
hun transacties kunnen afhandelen met de vestiging die de 
voorpost vormt. 

Artikel 7.10 

Toepassingsgebied 

Deze afdeling heeft tot doel het onderlinge investeringsklimaat 
en met name de wederzijdse voorwaarden voor vestiging te 
verbeteren en is van toepassing op maatregelen van de partijen 
die van invloed zijn op vestiging ( 14 ) in alle economische acti
viteiten, met uitzondering van: 

a) de winning, vervaardiging en verwerking ( 15 ) van nucleair 
materiaal; 

b) de productie van of handel in wapens, munitie en oorlogs
materieel ( 16 ); 

c) audiovisuele diensten ( 17 ); 

d) nationale cabotage in het zeevervoer, en 

e) interne en internationale luchtvervoerdiensten, ongeacht of 
het gaat om lijndiensten of niet, en diensten die rechtstreeks 
verband houden met de uitoefening van verkeersrechten, 
andere dan: 

i) reparatie en onderhoud van vliegtuigen; 

ii) verkoop en marketing van luchtvervoerdiensten; 

iii) diensten die verband houden met geautomatiseerde boe
kingssystemen, en 

iv) andere aan luchtvervoerdiensten verwante diensten zoals 
grondafhandelingsdiensten, verhuur van luchtvaartuigen 
met bemanning en luchthavenbeheer. 

Artikel 7.11 

Markttoegang 

1. Ten aanzien van de markttoegang in het kader van vesti
ging behandelt elk van beide partijen vestigingen en investeer

ders uit de andere partij niet minder gunstig dan is voorzien in 
de voorwaarden en beperkingen die zijn overeengekomen en 
opgenomen in de in bijlage 7-A vermelde specifieke verbinte
nissen. 

2. Voor sectoren waarvoor verbintenissen betreffende markt
toegang worden aangegaan worden de maatregelen die een par
tij niet mag handhaven of vaststellen voor een bepaalde regio of 
voor haar gehele grondgebied, tenzij anderszins bepaald in bij
lage 7-A, omschreven als: 

a) beperkingen van het aantal vestigingen in de vorm van nu
merieke quota, monopolies, exclusieve rechten of van andere 
eisen ten aanzien van vestigingen, zoals een onderzoek naar 
de economische behoefte; 

b) beperkingen van de totale waarde van transacties of activa, in 
de vorm van numerieke quota of van de eis van een onder
zoek naar de economische behoefte; 

c) beperkingen van het totale aantal transacties of het totale 
volume van de output, in bepaalde numerieke eenheden uit
gedrukt in de vorm van quota of van de eis van een onder
zoek naar de economische behoefte ( 18 ); 

d) beperkingen van de participatie van buitenlands kapitaal, 
uitgedrukt als een maximumpercentage voor buitenlands 
aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 
totale buitenlandse investeringen; 

e) maatregelen die specifieke soorten juridische entiteiten of 
joint ventures via welke een investeerder uit de andere partij 
een economische activiteit kan uitoefenen, vereisen of ten 
aanzien van die entiteiten of joint ventures beperkingen op
leggen, en 

f) beperkingen van het totale aantal natuurlijke personen, an
ders dan stafpersoneel en afgestudeerde stagiairs als omschre
ven in artikel 7.17, dat in een bepaalde sector in dienst mag 
zijn of dat een investeerder in dienst mag hebben, en dat 
nodig is voor en rechtstreeks verband houdt met het uitvoe
ren van de economische activiteit, in de vorm van een maxi
mum aantal of van de eis van een onderzoek naar de eco
nomische behoefte. 

Artikel 7.12 

Nationale behandeling ( 19 ) 

1. Elk van beide partijen behandelt in de in bijlage 7-A ver
melde sectoren en met inachtneming van de daarin vermelde 
voorwaarden en kwalificaties, vestigingen en investeerders uit de 
andere partij in het kader van alle maatregelen die van invloed 
op vestiging zijn, niet minder gunstig dan haar soortgelijke 
eigen vestigingen en investeerders.

NL L 127/28 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 14 ) Dit hoofdstuk is niet van toepassing op bescherming van investe
ringen, anders dan de behandeling ingevolge artikel 7.12, procedu
res voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staat 
daaronder begrepen. 

( 15 ) Voor alle duidelijkheid: onder de verwerking van nucleair materiaal 
worden verstaan alle activiteiten die zijn vermeld in de „Internatio
nal Standard Industrial Classification of all Economic Activities”, 
zoals vastgesteld in „Statistical Office of the United Nations, Statis
tical Papers, Series M, N o 4, ISIC REV 3.1, 2002, code 2330”. 

( 16 ) Oorlogsmaterieel is beperkt tot producten die uitsluitend zijn be
stemd en vervaardigd voor militair gebruik in verband met oorlogs
voering of defensieactiviteiten. 

( 17 ) Dat audiovisuele diensten van het toepassingsgebied van deze afde
ling zijn uitgesloten, doet geen afbreuk aan de rechten en verplich
tingen die uit het Protocol betreffende culturele samenwerking 
voortvloeien. 

( 18 ) De punten a) tot en met c) zijn niet van toepassing op maatregelen 
die de productie van een landbouwproduct beperken. 

( 19 ) Dit artikel is van toepassing op maatregelen ten aanzien van de 
samenstelling van raden van bestuur van een vestiging, zoals na
tionaliteits- en woonplaatsvereisten.
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2. Een partij kan aan het bepaalde in lid 1 voldoen door aan 
vestigingen en investeerders uit de andere partij een behandeling 
toe te kennen die naar de vorm identiek is dan wel naar de 
vorm afwijkt van de behandeling die zij aan haar soortgelijke 
eigen vestigingen en investeerders toekent. 

3. Een naar de vorm identieke of naar de vorm afwijkende 
behandeling wordt geacht minder gunstig te zijn indien zij de 
mededingingsvoorwaarden wijzigt ten gunste van vestigingen of 
investeerders uit de partij, in vergelijking met soortgelijke vesti
gingen of investeerders uit de andere partij. 

4. De op grond van dit artikel aangegane specifieke verbin
tenissen worden niet zodanig uitgelegd dat een partij verplicht is 
tot compensatie van concurrentienadelen die inherent zijn aan 
het buitenlandse karakter van de desbetreffende vestigingen of 
investeerders. 

Artikel 7.13 

Lijsten van verbintenissen 

1. De door elk van beide partijen ingevolge deze afdeling 
geliberaliseerde sectoren en de beperkingen, door middel van 
voorbehouden, van de markttoegang en van de nationale be
handeling voor vestigingen en investeerders uit de andere partij 
in die sectoren, worden in de lijsten van verbintenissen in bij
lage 7-A vermeld. 

2. Geen van beide partijen mag, met betrekking tot vestigin
gen en investeerders uit de andere partij, nieuwe of meer maat
regelen vaststellen die discrimineren ten opzichte van de behan
deling die uit hoofde van de overeenkomstig lid 1 aangegane 
specifieke verbintenissen wordt toegekend. 

Artikel 7.14 

Meestbegunstiging ( 20 ) 

1. Wat onder deze afdeling vallende maatregelen die van 
invloed zijn op vestiging betreft, behandelt elk van beide par
tijen tenzij in dit artikel anders is bepaald, vestigingen en in
vesteerders uit de andere partij niet minder gunstig dan dat zij 
soortgelijke vestigingen en investeerders uit derde landen in het 
kader van een na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
ondertekende overeenkomst inzake economische integratie be
handelt ( 21 ). 

2. De verplichting van lid 1 geldt ook voor de behandeling 
die door een partij overeenkomstig een overeenkomst inzake 
regionale economische integratie aan vestigingen en investeer
ders uit een derde land wordt toegekend, tenzij deze behan
deling wordt toegekend krachtens sectorale of horizontale ver
bintenissen waarvoor die overeenkomst een aanzienlijk hoger 

niveau van verplichtingen oplegt dan geldt voor verbintenissen 
die in het kader van deze afdeling zijn aangegaan en in bijlage 
7-B zijn vermeld. 

3. Onverminderd lid 2 zijn de uit lid 1 voortvloeiende ver
plichtingen niet van toepassing op de behandeling die wordt 
toegekend in het kader van: 

a) maatregelen met betrekking tot de erkenning van kwalifica
ties, vergunningen of prudentiële maatregelen in overeen
stemming met artikel VII van de GATS of de bijlage betref
fende financiële diensten daarbij; 

b) een internationale overeenkomst of regeling die geheel of 
hoofdzakelijk betrekking heeft op belastingheffing, of 

c) maatregelen die onder een in bijlage 7-C vermelde meestbe
gunstigingsvrijstelling vallen. 

4. De bepalingen van dit hoofdstuk worden niet zodanig 
uitgelegd dat een partij hierdoor wordt verhinderd aangrenzende 
landen voordelen toe te staan of te verlenen om het handels
verkeer dat beperkt is tot plaatselijk voortgebrachte en ver
bruikte diensten in naast elkaar liggende grenszones, te ver
gemakkelijken. 

Artikel 7.15 

Andere overeenkomsten 

Geen enkele bepaling in deze overeenkomst wordt geacht: 

a) de rechten te beperken van investeerders uit de partijen op 
een gunstigere behandeling waarin in een bestaande of toe
komstige internationale overeenkomst inzake investeringen 
waarbij een lidstaat van de Europese Unie en Korea partij 
zijn, is voorzien, en 

b) af te wijken van de internationale juridische verplichtingen 
van de partijen ingevolge die overeenkomsten die investeer
ders uit de partijen een gunstigere behandeling toekennen 
dan door de onderhavige overeenkomst wordt toegekend. 

Artikel 7.16 

Evaluatie van het rechtskader voor investeringen 

1. Met het oog op de geleidelijke liberalisering van investe
ringen evalueren de partijen de wetgeving inzake investerin
gen ( 22 ), het investeringsklimaat en de onderlinge investerings
stromen uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst en vervolgens met regelmatige tussenpozen in 
overeenstemming met hun uit internationale overeenkomsten 
voortvloeiende verbintenissen.
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( 20 ) Niets in dit artikel mag zodanig worden uitgelegd dat het toepas
singsgebied van deze afdeling hierdoor wordt uitgebreid. 

( 21 ) De in dit lid neergelegde verplichting geldt niet voor niet onder dit 
hoofdstuk vallende bepalingen inzake de bescherming van investe
ringen, bepalingen inzake procedures voor de beslechting van ge
schillen tussen investeerders en staat daaronder begrepen. ( 22 ) Dit omvat tevens dit hoofdstuk en de bijlagen 7-A en 7-C.
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2. In het kader van de in lid 1 bedoelde evaluatie onder
zoeken de partijen welke belemmeringen voor investeringen 
zich hebben voorgedaan en treden zij in onderhandeling om 
op dergelijke belemmeringen te reageren, met het oogmerk de 
bepalingen van dit hoofdstuk, met inbegrip van algemene begin
selen van investeringsbescherming, uit te diepen. 

AFDELING D 

Tijdelijke aanwezigheid van natuurlijke personen voor zaken 

Artikel 7.17 

Toepassingsgebied en definities 

1. Deze afdeling is van toepassing op maatregelen van de 
partijen betreffende de toegang tot en het tijdelijke verblijf op 
hun grondgebied van stafpersoneel, afgestudeerde stagiairs, ver
kopers van zakelijke diensten, dienstverleners op contractbasis 
en beoefenaars van een vrij beroep waarop artikel 7.1, lid 5, van 
toepassing is. 

2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan on
der: 

a) stafpersoneel: natuurlijke personen die bij een rechtspersoon 
uit een partij, niet zijnde dan een organisatie zonder winst
oogmerk, werkzaam zijn en verantwoordelijk zijn voor het 
opzetten van dan wel voor een goed toezicht op, een goede 
administratie en exploitatie van een vestiging. Tot het staf
personeel behoren tevens „zakelijke bezoekers” die verant
woordelijk zijn voor het opzetten van een vestiging en „bin
nen de onderneming overgeplaatste personen”; 

i) zakelijke bezoekers: natuurlijke personen met een staf
functie die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van 
een vestiging. Zij verrichten geen directe transacties met 
het publiek en ontvangen geen beloning uit een bron die 
in de gastpartij is gevestigd; en onder 

ii) binnen de onderneming overgeplaatste personen: natuur
lijke personen die tenminste een jaar werknemer of part
ner (niet zijnde meerderheidsaandeelhouder) van een 
rechtspersoon uit een partij zijn en die tijdelijk naar een 
vestiging (met inbegrip van dochterondernemingen, filia
len of bijkantoren) op het grondgebied van de andere 
partij zijn overgeplaatst. De betrokken natuurlijke per
soon moet tot een van de volgende categorieën behoren. 

Managers 

Natuurlijke personen die deel uitmaken van het hoger lei
dinggevend personeel van een rechtspersoon, die in de eerste 
plaats verantwoordelijk zijn voor het management van de 
vestiging, onder het algemene toezicht of de leiding van de 

raad van bestuur of de aandeelhouders of daarmee gelijk
gestelde personen, waaronder natuurlijke personen die: 

A) leiding geven aan een vestiging of een afdeling of onder
afdeling daarvan; 

B) toezicht houden op de werkzaamheden van andere toe
zichthoudende, gespecialiseerde of leidinggevende werk
nemers en deze werkzaamheden controleren, en 

C) persoonlijk bevoegd zijn werknemers in dienst te nemen 
en te ontslaan, of indienstneming of ontslag van werk
nemers of andere maatregelen in het kader van het per
soneelsbeleid aan te bevelen. 

Specialisten 

Binnen een rechtspersoon werkzame natuurlijke personen 
die beschikken over uitzonderlijke kennis die van wezenlijk 
belang is voor de productie, de onderzoeksuitrusting, de 
technische werkzaamheden of het management van de ves
tiging. Voor de beoordeling van die kennis wordt niet alleen 
specifiek met de vestiging verband houdende kennis in aan
merking genomen, maar ook of de persoon in hoge mate 
gekwalificeerd is voor een type werk of handel waarvoor 
specifieke technische kennis vereist is, evenals het lidmaat
schap van een erkende beroepsgroep; 

b) afgestudeerde stagiairs: natuurlijke personen die ten minste 
een jaar in dienst zijn van een rechtspersoon uit een partij, 
die universitair afgestudeerd zijn en die voor loopbaanont
wikkeling of een opleiding in bedrijfskundige technieken of 
methoden tijdelijk naar een vestiging op het grondgebied van 
de andere partij zijn overgeplaatst ( 23 ); 

c) verkopers van zakelijke diensten: natuurlijke personen die 
vertegenwoordigers zijn van een dienstverlener uit een partij 
die tijdelijke toegang tot het grondgebied van de andere 
partij beoogt om over de verkoop van diensten te onder
handelen of voor die dienstverlener overeenkomsten voor de 
verkoop van diensten te sluiten. Zij verrichten geen directe 
transacties met het publiek en ontvangen geen beloning uit 
een in de gastpartij gevestigde bron; 

d) dienstverleners op contractbasis: natuurlijke personen in 
dienst bij een rechtspersoon van een partij die geen vestiging 
op het grondgebied van de andere partij heeft en die een 
bonafide contract voor de verlening van diensten aan een 
eindverbruiker in die andere partij heeft gesloten, zodat de 
tijdelijke aanwezigheid van zijn werknemers in die partij ver
eist is voor de uitvoering van het dienstverleningscon
tract ( 24 ), en
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( 23 ) Van de ontvangende vestiging kan worden verlangd dat zij vooraf 
ter goedkeuring een opleidingsprogramma voor de volledige duur 
van het verblijf voorlegt, om aan te tonen dat het verblijf bedoeld is 
voor opleiding op het niveau van een universitaire graad. 

( 24 ) Het in dit punt bedoelde dienstencontract moet in overeenstem
ming zijn met de wet- en regelgeving en de eisen van de partij 
waar het contract wordt uitgevoerd.
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e) beoefenaars van een vrij beroep: natuurlijke personen die als 
zelfstandige dienstverlener op het grondgebied van een partij 
zijn gevestigd, geen vestiging op het grondgebied van de 
andere partij hebben en een bonafide contract voor de ver
lening van diensten aan een eindverbruiker in die andere 
partij hebben gesloten, zodat hun tijdelijke aanwezigheid 
aldaar vereist is voor de uitvoering van het dienstverlenings
contract ( 25 ). 

Artikel 7.18 

Stafpersoneel en afgestudeerde stagiairs 

1. Voor elke overeenkomstig afdeling C geliberaliseerde sec
tor staat elk van beide partijen, behoudens de in bijlage 7-A 
opgenomen voorbehouden, investeerders van de andere partij 
toe natuurlijke personen uit die andere partij naar hun vestiging 
over te plaatsen, mits die werknemers behoren tot het stafper
soneel dan wel afgestudeerd stagiair als omschreven in 
artikel 7.17 zijn. De duur van het tijdelijke verblijf van stafper
soneel en afgestudeerde stagiairs bedraagt ten hoogste drie jaar 
voor binnen de onderneming overgeplaatste personen ( 26 ), ten 
hoogste negentig dagen gedurende een periode van twaalf 
maanden voor zakelijke bezoekers ( 27 ) en ten hoogste een jaar 
voor afgestudeerde stagiairs. 

2. Voor elke overeenkomstig afdeling C geliberaliseerde sec
tor worden de maatregelen (tenzij anders bepaald in bijlage 7-A) 
die een partij niet mag handhaven of vaststellen, omschreven als 
beperkingen van het totale aantal natuurlijke personen dat een 
investeerder als stafpersoneel of als afgestudeerde stagiairs in een 
bepaalde sector mag overplaatsen, in de vorm van numerieke 
quota of van de eis van een onderzoek naar de economische 
behoefte, en als discriminerende beperkingen ( 28 ). 

Artikel 7.19 

Verkopers van zakelijke diensten 

Voor elke overeenkomstig afdeling B of C geliberaliseerde sector 
staat elk van beide partijen, behoudens de in bijlage 7-A opge
nomen voorbehouden, de toegang en het tijdelijke verblijf van 
verkopers van zakelijke diensten toe voor een periode van ten 
hoogste negentig dagen gedurende een periode van twaalf 
maanden ( 29 ). 

Artikel 7.20 

Dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een 
vrij beroep 

1. De partijen herbevestigen hun respectieve verplichtingen 
ingevolge de door hen in het kader van de GATS aangegane 
verbintenissen ten aanzien van de toegang en het tijdelijke ver
blijf van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een 
vrij beroep. 

2. Uiterlijk twee jaar na het voltooien van de onderhandelin
gen overeenkomstig artikel XIX van de GATS en de Ministerial 
Declaration van de WTO ministeriële conferentie als vastgesteld 
op 14 november 2001, neemt het Handelscomité een besluit 
over een lijst met verbintenissen met betrekking tot de toegang 
van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij 
beroep uit een partij tot het grondgebied van de andere partij. 
Deze verbintenissen strekken tot wederzijds voordeel en zijn 
relevant voor de handel, waarbij rekening wordt gehouden 
met de resultaten van die onderhandelingen in het kader van 
de GATS. 

AFDELING E 

Regelgevingskader 

O n d e r a f d e l i n g A 

A l g e m e n e b e p a l i n g e n 

Artikel 7.21 

Wederzijdse erkenning 

1. Geen enkele bepaling in dit hoofdstuk belet een partij te 
eisen dat natuurlijke personen de kwalificaties en/of de beroeps
ervaring hebben die op het grondgebied waar de dienst wordt 
verleend, voor de betrokken sector van activiteit zijn voor
geschreven. 

2. De partijen moedigen de desbetreffende representatieve 
beroepsorganisaties op hun respectieve grondgebied aan geza
menlijk aanbevelingen over wederzijdse erkenning te ontwikke
len en aan het Handelscomité voor te leggen, opdat dienstver
leners en investeerders in dienstensectoren volledig of gedeel
telijk voldoen aan de door elk van beide partijen toegepaste 
criteria voor het verlenen van vergunningen aan dienstverleners 
en investeerders in dienstensectoren en voor de werkzaamheden 
en de certificering van dezen, in het bijzonder op het gebied van 
zakelijke dienstverlening, met inbegrip van het verlenen van 
tijdelijke vergunningen. 

3. Wanneer het Handelscomité een aanbeveling als bedoeld 
in lid 2 ontvangt, onderzoekt het deze binnen een redelijke 
termijn om vast te stellen of zij met deze overeenkomst in 
overeenstemming is. 

4. Wanneer overeenkomstig de procedure van lid 3 wordt 
vastgesteld dat een in lid 2 bedoelde aanbeveling in overeen
stemming met deze overeenkomst is en er een voldoende mate 
van analogie tussen de desbetreffende regelingen van de partijen 
bestaat, onderhandelen zij via hun bevoegde autoriteiten over 
een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning, hierna „MRA” 
genoemd, van eisen, kwalificaties, vergunningen en andere re
gelingen, teneinde deze aanbeveling ten uitvoer te leggen.

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/31 

( 25 ) Het in dit punt bedoelde dienstencontract moet in overeenstem
ming zijn met de wet- en regelgeving en de eisen van de partij 
waar het contract wordt uitgevoerd. 

( 26 ) Een partij kan toestaan dat de periode overeenkomstig de op haar 
grondgebied toepasselijke wet- en regelgeving wordt verlengd. 

( 27 ) Het in dit lid bepaalde doet geen afbreuk aan de rechten en ver
plichtingen die uit bilaterale overeenkomsten tot afschaffing van de 
visumplicht tussen Korea en de lidstaten van de Europese Unie 
voortvloeien. 

( 28 ) Tenzij in bijlage 7-A anders is bepaald, mag geen der partijen 
verlangen dat een vestiging op hogere managementposities natuur
lijke personen benoemt die een bepaalde nationaliteit hebben of op 
haar grondgebied woonachtig zijn. 

( 29 ) Het in dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de rechten en 
verplichtingen die uit bilaterale overeenkomsten tot afschaffing van 
de visumplicht tussen Korea en de lidstaten van de Europese Unie 
voortvloeien.
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5. Een dergelijke overeenkomst is in overeenstemming met 
de desbetreffende bepalingen van de WTO-overeenkomst, in het 
bijzonder met artikel VII van de GATS. 

6. De krachtens lid 1 van artikel 15.3 (Werkgroepen) opge
richte Werkgroep MRA werkt onder auspiciën van het Handels
comité en bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen. Ter 
vergemakkelijking van de in lid 2 bedoelde werkzaamheden 
komt de werkgroep, tenzij de partijen anders overeenkomen, 
binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
bijeen. 

a) De Werkgroep onderzoekt voor diensten in het algemeen en 
in voorkomend geval voor afzonderlijke diensten de vol
gende aangelegenheden: 

i) procedures om de desbetreffende representatieve organi
saties op hun respectieve grondgebied aan te moedigen 
hun belang bij wederzijdse erkenning te onderzoeken, en 

ii) procedures om het ontwikkelen van aanbevelingen over 
wederzijdse erkenning door de desbetreffende representa
tieve organisaties te stimuleren. 

b) De werkgroep fungeert als contactpunt voor door de des
betreffende beroepsorganisaties uit een partij aan de orde 
gestelde kwesties betreffende wederzijdse erkenning. 

Artikel 7.22 

Transparantie en vertrouwelijke informatie 

1. De partijen beantwoorden met gebruikmaking van de 
krachtens hoofdstuk twaalf (Transparantie) ingevoerde mecha
nismen onverwijld alle verzoeken van de andere partij om spe
cifieke informatie over: 

a) internationale overeenkomsten of regelingen, met inbegrip 
van die inzake wederzijdse erkenning, die op onder dit 
hoofdstuk vallende aangelegenheden betrekking hebben of 
daarvoor gevolgen hebben, en over 

b) normen en criteria voor het verlenen van vergunningen aan 
en de certificering van dienstverleners, met inbegrip van in
formatie over welke regelgevende of andere instantie over 
zulke normen en criteria dient te worden geraadpleegd. De 
normen en criteria omvatten eisen met betrekking tot oplei
ding, onderzoek, ervaring, gedrag en ethiek, beroepsopleiding 
en hercertificering, praktijkervaring, plaatselijke kennis en 
consumentenbescherming. 

2. Geen enkele bepaling van deze overeenkomst verplicht 
een partij tot verstrekking van vertrouwelijke informatie waar
van bekendmaking de rechtshandhaving zou belemmeren of 
anderszins in strijd zou zijn met het openbaar belang of scha
delijk zou zijn voor de rechtmatige handelsbelangen van open
bare of particuliere ondernemingen. 

3. De regelgevende autoriteiten van elk van beide partijen 
maken de vereisten, waaronder die inzake documentatie, voor 
het indienen van aanvragen die op dienstlevering betrekking 
hebben, openbaar. 

4. Op verzoek van een aanvrager stelt een regelgevende au
toriteit van een partij die aanvrager in kennis van de status van 
zijn aanvraag. Indien de autoriteit aanvullende informatie van de 
aanvrager verlangt, stelt zij deze daarvan onverwijld in kennis. 

5. Op verzoek van een afgewezen aanvrager stelt een regel
gevende autoriteit die een aanvraag heeft afgewezen, de aanvra
ger voor zover mogelijk in kennis van de redenen voor afwij
zing van de aanvraag. 

6. De regelgevende autoriteit van een partij neemt over een 
ingediende aanvraag van een investeerder of een verlener van 
grensoverschrijdende diensten uit de andere partij binnen 120 
dagen een administratief besluit inzake het verlenen van dien
sten, en stelt de aanvrager onverwijld van dat besluit in kennis. 
Een aanvraag wordt pas als ingediend beschouwd wanneer alle 
relevante hoorzittingen zijn gehouden en alle vereiste informatie 
is ontvangen. Wanneer een besluit niet binnen 120 dagen kan 
worden genomen, stelt de regelgevende autoriteit de aanvrager 
hiervan onverwijld in kennis en tracht zij het besluit binnen een 
redelijk tijdvak daarna te nemen. 

Artikel 7.23 

Interne regelgeving 

1. Indien voor de verlening van een dienst of voor vestiging 
waarvoor een specifieke verbintenis is aangegaan een vergun
ning vereist is, delen de bevoegde autoriteiten van een partij de 
aanvrager binnen een redelijke termijn na de indiening van de 
volgens de interne wet- en regelgeving als ingediend be
schouwde aanvraag mede welk besluit zij ten aanzien van die 
aanvraag hebben genomen. De bevoegde autoriteiten van de 
partij geven de aanvrager, op diens verzoek, zonder onredelijke 
vertraging informatie over de stand van zaken betreffende de 
aanvraag. 

2. Elk van beide partijen voert gerechtelijke, scheidsrechter
lijke of administratieve tribunalen of procedures in, of houdt 
deze in stand, waarmee op verzoek van een betroffen investeer
der of dienstverlener administratieve beslissingen met betrekking 
tot het recht van vestiging, de grensoverschrijdende dienstver
lening of de tijdelijke aanwezigheid van natuurlijke personen 
voor zaken terstond kunnen worden onderzocht en, indien 
gerechtvaardigd, passende maatregelen kunnen worden geno
men. Wanneer deze procedures niet onafhankelijk zijn van de 
instantie die bevoegd is het betrokken administratieve besluit te 
nemen, zien de partijen erop toe dat de procedures feitelijk in 
een objectief en onpartijdig onderzoek voorzien. 

3. Teneinde te waarborgen dat maatregelen in verband met 
kwalificatievereisten en -procedures, technische normen en ver
gunningsvereisten geen onnodige belemmeringen voor de han
del in diensten vormen, maar met erkenning van het recht 
nieuwe regelingen inzake dienstverlening op te stellen en in te 
voeren om doelstellingen van overheidsbeleid te bereiken, streeft 
elk van beide partijen ernaar om op een voor elke sector pas
sende wijze te waarborgen dat zulke maatregelen:
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a) gebaseerd zijn op objectieve en transparante criteria, zoals 
bekwaamheid en het vermogen de dienst te verlenen, en 

b) in geval van vergunningsprocedures, op zich geen beperking 
voor de verlening van de dienst vormen. 

4. Dit artikel wordt naar gelang van het geval, na overleg 
tussen de partijen, gewijzigd om de resultaten van de onder
handelingen ingevolge lid 4 van artikel VI van de GATS of de 
resultaten van soortgelijke onderhandelingen die in andere mul
tilaterale fora zijn gevoerd en waaraan beide partijen deelnemen, 
in deze overeenkomst te integreren zodra zij rechtswerking 
hebben. 

Artikel 7.24 

Governance 

Elk van beide partijen waarborgt voor zover uitvoerbaar dat 
internationaal overeengekomen normen voor de regelgeving 
en het toezicht in de financiëledienstensector en voor de strijd 
tegen belastingfraude en -ontwijking op haar grondgebied ten 
uitvoer worden gelegd en worden toegepast. Dergelijke inter
nationaal overeengekomen normen zijn onder meer de Core 
Principle for Effective Banking Supervision van het Bazels Co
mité voor het bankentoezicht, de Insurance Core Principles and 
Methodology, te Singapore op 3 oktober 2003 goedgekeurd 
door de International Association of Insurance Supervisors, de 
Objectives and Principles of Securities Regulation van de Inter
national Organisation of Securities Commissions, de Agreement 
on Exchange of Information on Tax Matters van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, hierna 
„OESO” genoemd, de Statement on Transparency and Exchange 
of Information for Tax Purposes van de G20, en de Veertig 
aanbevelingen inzake het witwassen van geld en de Negen bij
zondere aanbevelingen inzake terrorismefinanciering van de Fi
nancial Action Task Force. 

O n d e r a f d e l i n g B 

D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s 

Artikel 7.25 

Diensten in verband met computers 

1. Bij de liberalisering van de handel in diensten in verband 
met computers overeenkomstig de afdelingen B tot en met D, 
onderschrijven de partijen de in de volgende leden neergelegde 
afspraak. 

2. CPC ( 30 ) 84, de VN-code voor diensten in verband met 
computers, heeft betrekking op de basisfuncties voor alle dien
sten in verband met computers, met inbegrip van computerpro

gramma's die worden omschreven als de instructies waardoor 
computers kunnen werken en communiceren (met inbegrip van 
de ontwikkeling en implementatie ervan), gegevensverwerking 
en -opslag, alsmede aanverwante diensten, zoals het geven 
van adviezen en opleidingen aan het personeel van klanten. 
Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een toename 
van het aanbod van deze diensten als een pakket van aanver
wante diensten dat alle of een deel van deze basisfuncties kan 
omvatten. Zo bestaan diensten als web- of domeinhosting, data
mining en gridcomputing uit een combinatie van basisfuncties 
van de diensten in verband met computers. 

3. Ongeacht of zij via een netwerk zoals internet worden 
geleverd, omvatten de diensten in verband met computers alle 
diensten op het gebied van: 

a) advies, strategie, analyse, planning, specificatie, ontwerp, ont
wikkeling, installatie, implementatie, integratie, testen, debug
gen, updaten, ondersteuning, technische hulp of beheer van 
of voor computers of computersystemen; 

b) computerprogramma's plus advies, strategie, analyse, plan
ning, specificatie, ontwerp, ontwikkeling, installatie, imple
mentatie, integratie, testen, debuggen, updaten, aanpassen, 
onderhoud, ondersteuning, technische hulp, beheer of ge
bruik van of voor computerprogramma's; 

c) de verwerking, opslag en hosting van gegevens of diensten in 
verband met databanken; 

d) onderhoud en reparatie van kantoormachines en toebehoren, 
met inbegrip van computers, of 

e) opleidingen voor het personeel van klanten in verband met 
computerprogramma's, computers of computersystemen die 
niet elders zijn ingedeeld. 

4. Diensten in verband met computers maken het verlenen 
van andere diensten, zoals bankieren, elektronisch of anderszins, 
mogelijk. De partijen erkennen dat er een groot verschil is 
tussen de ondersteunende dienst zoals webhosting of applica
tiehosting, en de inhouds- of hoofddienst die elektronisch wordt 
geleverd, zoals bankieren, en dat in die gevallen de inhouds- of 
hoofddienst niet onder CPC 84 valt.

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/33 

( 30 ) Onder „CPC” wordt verstaan de „Central Products Classification”, 
zoals vastgesteld in „Statistical Office of the United Nations, Statis
tical Papers, Series M, Nr. 77, CPC prov, 1991”.
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O n d e r a f d e l i n g C 

P o s t - e n k o e r i e r s d i e n s t e n 

Artikel 7.26 

Uitgangspunten van de regelgeving 

Het Handelscomité legt ter waarborging van de mededinging in 
de post- en koeriersdiensten waarvoor in elk van beide partijen 
geen monopoliepositie is voorbehouden, uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst de uitgangspunten 
voor het ten aanzien van die diensten toepasselijke regelgevings
kader vast. Met deze uitgangspunten wordt beoogd te reageren 
op kwesties als met de mededinging strijdige praktijken, univer
sele dienst, afzonderlijke vergunningen en de aard van de regel
gevende autoriteit ( 31 ). 

O n d e r a f d e l i n g D 

T e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n 

Artikel 7.27 

Toepassingsgebied en definities 

1. Deze onderafdeling bevat de beginselen van het regelge
vingskader voor de basistelecommunicatiediensten ( 32 ), met uit
zondering van uitzendingen, die in overeenstemming met de 
afdelingen B tot en met D van dit hoofdstuk zijn geliberaliseerd. 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling gelden de vol
gende definities: 

a) telecommunicatiediensten: alle diensten bestaande in de 
transmissie en ontvangst van elektromagnetische signalen, 
maar niet de economische activiteit bestaande in de levering 
van inhoud die voor het transport afhankelijk is van tele
communicatie; 

b) openbare telecommunicatiedienst: elke telecommunicatie
dienst ten aanzien waarvan een partij, uitdrukkelijk of feite
lijk, eist dat deze aan het algemene publiek wordt aange
boden; 

c) openbaar telecommunicatienetwerk: de openbare telecom
municatie-infrastructuur waardoor telecommunicatie tussen 
bepaalde eindpunten van een netwerk mogelijk wordt ge
maakt; 

d) regelgevende autoriteit in de telecommunicatiesector: de in
stantie of instanties die belast is/zijn met de telecommunica
tieregelgeving als bedoeld in deze onderafdeling; 

e) essentiële faciliteiten: faciliteiten in het kader van een open
baar telecommunicatienetwerk of een openbare telecom
municatiedienst die: 

i) uitsluitend of voornamelijk ter beschikking worden ge
steld door één of een beperkt aantal leveranciers, en 

ii) bij het verlenen van een dienst niet op haalbare wijze 
economisch of technisch kunnen worden vervangen; 

f) grote leverancier in de telecommunicatiesector: een leveran
cier die de voorwaarden voor deelneming (wat prijs en aan
bod betreft) in de desbetreffende markt voor telecommuni
catiediensten door zijn controle over essentiële faciliteiten of 
door aanwending van zijn marktpositie, in belangrijke mate 
kan beïnvloeden; 

g) interconnectie: de koppeling met leveranciers die openbare 
telecommunicatienetwerken of -diensten aanbieden zodat ge
bruikers van een leverancier kunnen communiceren met ge
bruikers van een andere leverancier en toegang krijgen tot 
door een andere leverancier geleverde diensten, voor zover 
specifieke verbintenissen zijn aangegaan; 

h) universele dienst: het pakket van diensten dat op het grond
gebied van een partij tegen een betaalbare prijs beschikbaar 
moet zijn voor alle gebruikers, ongeacht hun geografische 
locatie ( 33 ); 

i) eindgebruiker: een eindgebruiker of abonnee van een open
bare telecommunicatiedienst, andere dienstverleners dan le
veranciers van openbare telecommunicatiediensten daar
onder begrepen; 

j) niet discriminerend: niet minder gunstig dan de behandeling 
die in vergelijkbare omstandigheden aan andere gebruikers 
van soortgelijke openbare telecommunicatienetwerken of 
-diensten wordt toegekend, en 

k) nummerportabiliteit: de mogelijkheid voor eindgebruikers 
van openbare telecommunicatiediensten om op dezelfde lo
catie dezelfde telefoonnummers te houden zonder dat de 
kwaliteit, de betrouwbaarheid of het gemak er onder leidt 
wanneer binnen dezelfde categorie leveranciers van openbare 
telecommunicatiediensten van leverancier wordt veranderd. 

Artikel 7.28 

Regelgevende autoriteit 

1. Regelgevende autoriteiten voor telecommunicatiediensten 
zijn juridisch en functioneel onafhankelijk van leveranciers van 
telecommunicatiediensten. 

2. De regelgevende autoriteit heeft voldoende bevoegdheden 
om de telecommunicatiedienstensector te reguleren. De taken 
van een regelgevende autoriteit worden duidelijk en in een ge
makkelijk toegankelijke vorm bekendgemaakt, in het bijzonder 
wanneer meer dan een instantie met die taken belast is. 

3. De besluiten die de regelgevende autoriteit neemt en de 
procedures die zij toepast, zijn voor alle marktdeelnemers gelijk.

NL L 127/34 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 31 ) Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat niets in dit artikel mag 
worden uitgelegd als dat daarmee, bij de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst, een wijziging wordt beoogd van het regelgevings
kader van de huidige regelgevende instantie in Korea die regels stelt 
voor particuliere koeriersdiensten. 

( 32 ) Deze omvatten diensten die zijn vermeld in 2. Communicatiedien
sten, onder C. Telecommunicatiediensten, categorieën a tot en met 
g, in de MTN/GNS/W/120. 

( 33 ) Elk van beide partijen beslist over het toepassingsgebied en de 
uitvoering van universele diensten.
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Artikel 7.29 

Vergunning voor telecommunicatiediensten 

1. Vergunningen voor het verlenen van diensten worden zo
veel mogelijk via een vereenvoudigde vergunningprocedure af
gegeven. 

2. Er kan een vergunning vereist zijn in verband met kwes
ties betreffende de toekenning van frequenties, nummers en 
doorgangsrechten. De desbetreffende vergunningsvoorwaarden 
worden algemeen bekendgemaakt. 

3. Wanneer een vergunning vereist is: 

a) worden alle vergunningscriteria en de redelijke periode die 
normaliter nodig is om een beslissing over de aanvraag van 
een vergunning te nemen, algemeen bekendgemaakt; 

b) worden de redenen voor afwijzing van een vergunning de 
aanvrager op diens verzoek schriftelijk bekendgemaakt, en 

c) zijn de door een partij verlangde vergoedingen voor het 
verlenen van een vergunning ( 34 ) niet hoger dan de admini
stratieve kosten die normaliter met het beheer van, het toe
zicht op en de handhaving van de desbetreffende vergunnin
gen gemoeid zijn ( 35 ). 

Artikel 7.30 

Concurrentiewaarborgen ten aanzien van grote 
leveranciers 

Er zullen passende maatregelen worden gehandhaafd om te 
voorkomen dat leveranciers die alleen of met anderen gezamen
lijk een grote leverancier zijn, concurrentiebeperkende praktij
ken toepassen of blijven toepassen. In dit verband wordt onder 
meer onder concurrentiebeperkende praktijken verstaan: 

a) het op concurrentiebeperkende wijze toepassen van kruis
subsidiëring ( 36 ); 

b) het op concurrentiebeperkende wijze gebruiken van informa
tie van concurrenten, en 

c) het niet tijdig aan andere dienstverleners beschikbaar stellen 
van technische informatie over essentiële faciliteiten en van 
commercieel relevante informatie die deze dienstverleners 
voor het leveren van hun diensten nodig hebben. 

Artikel 7.31 

Interconnectie 

1. Elk van beide partijen waarborgt dat leveranciers van 
openbare telecommunicatienetwerken of -diensten op haar 
grondgebied al dan niet rechtstreeks op dat grondgebied aan 

leveranciers van openbare telecommunicatiediensten uit de an
dere partij de gelegenheid bieden om te onderhandelen over 
interconnectie. In beginsel worden afspraken over interconnectie 
gemaakt op basis van commerciële onderhandelingen tussen de 
betrokken ondernemingen. 

2. De regelgevende autoriteiten zien erop toe dat leveranciers 
die bij onderhandelingen over interconnectieregelingen informa
tie van een andere onderneming ontvangen, die informatie uit
sluitend gebruiken voor het doel waarvoor die werd verstrekt en 
dat zij de vertrouwelijkheid van de verstrekte of opgeslagen 
informatie te allen tijde respecteren. 

3. Op elk punt in het netwerk waar dat technisch haalbaar is, 
moet worden gezorgd voor interconnectie met een grote leve
rancier. Deze interconnectie moet worden geleverd: 

a) op niet-discriminerende voorwaarden (inclusief technische 
normen en specificaties) en tegen niet-discriminerende tarie
ven, en met een kwaliteit die niet lager is dan die welke 
wordt geboden voor de eigen soortgelijke diensten, voor 
soortgelijke diensten van niet-verbonden dienstverleners of 
voor soortgelijke diensten van dochterondernemingen of an
dere verbonden ondernemingen; 

b) binnen een redelijke termijn, op voorwaarden (inclusief tech
nische normen en specificaties) en tegen op de kosten geba
seerde tarieven die transparant, economisch redelijk en vol
doende gescheiden zijn, zodat de leverancier niet behoeft te 
betalen voor netwerkonderdelen en -faciliteiten die hij voor 
de levering van zijn diensten niet nodig heeft, en 

c) op verzoek, via extra aansluitpunten, in aanvulling op de aan 
de meeste gebruikers aangeboden netwerkaansluitpunten, te
gen een vergoeding die gebaseerd is op de kosten voor het 
aanleggen van de noodzakelijke aanvullende faciliteiten. 

4. De procedures voor interconnectie met een grote leveran
cier worden algemeen bekendgemaakt. 

5. Grote leveranciers maken hun interconnectieovereenkom
sten of hun referentie-aanbiedingen voor interconnectie alge
meen bekend ( 37 ). 

Artikel 7.32 

Nummerportabiliteit 

Elk van beide partijen waarborgt dat verleners van openbare 
telecommunicatiediensten op haar grondgebied, andere dan ver
leners van diensten in verband met het „Voice over Internet 
Protocol”, voor zover technisch haalbaar en onder redelijke 
voorwaarden nummerportabiliteit aanbieden.
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( 34 ) Tarieven voor het verlenen van vergunningen omvatten niet beta
lingen in verband met veiling, aanbesteding of andere niet-discrimi
nerende middelen om concessies te verlenen, of verplichte bijdragen 
voor het verlenen van een universele dienst. 

( 35 ) Dit punt treedt uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst in werking. Elk van beide partijen waarborgt dat 
vergoedingen voor vergunningen met de inwerkingtreding van 
deze overeenkomst op niet-discriminerende wijze worden geheven 
en toegepast. 

( 36 ) Of „margin squeeze”, voor de EU. 
( 37 ) Elk van beide partijen geeft aan deze verplichting uitvoering over

eenkomstig haar desbetreffende regelgeving.
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Artikel 7.33 

Toewijzing en gebruik van schaarse middelen 

1. Alle procedures voor de toewijzing en het gebruik van 
schaarse middelen, zoals frequenties, nummers en doorgangs
rechten, worden tijdig op objectieve, transparante en niet-dis
criminerende wijze toegepast. 

2. De stand van zaken met betrekking tot toegewezen fre
quentiebanden wordt algemeen bekendgemaakt, maar een gede
tailleerde vermelding van de frequenties die voor specifiek ge
bruik door de overheid zijn toegewezen, is niet vereist. 

Artikel 7.34 

Universele dienst 

1. Elk van beide partijen heeft het recht vast te stellen welke 
universeledienstverplichtingen zij wenst te handhaven. 

2. Deze verplichtingen worden op zich niet concurrentiebe
perkend geacht, mits zij op transparante, objectieve en niet-dis
criminerende wijze worden uitgevoerd. De uitvoering van der
gelijke verplichtingen is ook neutraal met betrekking tot de 
mededinging en niet belastender dan nodig is voor de soort 
universele dienst die door elk van beide partijen wordt vast
gesteld. 

Artikel 7.35 

Vertrouwelijke informatie 

Elk van beide partijen waarborgt het vertrouwelijke karakter van 
het telecommunicatieverkeer dat via een openbaar telecom
municatienetwerk en via openbare telecommunicatiediensten 
plaatsvindt, alsmede van de gegevens over dat verkeer, zonder 
daardoor de handel in diensten te beperken. 

Artikel 7.36 

Beslechting van telecommunicatiegeschillen 

Toegang tot onafhankelijke autoriteit 

1. Elk van beide partijen waarborgt dat: 

a) verleners van diensten geschillen tussen verleners van 
diensten of tussen verleners en gebruikers van diensten 
over de in deze onderafdeling bedoelde aangelegenheden 
in het kader van beslechting daarvan aan een regelge
vende autoriteit of andere relevante instantie uit de partij 
kunnen voorleggen, en 

b) wanneer tussen leveranciers van openbare telecommuni
catienetwerken of verleners van telecommunicatiediensten 
een geschil ontstaat in verband met uit deze onderafde
ling voortvloeiende rechten en verplichtingen, geeft de 
betrokken regelgevende autoriteit op verzoek van een 
van de partijen bij het geschil een bindende beslissing 
om het geschil zo spoedig mogelijk en in elk geval bin
nen een redelijke termijn op te lossen. 

Bezwaar en beroep 

2. Een dienstverlener wiens door het recht beschermde belan
gen worden geschaad door een vaststelling of beslissing van 
een regelgevende autoriteit: 

a) kan tegen die vaststelling of die beslissing bezwaar aan
tekenen of beroep instellen bij een instantie waarbij be
zwaar kan worden aangetekend respectievelijk beroep kan 
worden ingesteld ( 38 ). Wanneer de instantie waarbij be
zwaar is aangetekend of beroep is ingesteld geen rechter
lijke instantie is, motiveert zij haar vaststelling of beslis
sing altijd schriftelijk en kunnen haar vaststellingen of 
beslissingen tevens door een onpartijdige en onafhanke
lijke rechterlijke autoriteit worden getoetst. Vaststellingen 
of beslissingen van instanties die beslissen op bezwaar of 
in beroep, worden daadwerkelijk ten uitvoer gelegd, en 

b) kan tegen de vaststelling of beslissing beroep instellen bij 
een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke autoriteit 
van de partij. Geen van beide partijen mag het instellen 
van beroep als grond van niet-naleving van de vaststelling 
of de beslissing van de regelgevende autoriteit aanmerken, 
tenzij de desbetreffende rechterlijke autoriteit die vaststel
ling of die beslissing schorst. 

O n d e r a f d e l i n g E 

F i n a n c i ë l e d i e n s t e n 

Artikel 7.37 

Toepassingsgebied en definities 

1. Deze onderafdeling bevat de beginselen van het regelge
vingskader voor alle financiële diensten die in overeenstemming 
met de afdelingen B tot en met D zijn geliberaliseerd. 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan 
onder: 

financiële dienst: elke dienst van financiële aard, aangeboden 
door een verlener van financiële diensten uit een partij. Finan
ciële diensten omvatten de volgende activiteiten: 

a) Verzekeringen en aanverwante diensten 

i) directe verzekering (met inbegrip van medeverzekering): 

A) levensverzekering; 

B) schadeverzekering; 

ii) herverzekering en retrocessie; 

iii) verzekeringsbemiddeling, zoals makelaars en agentschap
pen, en 

iv) ondersteunende diensten voor verzekeringen, zoals ad
viesverstrekking, actuariaat, risicobeoordeling en de rege
ling van schade-eisen, en 

b) Bankdiensten en andere financiële diensten (behalve verzeke
ringen): 

i) aanvaarding van deposito's en andere terugbetaalbare 
fondsen van het publiek;

NL L 127/36 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 38 ) Voor geschillen tussen dienstverleners of tussen dienstverleners en 
gebruikers dient de beroepsinstantie onafhankelijk van de partijen 
in het geschil te zijn.
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ii) alle soorten leningen, waaronder consumentenkrediet 
en hypotheken, factoring en financiering van commer
ciële transacties; 

iii) financiële leasing; 

iv) alle diensten in verband met het betalingsverkeer en de 
overmaking van geld, waaronder creditcards, betaalkaar
ten, debetkaarten, reischeques en bankwissels; 

v) garanties en verbintenissen; 

vi) transacties voor eigen rekening of voor rekening van 
cliënten, op de beurs of op de onderhandse markt of 
anderszins, ten aanzien van: 

A) geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques, 
effecten en depositocertificaten); 

B) deviezen; 

C) derivaten, met inbegrip van termijninstrumenten en 
opties; 

D) wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, waaronder 
producten als swaps en rentetermijncontracten; 

E) verhandelbare effecten, en 

F) andere verhandelbare stukken en financiële activa, 
met inbegrip van ongemunt goud en zilver; 

vii) deelneming in de uitgifte van alle soorten effecten, met 
inbegrip van garantieverlening en plaatsing in de hoe
danigheid van agent (openbaar dan wel particulier) en 
verlening van diensten in verband met deze uitgiften; 

viii) financiële bemiddeling; 

ix) beheer van activa, zoals beheer van contanten of por
tefeuillebeheer, alle vormen van beheer van collectieve 
investeringen, beheer van pensioenfondsen, diensten 
aangaande bewaarneming, depositodiensten en fiduci
aire diensten; 

x) betalings- en compensatiediensten in verband met fi
nanciële activa, met inbegrip van effecten, derivaten 
en andere verhandelbare instrumenten; 

xi) verstrekking en doorgifte van financiële informatie en 
verwerking van financiële gegevens en daarop betrek
king hebbende software, en 

xii) advies- en bemiddelingsdiensten en andere ondersteu
nende financiële diensten voor alle onder i) tot en 
met xi) vermelde activiteiten, met inbegrip van krediet
onderzoek en -analyse, onderzoek en advies aangaande 

investeringen en beleggingen, advies over overnames, 
bedrijfsreorganisaties en strategieën; 

verlener van financiële diensten: een natuurlijke persoon of een 
rechtspersoon uit een partij die financiële diensten verleent of 
aanbiedt, met uitzondering van openbare instanties; 

openbare instantie: 

a) een overheid, centrale bank of monetaire autoriteit van een 
partij, of een instantie die eigendom is van een partij of 
onder zeggenschap staat van een partij en die zich in hoofd
zaak bezighoudt met de uitvoering van overheidstaken of 
activiteiten voor overheidsdoeleinden, met uitzondering van 
instanties die zich in hoofdzaak bezighouden met het ver
lenen van financiële diensten op commerciële basis, of 

b) een particuliere instantie, wanneer deze taken vervult die 
normalerwijze door een centrale bank of monetaire autoriteit 
worden vervuld; 

nieuwe financiële dienst: een dienst van financiële aard, met 
inbegrip van diensten in verband met bestaande of nieuwe 
producten of de wijze waarop een product wordt geleverd, 
die niet wordt verleend door verleners van financiële diensten 
op het grondgebied van een partij, doch die op het grondgebied 
van de andere partij wordt verleend. 

Artikel 7.38 

Prudentiële uitzonderingsbepaling ( 39 ) 

1. Elk van beide partijen kan maatregelen vaststellen of hand
haven om prudentiële redenen ( 40 ), waaronder: 

a) de bescherming van investeerders, spaarders, polishouders of 
personen aan wie een verlener van financiële diensten een 
fiduciair recht verschuldigd is, en 

b) het verzekeren van de integriteit en de stabiliteit van het 
financiële stelsel van de partij. 

2. Deze maatregelen zijn niet belastender dan nodig is voor 
het bereiken van hun doel, en worden, wanneer zij niet in 
overeenstemming zijn met de overige bepalingen van deze over
eenkomst, niet gebruikt als middel om de verbintenissen of 
verplichtingen van elk van beide partijen ingevolge die bepalin
gen te ontwijken. 

3. Geen van de bepalingen van deze overeenkomst mag op 
zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat zij een partij ver
plicht tot het verstrekken van informatie betreffende de zaken 
en de boekhouding van individuele consumenten, dan wel ver
trouwelijke of geheime informatie die in het bezit is van open
bare instanties.
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( 39 ) Een maatregel die wordt toegepast ten aanzien van in een partij 
gevestigde dienstverleners die niet door de financiële toezichthou
dende autoriteit van die partij worden gereglementeerd en evenmin 
onder haar toezicht staan, wordt voor de toepassing van deze over
eenkomst als prudentiële maatregel aangemerkt. Met het oog op de 
rechtszekerheid moet een dergelijke maatregel in overeenstemming 
met dit artikel worden getroffen. 

( 40 ) Overeengekomen is dat de uitdrukking „prudentiële redenen” het 
handhaven van de veiligheid, degelijkheid, integriteit of financiële 
verantwoordelijkheid van individuele verleners van financiële dien
sten kan omvatten.
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4. Onverminderd andere prudentiële regelgeving inzake 
grensoverschrijdende financiële dienstverlening, kan een partij 
registratie van verleners van grensoverschrijdende financiële 
diensten uit de andere partij verlangen. 

Artikel 7.39 

Transparantie 

De partijen erkennen dat transparante regels en een transparant 
beleid ten aanzien van de activiteiten van verleners van finan
ciële diensten van belang zijn om de toegang van buitenlandse 
verleners van financiële diensten tot, en hun activiteiten op, 
elkaars markten te bevorderen. Elke partij verbindt zich ertoe 
transparantie van regelgeving inzake financiële diensten te be
vorderen. 

Artikel 7.40 

Zelfregulerende organisaties 

Wanneer een partij het lidmaatschap van of deelneming in, dan 
wel toegang tot een zelfregulerende organisatie, effecten- of 
termijnbeurs of effecten- of termijnmarkt, verrekenkantoor of 
een andere organisatie of vereniging als voorwaarde stelt voor 
verleners van financiële diensten uit de andere partij om op voet 
van gelijkheid met haar eigen verleners van financiële diensten 
financiële diensten te kunnen verlenen, of wanneer zij dergelijke 
entiteiten direct of indirect voorrechten of voordelen voor de 
verlening van financiële diensten toekent, waarborgt zij dat de 
verplichtingen van de artikelen 7.6, 7.8, 7.12 en 7.14 door een 
dergelijke zelfregulerende organisatie worden nageleefd. 

Artikel 7.41 

Betalings- en clearingsystemen 

Onder voorwaarden die nationale behandeling toelaat, verschaft 
elk van beide partijen aan op zijn grondgebied gevestigde ver
leners van financiële diensten uit de andere partij voor de toe
kenning van nationale behandeling toegang tot betalings- en 
clearingsystemen van openbare instanties, alsmede tot voor de 
normale bedrijfsvoering beschikbare officiële financierings- en 
herfinancieringsfaciliteiten. Dit artikel beoogt niet toegang te 
verschaffen tot de kredietfaciliteiten in laatste instantie van 
een partij. 

Artikel 7.42 

Nieuwe financiële diensten 

Elk van beide partijen staat op haar grondgebied gevestigde 
verleners van financiële diensten uit de andere partij toe nieuwe 
financiële diensten te verlenen waarvoor de partij haar eigen 
verleners van financiële diensten krachtens haar interne wetge
ving onder soortgelijke omstandigheden toestemming zou ge
ven, tenzij de introductie van de nieuwe financiële dienst tot 
nieuwe wetgeving of een wetswijziging noodzaakt. De partijen 
kunnen de institutionele en rechtsvorm vaststellen waarin de 
dienst kan worden verleend en kunnen de betrokken dienstver
lening aan een vergunningsplicht onderwerpen. Wanneer een 
vergunning vereist is, wordt hieromtrent binnen een redelijke 
termijn een besluit genomen en kan de vergunning uitsluitend 
worden geweigerd om prudentiële redenen. 

Artikel 7.43 

Gegevensverwerking 

Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeen
komst en uiterlijk op de datum waarop soortgelijke verbintenis
sen op grond van andere overeenkomsten inzake economische 
integratie van kracht worden: 

a) staat elk van beide partijen op haar grondgebied gevestigde 
verleners van financiële diensten uit de andere partij toe 
informatie in elektronische of in andere vorm met het oog 
op gegevensverwerking van en naar haar grondgebied te 
verzenden, wanneer deze gegevensverwerking noodzakelijk 
is in het kader van de normale bedrijfsvoering van de be
trokken verleners van financiële diensten, en 

b) stelt elk van beide partijen, herbevestigend dat zij zich heeft 
verbonden ( 41 ) tot bescherming van de fundamentele rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, passende waarborgen 
vast voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in 
het bijzonder met betrekking tot de overdracht van per
soonsgegevens. 

Artikel 7.44 

Specifieke uitzonderingen 

1. Geen enkele bepaling van dit hoofdstuk kan zodanig wor
den uitgelegd dat zij voor een partij, met inbegrip van haar 
openbare instanties, een beletsel vormt om op haar grondgebied 
exclusief activiteiten of diensten aan te bieden in het kader van 
een pensioenregeling van de overheid of een wettelijk stelsel van 
sociale zekerheid, tenzij verleners van financiële diensten deze 
activiteiten krachtens haar interne regelgeving in concurrentie 
met openbare instanties of particuliere instellingen kunnen aan
bieden. 

2. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst is van toepas
sing op de activiteiten van een centrale bank of een monetaire 
autoriteit of van enige andere openbare instantie die bevoegd is 
voor het monetaire beleid of het wisselkoersbeleid. 

3. Geen enkele bepaling van dit hoofdstuk kan zodanig wor
den uitgelegd dat zij voor een partij, met inbegrip van haar 
openbare instanties, een beletsel vormt om op haar grondgebied 
uitsluitend activiteiten of diensten aan te bieden voor rekening 
van of met garantiestelling door of gebruikmaking van de fi
nanciële middelen van de partij, tenzij verleners van financiële 
diensten deze activiteiten krachtens haar interne regelgeving in 
concurrentie met openbare instanties of particuliere instellingen 
kunnen aanbieden.
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( 41 ) Met het oog op de rechtszekerheid betreft deze verbintenis de 
rechten en vrijheden die zijn vermeld in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, de Guidelines for the Regulation of 
Computerized Personal Data Files (aangenomen bij resolutie 45/95 
van de Algemene Vergadering van de VN van 14 december 1990), 
en de OESO-richtsnoeren inzake de bescherming van de persoon
lijke levenssfeer en van grensoverschrijdend verkeer van persoons
gegevens (aangenomen door de OESO-Raad op 23 september 
1980).
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Artikel 7.45 

Beslechting van geschillen 

1. Tenzij in dit artikel anders wordt bepaald is hoofdstuk 
veertien (Beslechting van geschillen) van toepassing op de be
slechting van geschillen over financiële diensten die uitsluitend 
in het kader van dit hoofdstuk ontstaan. 

2. Het Handelscomité stelt uiterlijk zes maanden na de in
werkintreding van deze overeenkomst een lijst op van vijftien 
personen. Elk van beide partijen stelt vijf natuurlijke personen 
voor en de partijen kiezen tevens vijf natuurlijke personen die 
geen onderdaan van een van de partijen zijn en als voorzitter 
van het arbitragepanel fungeren. Deze personen beschikken over 
deskundigheid of ervaring op het gebied van de wetgeving be
treffende of de praktijk van financiële diensten, waaronder in 
voorkomend geval de reglementering ten aanzien van verleners 
van financiële diensten, en leven de in bijlage 14-C opgenomen 
gedragscode (Gedragscode voor leden van arbitragepanels en 
bemiddelaars) na. 

3. Indien panelleden door loting worden aangewezen krach
tens lid 3 van artikel 14.5 (Instelling van het arbitragepanel), lid 
3 van artikel 14.9 (Redelijke termijn voor naleving), lid 3 van 
artikel 14.10 (Onderzoek van maatregelen getroffen tot naleving 
van de uitspraak van het arbitragepanel), lid 4 van artikel 14.11 
(Tijdelijke maatregelen bij niet-naleving), lid 3 van artikel 14.12 
(Onderzoek van nalevingsmaatregelen getroffen na de opschor
ting van verplichtingen), of de artikelen 6.1, 6.3 en 6.4 (Ver
vanging) van bijlage 14-B (Procedureregels voor arbitrage), dan 
geschiedt de aanwijzing uit de in lid 2 bedoelde lijst. 

4. In afwijking van artikel 14.11 mag de klagende partij, 
indien een panel tot de conclusie komt dat een maatregel niet 
in overeenstemming met deze overeenkomst is en de maatregel 
waartegen wordt opgekomen, de financiële-dienstensector en 
enige andere sector beïnvloedt, voordelen in de financiële-dien
stensector van gelijke werking als de maatregel in haar financi
ële-dienstensector opschorten. Wanneer een dergelijke maatregel 
uitsluitend een andere sector dan de financiële-dienstensector 
beïnvloedt, mag de klagende partij de voordelen in de financi
ële-dienstensector niet opschorten. 

Artikel 7.46 

Erkenning 

1. Een partij kan prudentiële maatregelen van de andere par
tij erkennen door te bepalen op welke wijze de maatregelen van 
de partij met betrekking tot financiële diensten worden toege
past. Deze erkenning, door harmonisatie of op andere wijze, 
kan op een overeenkomst of regeling tussen de partijen worden 
gebaseerd of autonoom geschieden. 

2. Een partij die bij de inwerkingtreding van deze overeen
komst dan wel daarna partij is bij een in lid 1 bedoelde over
eenkomst of regeling met een derde partij, geeft de andere partij 
voldoende gelegenheid om over haar toetreding tot die over
eenkomst of regeling te onderhandelen of met haar over daar
mee vergelijkbare overeenkomsten of regelingen te onderhan
delen in omstandigheden die tot gelijkwaardige resultaten leiden 
op het gebied van regelgeving, toezicht en tenuitvoerlegging van 

die regelgeving en, indien van toepassing, procedures voor de 
uitwisseling van informatie tussen de partijen bij de overeen
komst of regeling. Wanneer een partij autonoom tot erkenning 
overgaat, geeft zij de andere partij voldoende gelegenheid aan te 
tonen dat deze omstandigheden bestaan. 

O n d e r a f d e l i n g F 

I n t e r n a t i o n a a l z e e v e r v o e r 

Artikel 7.47 

Toepassingsgebied, definities en beginselen 

1. Deze onderafdeling bevat de beginselen voor de liberali
sering, in overeenstemming met de afdelingen B tot en met D, 
van diensten die verband houden met internationaal zeevervoer. 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling: 

a) omvat internationaal zeevervoer ook vervoer van deur tot 
deur, zijnde het vervoer van goederen met behulp van 
meer dan een wijze van vervoer, waaronder ook vervoer 
over zee, met een enkel vervoersdocument, en in verband 
daarmee ook het recht rechtstreeks met dienstverleners voor 
andere wijzen van vervoer contracten te sluiten; 

b) wordt onder behandeling van zeevracht verstaan activiteiten 
van stuwadoorsbedrijven en terminalexploitanten, maar zon
der de activiteiten van dokwerkers, wanneer dezen niet door 
de stuwadoorsbedrijven of terminalexploitanten zijn tewerk
gesteld. De hier bedoelde activiteiten omvatten de organisatie 
van en het toezicht op: 

i) het laden en lossen van schepen; 

ii) het sjorren en losmaken van vracht, en 

iii) het in ontvangst nemen/afleveren en bewaken van vracht 
vóór verscheping of na lossing; 

c) wordt onder in- en uitklaring verstaan de afhandeling van 
douaneformaliteiten namens een derde met betrekking tot de 
in-, uit- of doorvoer van vracht, ongeacht of deze dienst de 
hoofdactiviteit van de dienstverlener is of een gebruikelijke 
aanvulling op diens hoofdactiviteit; 

d) wordt onder diensten in verband met de opslag van con
tainers verstaan de opslag van containers op haventerreinen, 
om ze te laden of te lossen, te repareren en gereed te maken 
voor verscheping, en 

e) wordt onder diensten van scheepsagenten verstaan activitei
ten waarbij de zakelijke belangen van een of meer scheep
vaartlijnen of scheepvaartmaatschappijen binnen een bepaald 
geografisch gebied door een agent worden behartigd voor de 
volgende doeleinden: 

i) marketing en verkoop van zeevervoer en aanverwante 
diensten, van de prijsopgave tot de facturering, alsmede 
het afgeven van vrachtbrieven namens de maatschappijen, 
het kopen en weer verkopen van de nodige aanverwante 
diensten, het opstellen van documenten en het verschaf
fen van bedrijfsinformatie, en
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ii) het optreden namens ondernemingen, het organiseren 
van de afroep van aanvragen om scheepsruimte of, indien 
nodig, het overnemen van vracht. 

3. Gezien het huidige niveau van de liberalisering tussen de 
partijen op het gebied van het internationale zeevervoer: 

a) passen de partijen het beginsel van onbeperkte toegang tot 
de internationale markten voor zeevervoer op commerciële 
en niet-discriminerende grondslag toe, en 

b) kent elk van beide partijen aan vaartuigen die de vlag voeren 
van de andere partij of worden geëxploiteerd door dienst
verleners van de andere partij, een behandeling toe die niet 
minder gunstig is dan die welke zij aan haar eigen vaartuigen 
toekent voor, onder meer, de toegang tot havens, het gebruik 
van infrastructuur en ondersteunende havendiensten voor 
zeevervoer, evenals de daarmee verband houdende vergoe
dingen en heffingen, douanediensten en de toewijzing van 
aanlegplaatsen en laad- en losinstallaties. 

4. Bij de toepassing van deze beginselen: 

a) nemen de partijen in toekomstige bilaterale overeenkomsten 
met derden geen vrachtverdelingsregelingen op met betrek
king tot zeevervoerdiensten, met inbegrip van het vervoer 
van droge en vloeibare bulkladingen en het lijnverkeer, en 
zien zij ervan af dergelijke vrachtverdelingsregelingen te ac
tiveren wanneer deze in eerdere bilaterale overeenkomsten 
voorkomen, en 

b) heffen de partijen bij de inwerkingtreding van deze overeen
komst alle unilaterale maatregelen en administratieve, tech
nische en andere belemmeringen op die de vrije en eerlijke 
mededinging kunnen beperken of die een verkapte beperking 
zijn van of een discriminerend effect hebben op het vrij 
verrichten van diensten in het internationale zeevervoer, en 
zien zij af van invoering ervan. 

5. Iedere partij staat verleners uit de andere partij van dien
sten in het internationale zeevervoer toe op haar grondgebied 
een vestiging te hebben onder voorwaarden, wat vestiging en 
exploitatie betreft, die niet minder gunstig zijn dan die welke zij 
aan haar eigen dienstverleners of aan dienstverleners uit derde 
landen, indien deze laatsten betere voorwaarden genieten, toe
kent overeenkomstig de voorwaarden die in haar lijst van ver
bintenissen zijn opgenomen. 

6. Elk van beide partijen geeft verleners uit de andere partij 
van diensten in het internationale zeevervoer op redelijke en 
niet-discriminerende voorwaarden toegang tot de volgende ha
vendiensten: 

a) loodsen; 

b) hulp van duw- en sleepboten; 

c) bevoorrading; 

d) brandstof en water; 

e) ophalen en verwerking van afval; 

f) kapiteinsdiensten; 

g) navigatiehulp, en 

h) diensten vanaf de wal die essentieel zijn voor het functione
ren van een schip, waaronder communicatie, water en elek
triciteit, faciliteiten voor noodreparaties, verankering en aan- 
en afmeren. 

AFDELING F 

Elektronische handel 

Artikel 7.48 

Doelstellingen en beginselen 

1. De partijen erkennen dat elektronische handel tot eco
nomische groei leidt en handelsmogelijkheden biedt, dat het 
van belang is belemmeringen voor het gebruik en de ontwik
keling ervan te vermijden, en dat de WTO-overeenkomst op 
maatregelen met betrekking tot elektronische handel van toe
passsing is, en komen overeen de ontwikkeling van hun onder
linge elektronische handel te bevorderen, met name door sa
menwerking op het gebied van de vraagstukken die in het kader 
van dit hoofdstuk door de elektronische handel worden opge
worpen. 

2. De partijen zijn het erover eens dat de ontwikkeling van 
de elektronische handel volledig in overeenstemming moet zijn 
met de internationale normen inzake gegevensbescherming, ten
einde ervoor te zorgen dat de gebruikers vertrouwen in de 
elektronische handel hebben. 

3. De partijen komen overeen geen douanerechten te heffen 
op leveringen langs elektronische weg ( 42 ). 

Artikel 7.49 

Samenwerking op het gebied van regelgeving 

1. De partijen onderhouden een dialoog over regelgevings
kwesties in verband met de elektronische handel, onder meer 
over: 

a) erkenning van aan het publiek afgegeven certificaten voor 
elektronische handtekeningen en bevordering van grensover
schrijdende certificeringsdiensten; 

b) aansprakelijkheid van intermediairs bij de doorgifte of opslag 
van informatie; 

c) behandeling van ongevraagde elektronische commerciële 
communicatie; 

d) consumentenbescherming op het gebied van de elektro
nische handel; 

e) ontwikkeling van papierloze handel, en

NL L 127/40 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 42 ) De opname van de elektronische handel in dit hoofdstuk doet geen 
afbreuk aan het Koreaanse standpunt over de vraag of leveringen 
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goederen moeten worden beschouwd.
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f) andere kwesties die van belang zijn voor de ontwikkeling 
van de elektronische handel. 

2. De dialoog kan uitwisseling van informatie omvatten over 
de respectieve wetgeving van de partijen met betrekking tot 
deze kwesties en over de tenuitvoerlegging van die wetgeving. 

AFDELING G 

Uitzonderingen 

Artikel 7.50 

Uitzonderingen 

Mits de hieronder bedoelde maatregelen niet zodanig worden 
toegepast dat zij een middel tot een willekeurige of ongerecht
vaardigde discriminatie tussen landen bij soortgelijke omstandig
heden, of een verkapte beperking van het recht van vestiging of 
van grensoverschrijdende diensten vormen, wordt geen bepaling 
van dit hoofdstuk uitgelegd als beletsel voor het vaststellen of 
toepassen door een van de partijen van maatregelen die: 

a) noodzakelijk zijn voor de bescherming van de openbare 
veiligheid of de openbare zeden of voor de handhaving 
van de openbare orde ( 43 ); 

b) noodzakelijk zijn voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier of plant; 

c) betrekking hebben op de instandhouding van niet-duurzame 
natuurlijke hulpbronnen, mits die maatregelen met beperkin
gen voor interne investeerders of met beperkingen van het 
interne aanbod of verbruik van diensten gepaard gaan; 

d) noodzakelijk zijn voor de bescherming van nationaal artis
tiek, historisch of archeologisch erfgoed; 

e) noodzakelijk zijn voor de handhaving van wet- en regelge
ving die niet strijdig zijn met de bepalingen van dit hoofd
stuk, met inbegrip van die welke betrekking hebben op: 

i) het voorkómen van misleidende of frauduleuze praktij
ken of op middelen om de gevolgen van de niet-nako
ming van contracten te compenseren; 

ii) de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in ver
band met de verwerking en verspreiding van persoons
gegevens en op de bescherming van de vertrouwelijke 
aard van persoonlijke dossiers en rekeningen; 

iii) de veiligheid; 

f) strijdig zijn met de artikelen 7.6 en 7.12, mits het verschil 
in behandeling bedoeld is om directe belastingen op bil

lijke of doeltreffende ( 44 ) wijze te kunnen opleggen of in
nen ten aanzien van economische activiteiten, investeerders 
of dienstverleners uit de andere partij. 

HOOFDSTUK ACHT 

BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER 

Artikel 8.1 

Lopende betalingen 

De partijen verbinden zich ertoe overeenkomstig de Statuten 
van het Internationaal Monetair Fonds toe te staan dat alle 
betalingen en overboekingen op de lopende rekening van de 
betalingsbalans tussen ingezetenen van de partijen worden ver
richt in vrij converteerbare valuta, en geen beperkingen dien
aangaande vast te stellen. 

Artikel 8.2 

Kapitaalverkeer 

1. Wat de verrichtingen op de kapitaalrekening en de finan
ciële rekening van de betalingsbalans betreft, verbinden de par
tijen zich ertoe het vrije kapitaalverkeer niet te beperken ten 
aanzien van in overeenstemming met de wetgeving van het 
gastland verrichte directe investeringen, overeenkomstig hoofd
stuk zeven (Handel in diensten, vestiging en elektronische han
del) geliberaliseerde investeringen en andere transacties, en de 
liquidatie en repatriëring van het aldus geïnvesteerde kapitaal en 
de opbrengsten daarvan. 

2. Onverminderd hetgeen elders in deze overeenkomst is 
bepaald, waarborgen de partijen met betrekking tot niet onder 
lid 1 vallende verrichtingen op de kapitaalrekening en de finan
ciële rekening van de betalingsbalans overeenkomstig de wetge
ving van het gastland het vrije verkeer van kapitaal voor inves
teerders uit de andere partij in verband met, onder meer:
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( 43 ) De uitzondering betreffende de openbare orde mag slechts worden 
ingeroepen in geval van een daadwerkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging van de fundamentele maatschappelijke belangen. 

( 44 ) Maatregelen die bedoeld zijn om directe belastingen op billijke of 
doeltreffende wijze te kunnen opleggen en innen omvatten maat
regelen die een partij op grond van zijn belastingstelsel neemt en 
die: 
a) van toepassing zijn op investeerders en dienstverleners die geen 

ingezetenen zijn, gezien het feit dat de fiscale verplichtingen van 
niet-ingezetenen worden vastgesteld op grond van belastbare 
feiten die hun oorsprong vinden of geschieden op het grond
gebied van de partij; 

b) van toepassing zijn op niet-ingezetenen om ervoor te zorgen dat 
belastingen op het grondgebied van de partij kunnen worden 
opgelegd of geïnd; 

c) van toepassing zijn op niet-ingezetenen of ingezetenen ter voor
koming van belastingontwijking of -ontduiking, uitvoeringsbepa
lingen daaronder begrepen; 

d) van toepassing zijn op gebruikers van diensten die op of vanaf 
het grondgebied van de andere partij worden verleend, om er
voor te zorgen dat door die gebruikers verschuldigde belastingen 
die hun bron op het grondgebied van de partij hebben, kunnen 
worden opgelegd of geïnd; 

e) een onderscheid maken tussen enerzijds investeerders en dienst
verleners die belastingplichtig zijn ter zake van wereldwijd belast
bare feiten, en anderzijds andere investeerders en dienstverleners, 
gezien het verschil in de aard van de heffingsgrondslag tussen 
hen; of 

f) inkomen, winst, voordeel, verlies, aftrek of krediet van ingezeten 
personen of filialen, dan wel tussen gelieerde personen of filialen 
van dezelfde persoon vaststellen, toewijzen of omslaan, om de 
belastinggrondslag van de partij te behouden. 

De belastingvoorwaarden of -concepten in dit lid en deze voetnoot 
worden vastgesteld volgens de belastingdefinities en -concepten, dan 
wel gelijkwaardige of soortgelijke definities en concepten van het 
nationale recht van de partij die de maatregel neemt.
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a) kredieten in verband met commerciële transacties, waaronder 
het verlenen van diensten waaraan een ingezetene van een 
partij deelneemt; 

b) financiële leningen en kredieten, of 

c) deelneming in het kapitaal van een rechtspersoon zonder 
intentie duurzame economische banden aan te knopen of 
te handhaven. 

3. Onverminderd het bepaalde in deze overeenkomst voeren 
de partijen geen nieuwe beperkingen in op het kapitaalverkeer 
tussen ingezetenen van de partijen en brengen zij in de be
staande regelingen geen verdere beperkingen aan. 

4. De partijen kunnen overleg plegen teneinde hun onder
linge kapitaalverkeer verder te vergemakkelijken met het oog op 
de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeen
komst. 

Artikel 8.3 

Uitzonderingen 

Mits de hieronder bedoelde maatregelen niet zodanig worden 
toegepast dat zij een middel tot willekeurige of ongerechtvaar
digde discriminatie tussen landen bij soortgelijke omstandighe
den, of een verkapte beperking van het kapitaalverkeer vormen, 
wordt geen bepaling van dit hoofdstuk uitgelegd als beletsel 
voor het vaststellen of toepassen door een van de partijen 
van maatregelen die: 

a) noodzakelijk zijn voor de bescherming van de openbare 
veiligheid en de openbare zeden of de handhaving van de 
openbare orde, of 

b) noodzakelijk zijn voor de handhaving van wet- en regelge
ving die niet strijdig zijn met de bepalingen van dit hoofd
stuk, met inbegrip van die welke betrekking hebben op: 

i) het voorkómen van overtredingen of misdrijven, mislei
dende of frauduleuze praktijken of op middelen om de 
gevolgen van de niet-nakoming van contracten te com
penseren (faillissement, insolventie en crediteurenbescher
ming); 

ii) het verzekeren van de integriteit en de stabiliteit van het 
financiële stelsel van een partij; 

iii) de uitgifte van, de handel in of de verhandeling van 
effecten, opties, futures of andere derivaten; 

iv) de financiële verslaglegging of boekhouding van betalin
gen indien nodig om hulp te bieden in het kader van 
rechtshandhaving of aan financiële regelgevende autori
teiten, of 

v) het verzekeren dat wordt voldaan aan beschikkingen of 
uitspraken in gerechtelijke of administratieve procedures. 

Artikel 8.4 

Vrijwaringsmaatregelen 

1. Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden betalingen en 
kapitaalbewegingen tussen de partijen ernstige moeilijkheden 
veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor het monetair beleid 
of het wisselkoersbeleid ( 45 ) van Korea of van een of meer van 
de lidstaten van de Europese Unie, kunnen strikt noodzakelijke 
vrijwaringsmaatregelen ( 46 ) ten aanzien van kapitaalbewegingen 
worden genomen door de betrokken partijen ( 47 ), voor een pe
riode van ten hoogste zes maanden ( 48 ). 

2. Het Handelscomité wordt onverwijld in kennis gesteld van 
de vaststelling van vrijwaringsmaatregelen en zo spoedig moge
lijk van een tijdschema voor de intrekking ervan. 

HOOFDSTUK NEGEN 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Artikel 9.1 

Algemene bepalingen 

1. De partijen bevestigen hun rechten en verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, die is 
opgenomen in bijlage 4 bij de WTO-overeenkomst, hierna „de 
GPA 1994” genoemd, en hun belang bij een verdere uitbreiding 
van bilaterale handelsmogelijkheden op de markt voor over
heidsopdrachten van elk van beide partijen. 

2. De partijen erkennen hun gedeelde belangstelling voor de 
bevordering van de internationale liberalisering van markten 
voor overheidsopdrachten in het kader van het geregulariseerde 
internationale handelsstelsel. De partijen zullen blijven samen
werken bij de herziening krachtens artikel XXIV, lid 7, van de 
GPA 1994 en in andere internationale fora ter zake.
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( 45 ) Onder „ernstige moeilijkheden voor het monetair beleid of het 
wisselkoersbeleid” wordt onder meer begrepen: ernstige betalings
balans- of externe financiële moeilijkheden, en de vrijwaringsmaat
regelen krachtens dit artikel zijn niet van toepassing op buiten
landse directe investeringen. 

( 46 ) De in dit artikel bedoelde vrijwaringsmaatregelen dienen met name 
zodanig te worden toegepast dat zij: 
a) niet tot confiscatie leiden; 
b) in de praktijk niet tot een duaal of meervoudig koersstelsel lei

den; 
c) niet anderszins interfereren met het vermogen van de investeer

der om een marktrendement te behalen op het grondgebied van 
de partij die vrijwaringsmaatregelen heeft genomen ten aanzien 
van de activa waarop de beperkingen zien; 

d) geen onnodig nadeel toebrengen aan de commerciële, economi
sche en financiële belangen van de andere partij; 

e) van tijdelijke aard zijn en geleidelijk worden afgebouwd wanneer 
de situatie die tot dergelijke maatregelen noopt, verbetert; en 

f) door de voor het wisselkoersbeleid bevoegde autoriteiten onver
wijld worden bekendgemaakt. 

( 47 ) De Europese Unie of lidstaten van de Europese Unie of Korea. 
( 48 ) Zolang de omstandigheden van het tijdstip waarop de vrijwarings

maatregelen of daarmee gelijkwaardige maatregelen zijn genomen, 
voortduren, kan de toepassing van vrijwaringsmaatregelen door de 
betrokken partij met nog eens zes maanden worden verlengd. In
dien een partij in uiterst uitzonderlijke omstandigheden de vrijwa
ringsmaatregelen nog verder wil verlengen, pleegt zij vooraf overleg 
met de andere partij over de tenuitvoerlegging van de voorgestelde 
verlenging.
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3. Geen enkele bepaling in dit hoofdstuk wordt zo uitgelegd 
dat wordt afgeweken van de rechten of verplichtingen van een 
van de partijen uit hoofde van de GPA 1994 of van een over
eenkomst ter vervanging daarvan. 

4. Voor alle opdrachten waarop dit hoofdstuk van toepassing 
is, passen de partijen de voorlopig overeengekomen herziene 
GPA-tekst ( 49 ), hierna de „herziene GPA” genoemd, toe, met 
uitzondering van onderstaande bepalingen: 

a) de meestbegunstigingsbehandeling voor goederen en dien
sten en leveranciers en dienstverleners van andere partijen 
(artikel IV, lid 1, onder b), en lid 2, van de herziene GPA); 

b) de bijzondere en gedifferentieerde behandeling van ontwik
kelingslanden (artikel V van de herziene GPA); 

c) de voorwaarden voor deelname (artikel VIII, lid 2, van de 
herziene GPA), die worden vervangen door: „legt niet de 
voorwaarde op dat een leverancier of dienstverlener van 
een partij alleen aan een opdracht kan deelnemen of hem 
alleen een opdracht kan worden gegund wanneer de aan
bestedende dienst van de andere partij hem eerder een of 
meer opdrachten heeft gegund of wanneer hij vroegere werk
ervaring op het grondgebied van die partij heeft, tenzij die 
vroegere werkervaring van wezenlijk belang is om aan de 
eisen van de opdracht te voldoen;”; 

d) de instellingen (artikel XXI van de herziene GPA), en 

e) de slotbepalingen (artikel XXII van de herziene GPA). 

5. Voor de toepassing van de herziene GPA ingevolge lid 4 
wordt verstaan onder: 

a) „overeenkomst” in de herziene GPA: „hoofdstuk”, behalve dat 
onder „landen die geen partij bij deze overeenkomst zijn” 
wordt verstaan „niet-partijen”, en onder „partij bij de over
eenkomst” „partij”; 

b) „andere partijen” in de herziene GPA: „de andere partij”, en 

c) „het comité” in de herziene GPA: „de werkgroep”. 

Artikel 9.2 

Toepassingsgebied en dekking 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle opdrachten 
waarop de bijlagen bij de GPA 1994 van elk van beide partijen 
alsmede alle aan die bijlagen gehechte aantekeningen, met in
begrip van de wijzigingen of vervangingen daarvan, van toepas
sing zijn. 

2. Voor de toepassing van deze overeenkomst is bijlage 9 
van toepassing op build-operate-transfer-contracten, hierna 
„BOT-contracten” genoemd, en op concessies voor openbare 
werken, zoals gedefinieerd in bijlage 9. 

Artikel 9.3 

Werkgroep overheidsopdrachten 

De Werkgroep overheidsopdrachten, opgericht krachtens lid 1 
van artikel 15.3 (Werkgroepen) komt in onderling overleg of op 
verzoek van een van de partijen bijeen om: 

a) problemen met betrekking tot overheidsopdrachten en BOT- 
contracten of concessies voor openbare werken te bestude
ren, die een van de partijen aan de werkgroep heeft voor
gelegd; 

b) informatie uit te wisselen over de mogelijkheden die elk van 
de partijen biedt met betrekking tot overheidsopdrachten en 
BOT-contracten of concessies voor openbare werken, en 

c) alle andere aangelegenheden met betrekking tot dit hoofd
stuk te bespreken. 

HOOFDSTUK TIEN 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

AFDELING A 

Algemene bepalingen 

Artikel 10.1 

Doelstellingen 

De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn: 

a) het bevorderen van de productie en commercialisering van 
innovatieve en creatieve producten in de partijen, en 

b) het bereiken van een adequaat en doeltreffend beschermings- 
en handhavingsniveau voor intellectuele-eigendomsrechten. 

Artikel 10.2 

Aard en toepassingsgebied van de verplichtingen 

1. De partijen waarborgen een adequate en doeltreffende ten
uitvoerlegging van de internationale verdragen inzake intellec
tuele eigendom waarbij zij partij zijn, met inbegrip van de Over
eenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigen
dom, die is opgenomen in bijlage 1C bij de WTO-overeen
komst, hierna de „TRIPs-overeenkomst” genoemd. De bepalin
gen van dit hoofdstuk vormen een aanvulling op en specificatie 
van de tussen de partijen geldende rechten en verplichtingen uit 
hoofde van de TRIPs-overeenkomst. 

2. Voor de toepassing van deze overeenkomst behoren tot de 
intellectuele-eigendomsrechten: 

a) auteursrechten, met inbegrip van auteursrechten op compu
terprogramma's en databanken, en naburige rechten; 

b) rechten in verband met octrooien; 

c) handelsmerken; 

d) dienstmerken;
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( 49 ) Opgenomen in WTO Document negs 268 (Job No[1].8274) van 
19 november 2007.
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e) modellen; 

f) ontwerpen voor schakelpatronen (topografieën) van geïnte
greerde schakelingen; 

g) geografische aanduidingen; 

h) kwekersrechten, en 

i) bescherming van niet openbaar gemaakte informatie. 

3. De bescherming van intellectuele eigendom omvat ook de 
bescherming tegen oneerlijke concurrentie zoals bedoeld in 
artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van 
de industriële eigendom (1967), hierna „het Verdrag van Parijs” 
genoemd. 

Artikel 10.3 

Overdracht van technologie 

1. De partijen komen overeen standpunten en informatie uit 
te wisselen over hun praktijk en beleid met betrekking tot de 
overdracht van technologie, zowel binnen hun respectieve 
grondgebied als met derde landen. Dit omvat in het bijzonder 
maatregelen om informatiestromen, zakelijke partnerschappen, 
de verlening van licenties en onderaanbesteding te vergemakke
lijken. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de voorwaar
den die nodig zijn voor het scheppen van een passend gunstig 
klimaat voor technologieoverdracht in de gastlanden, met inbe
grip van onder meer kwesties als de ontwikkeling van menselijk 
kapitaal en een juridisch kader. 

2. Elk van beide partijen neemt passende maatregelen om 
licentiepraktijken of -voorwaarden met betrekking tot intellec
tuele-eigendomsrechten te voorkomen of te regelen, voor zover 
deze praktijken of voorwaarden de internationale technologie
overdracht kunnen schaden en een misbruik van intellectuele- 
eigendomsrechten door de houders van die rechten vormen. 

Artikel 10.4 

Uitputting 

Het staat de partijen vrij hun eigen regeling voor de uitputting 
van intellectuele-eigendomsrechten vast te stellen. 

AFDELING B 

Normen betreffende intellectuele-eigendomsrechten 

O n d e r a f d e l i n g A 

A u t e u r s r e c h t e n n a b u r i g e r e c h t e n 

Artikel 10.5 

Geboden bescherming 

De partijen leven de volgende bepalingen na: 

a) de artikelen 1 tot en met 22 van het Internationaal Verdrag 
inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, produ

centen van fonogrammen en omroeporganisaties (1961), 
hierna „het Verdrag van Rome” genoemd; 

b) de artikelen 1 tot en met 18 van de Berner Conventie voor 
de bescherming van werken van letterkunde en kunst 
(1971), hierna „de Berner Conventie” genoemd; 

c) de artikelen 1 tot en met 14 van het Verdrag van de Wereld
organisatie voor intellectuele eigendom (hierna „de WIPO” 
genoemd) inzake het auteursrecht (1996), hierna „het 
WCT” genoemd, en 

d) de artikelen 1 tot en met 23 van het WIPO-verdrag inzake 
uitvoeringen en fonogrammen (1996), hierna „het WPPT” 
genoemd. 

Artikel 10.6 

Duur van auteursrechten 

Elk van beide partijen zorgt ervoor dat wanneer de duur van de 
bescherming van een werk op basis van het leven van een 
natuurlijk persoon moet worden berekend, deze duur niet kor
ter is dan het leven van de auteur plus 70 jaar na de dood van 
de auteur. 

Artikel 10.7 

Omroeporganisaties 

1. De rechten van omroeporganisaties vervallen niet eerder 
dan 50 jaar na de eerste transmissie van een uitzending, onge
acht of de transmissie van deze uitzendingen plaatsvindt via de 
kabel of via de ether, via satelliet daaronder begrepen. 

2. Geen van beide partijen staat retransmissie van televisie
signalen (via terrestrische, kabel- of satellietverbinding) op inter
net toe zonder vergunning van de houder of houders (zo die er 
zijn) van het recht op de inhoud van het signaal en van het 
signaal zelf ( 50 ). 

Artikel 10.8 

Samenwerking bij het collectieve beheer van rechten 

De partijen streven ernaar de vaststelling van regelingen tussen 
hun respectieve auteursrechtenorganisaties te bevorderen, ten
einde de toegang tot en de levering van inhoud tussen de 
partijen te vergemakkelijken en de wederzijdse overdracht van 
royalty's voor het gebruik van werken of ander door auteurs
rechten beschermd materiaal van de partijen te waarborgen. De 
partijen streven ernaar een hoog niveau van rationalisatie te 
bereiken en de transparantie met betrekking tot de uitvoering 
van de taak van hun respectieve auteursrechtenorganisaties te 
verbeteren. 

Artikel 10.9 

Uitzending en mededeling aan het publiek 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
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( 50 ) Voor de toepassing van dit lid is retransmissie op het grondgebied 
van een partij via een gesloten en welbepaald netwerk van abonnees 
dat niet toegankelijk is van buiten het grondgebied van de partij, 
geen retransmissie op internet.
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a) uitzending: de draadloze transmissie van geluiden of van 
beelden en geluiden of van de weergaven daarvan voor ont
vangst door het publiek; een dergelijke transmissie via satel
liet wordt ook onder uitzending begrepen; de transmissie 
van gecodeerde signalen geldt als uitzending wanneer de 
middelen voor decodering aan het publiek worden geleverd 
door of met toestemming van de omroeporganisatie, en 
onder 

b) mededeling aan het publiek: de overdracht aan het publiek 
door elk medium anders dan door uitzending, van geluiden 
van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde ge
luiden of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van 
lid 5 wordt onder „mededeling aan het publiek” ook verstaan 
het voor het publiek hoorbaar maken van de op een fono
gram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. 

2. Elk van beide partijen verleent uitvoerende kunstenaars het 
uitsluitend recht om draadloze uitzending en mededeling aan 
het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden, 
behalve wanneer de uitvoering zelf al een uitgezonden uitvoe
ring is of gemaakt is op basis van een vastlegging. 

3. Elk van beide partijen verleent uitvoerende kunstenaars en 
producenten van fonogrammen recht op een enkele billijke 
vergoeding voor het gebruik van voor commerciële doeleinden 
gepubliceerde fonogrammen of reproducties daarvan ten be
hoeve van draadloze uitzending of enigerlei mededeling aan 
het publiek. 

4. Elk van beide partijen neemt in haar wetgeving de bepa
ling op dat de enkele billijke vergoeding door de gebruiker 
verschuldigd is aan de uitvoerend kunstenaar, aan de producent 
van een fonogram, of aan beiden. De partijen kunnen in hun 
wetgeving de voorwaarden bepalen volgens welke uitvoerende 
kunstaars en producenten van fonogrammen de enkele billijke 
beloning verdelen wanneer hierover geen overeenstemming tus
sen de uitvoerend kunstenaar en de producent van een fono
gram is bereikt. 

5. Elk van beide partijen verleent omroeporganisaties het 
uitsluitend recht om onderstaande handelingen toe te staan of 
te verbieden: 

a) heruitzending van hun uitzendingen; 

b) vastlegging van hun uitzendingen, en 

c) mededeling aan het publiek van hun televisie-uitzendingen 
indien die mededeling geschiedt op plaatsen die tegen beta
ling van een entreeprijs voor het publiek toegankelijk zijn. 
De voorwaarden waaronder dit recht kan worden uitge
oefend, worden bepaald door het interne recht van de staat 
waar bescherming van dit recht wordt gevraagd. 

Artikel 10.10 

Volgrecht van kunstenaars 

De partijen komen overeen van gedachten te wisselen en infor
matie uit te wisselen over de praktijk en het beleid met betrek

king tot het volgrecht van kunstenaars. De partijen treden bin
nen twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
opnieuw in overleg over de wenselijkheid en haalbaarheid van 
de invoering van het volgrecht van kunstenaars in Korea. 

Artikel 10.11 

Beperkingen en uitzonderingen 

De partijen kunnen in hun wetgeving voorzien in beperkingen 
van en uitzonderingen op de in de artikelen 10.5 tot en met 
10.10 bedoelde aan de houders van een recht verleende rechten 
in bepaalde bijzondere gevallen die niet in strijd zijn met een 
normale exploitatie van het werk en geen onredelijke inbreuk 
zijn op de rechtmatige belangen van de houders van het recht. 

Artikel 10.12 

Bescherming van technische voorzieningen 

1. Elk van beide partijen voorziet in een passende rechts
bescherming tegen het omzeilen van doeltreffende technische 
voorzieningen door een persoon die weet of redelijkerwijs be
hoort te weten dat hij aldus handelt. 

2. Elk van beide partijen voorziet in een passende rechts
bescherming tegen de vervaardiging, invoer, distributie, verkoop, 
verhuur, reclame voor verkoop of verhuur, of het bezit voor 
commerciële doeleinden van inrichtingen, producten of onder
delen, of het verrichten van diensten die: 

a) gestimuleerd, aangeprezen of in de handel gebracht worden 
om de bescherming te omzeilen van, 

b) slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben, naast 
de omzeiling van de bescherming van, of 

c) in het bijzonder ontworpen, geproduceerd of aangepast zijn 
dan wel verricht worden met het doel de omzeiling mogelijk 
of gemakkelijker te maken van 

doeltreffende technische voorzieningen. 

3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder 
technologische voorzieningen verstaan technologie, inrichtingen 
of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen 
voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien 
van werken of ander materiaal, die niet zijn toegestaan door de 
houders van auteursrechten of in de wetgeving van elk van 
beide partijen vastgelegde naburige rechten. Technische voor
zieningen worden geacht doeltreffend te zijn indien het gebruik 
van een beschermd werk of van ander beschermd materiaal 
door de rechthebbenden wordt gecontroleerd door toepassing 
van een controle op de toegang of een beschermingsprocédé 
zoals encryptie, versluiering of een andere transformatie van het 
werk of ander materiaal, of een kopieerbeveiliging die de be
oogde bescherming bereikt. 

4. Elk van beide partijen kan in overeenstemming met haar 
wetgeving en de in artikel 10.5 genoemde internationale over
eenkomsten ter zake voorzien in uitzonderingen op en beper
kingen van maatregelen ter uitvoering van de leden 1 en 2.
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Artikel 10.13 

Bescherming van informatie over het beheer van rechten 

1. Elk van beide partijen voorziet in een passende rechts
bescherming tegen eenieder die opzettelijk op ongeoorloofde 
wijze een van de volgende handelingen verricht: 

a) de verwijdering of wijziging van elektronische informatie 
betreffende het beheer van rechten, 

b) de verspreiding, de invoer ter verspreiding, de uitzending, de 
mededeling aan het publiek of de beschikbaarstelling voor 
het publiek van werken of ander materiaal beschermd krach
tens deze overeenkomst, waaruit op ongeoorloofde wijze 
elektronische informatie betreffende het beheer van rechten 
is verwijderd of waarin op ongeoorloofde wijze dergelijke 
informatie is gewijzigd, 

en die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zodoende 
aanzet tot een inbreuk op het auteursrecht of de in de wetge
ving van de desbetreffende partij vastgestelde naburige rechten, 
dan wel een dergelijke inbreuk mogelijk maakt, vergemakkelijkt 
of verbergt. 

2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder 
informatie over het beheer van rechten verstaan alle door de 
houders van een recht verstrekte informatie die dient ter iden
tificatie van het werk of het andere materiaal bedoeld in deze 
overeenkomst, dan wel van de auteur of een andere rechtheb
bende, of informatie betreffende de voorwaarden voor het ge
bruik van het werk of het andere materiaal, alsook de cijfers of 
codes waarin die informatie vervat ligt. 

3. Lid 2 is van toepassing wanneer bestanddelen van deze 
informatie zijn verbonden met een kopie, of kenbaar worden bij 
de mededeling aan het publiek, van een werk of ander materiaal 
bedoeld in deze overeenkomst. 

Artikel 10.14 

Overgangsbepaling 

Korea legt de in de artikelen 10.6 en 10.7 bedoelde verplich
tingen binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze over
eenkomst volledig ten uitvoer. 

O n d e r a f d e l i n g B 

H a n d e l s m e r k e n 

Artikel 10.15 

Registratieprocedure 

De Europese Unie en Korea voorzien in een systeem voor de 
registratie van handelsmerken waarbij de redenen voor een wei
gering een handelsmerk te registreren schriftelijk aan de aan
vrager wordt medegedeeld en hem ook elektronisch kan worden 
verstrekt, en de aanvrager de mogelijkheid krijgt die weigering 
aan te vechten en bij de rechter in beroep te gaan tegen een 
definitieve weigering. De Europese Unie en Korea zien er ook 
op toe dat belanghebbenden zich tegen aanvragen voor een 

handelsmerk kunnen verzetten. De Europese Unie en Korea 
voorzien in een openbaar toegankelijke databank voor aanvra
gen voor en de registratie van handelsmerken. 

Artikel 10.16 

Internationale overeenkomsten 

De Europese Unie en Korea nemen het Verdrag inzake het 
handelsmerkenrecht (1994) in acht en stellen alles wat redelij
kerwijs mogelijk is in het werk om het Verdrag van Singapore 
inzake handelsmerkenrecht (2006) in acht te nemen. 

Artikel 10.17 

Uitzonderingen op de rechten die zijn verbonden aan een 
handelsmerk 

Elk van beide partijen voorziet in een eerlijk gebruik van be
schrijvende termen als beperkte uitzondering op de rechten die 
verbonden zijn aan een handelsmerk en kan voorzien in andere 
beperkte uitzonderingen, mits bij die beperkte uitzonderingen 
rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van de 
houder van het handelsmerk en van derden. 

O n d e r a f d e l i n g C 

G e o g r a f i s c h e a a n d u i d i n g e n ( 51 ) ( 52 ) 

Artikel 10.18 

Erkenning van geografische aanduidingen voor 
landbouwproducten, levensmiddelen en wijn 

1. Na onderzoek van de Wet op de kwaliteitscontrole van 
landbouwproducten en de uitvoeringsbepalingen daarvan, voor 
zover deze betrekking hebben op de registratie van, het toezicht 
op en de bescherming van geografische aanduidingen van land
bouwproducten en levensmiddelen in Korea, concludeert de 
Europese Unie dat deze wetgeving beantwoordt aan de in lid 
6 neergelegde elementen. 

2. Na onderzoek van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de 
Raad en de uitvoeringsbepalingen daarvan, voor zover deze 
betrekking hebben op de registratie van, het toezicht op en 
de bescherming van geografische aanduidingen van landbouw
producten en levensmiddelen in de Europese Unie, en van Ver
ordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad houdende een ge
meenschappelijke ordening der markten in de sector wijn con
cludeert Korea dat deze wetgeving beantwoordt aan de in lid 6 
neergelegde elementen.
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( 51 ) In deze onderafdeling heeft „geografische aanduiding” betrekking 
op: 
a) geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen, in bepaalde 

gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn en tafelwijn met een ge
ografische aanduiding, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 
510/2006 van de Raad van 20 maart 2006, Verordening (EG) 
nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2008, Verordening (EEG) nr. 1601/1991 van de 
Raad van 10 juni 1991, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van 
de Raad van 17 mei 1999 en Verordening (EG) nr. 1234/2007 
van de Raad van 22 oktober 2007, of bepalingen die deze ver
ordeningen vervangen, en 

b) geografische aanduidingen als bedoeld in de Wet op de kwali
teitscontrole van landbouwproducten (Wet nr. 9759 van 9 juni 
2009) en de Wet op de alcoholbelasting (Wet nr. 8852 van 
29 februari 2008) van Korea. 

( 52 ) De bescherming van een geografische aanduiding krachtens deze 
onderafdeling doet geen afbreuk aan andere bepalingen in deze 
overeenkomst.
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3. Na onderzoek van een samenvatting van de specificaties 
van de landbouwproducten en levensmiddelen waarop de in 
bijlage 10-A opgenomen geografische aanduidingen van Korea 
die door Korea zijn geregistreerd krachtens de in lid 1 bedoelde 
wetgeving betrekking hebben, verbindt de Europese Unie zich 
ertoe de in bijlage 10-A opgenomen geografische aanduidingen 
van Korea te beschermen overeenkomstig het in dit hoofdstuk 
neergelegde beschermingsniveau. 

4. Na onderzoek van een samenvatting van de specificaties 
van de landbouwproducten en levensmiddelen waarop de in 
bijlage 10-A opgenomen geografische aanduidingen van de Eu
ropese Unie die door de Europese Unie zijn geregistreerd krach
tens de in lid 2 bedoelde wetgeving betrekking hebben, verbindt 
Korea zich ertoe de in bijlage 10-A opgenomen geografische 
aanduidingen van de Europese Unie te beschermen overeen
komstig het in dit hoofdstuk neergelegde beschermingsniveau. 

5. Lid 3 is van toepassing op geografische aanduidingen voor 
wijn die zijn toegevoegd overeenkomstig artikel 10.24. 

6. De Europese Unie en Korea komen overeen dat de regi
stratie van en het toezicht op in de leden 1 en 2 bedoelde 
geografische aanduidingen de volgende elementen omvatten: 

a) een register waarin de op hun respectieve grondgebied be
schermde geografische aanduidingen zijn opgenomen; 

b) een administratieve procedure om te controleren dat de ge
ografische aanduidingen aangeven dat waren hun oorsprong 
in een gebied, regio of plaats van een van beide partijen 
hebben wanneer een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander 
kenmerk van die waren hoofdzakelijk valt toe te schrijven 
aan hun geografische oorsprong; 

c) het vereiste dat een geregistreerde naam overeenkomt met 
een specifiek product of met specifieke producten waarvoor 
een productspecificatie is vastgelegd die alleen kan worden 
gewijzigd volgens de daarvoor voorgeschreven administra
tieve procedure; 

d) bepalingen inzake toezicht op de productie; 

e) wettelijke bepalingen waarin is neergelegd dat een geregi
streerde naam kan worden gebruikt door iedere marktdeel
nemer die het landbouwproduct of het levensmiddel over
eenkomstig de desbetreffende specificatie in de handel 
brengt, en 

f) een bezwaarprocedure waarbij rekening wordt gehouden met 
de legitieme belangen van vroegere gebruikers van namen, 
ongeacht of deze namen als een vorm van intellectuele ei
gendom worden beschermd. 

Artikel 10.19 

Erkenning van specifieke geografische aanduidingen voor 
wijn ( 53 ), gearomatiseerde wijn ( 54 ) en gedistilleerde 

dranken ( 55 ) 

1. In Korea worden de in bijlage 10-B opgenomen geografi
sche aanduidingen van de Europese Unie beschermd voor pro
ducten waarvoor deze geografische aanduidingen overeenkom
stig de desbetreffende wetgeving van de Europese Unie inzake 
geografische aanduidingen worden gebruikt. 

2. In de Europese Unie worden de in bijlage 10-B opge
nomen geografische aanduidingen van Korea beschermd voor 
producten waarvoor deze geografische aanduidingen overeen
komstig de desbetreffende wetgeving van Korea inzake geogra
fische aanduidingen worden gebruikt. 

Artikel 10.20 

Gebruiksrecht 

Een uit hoofde van deze onderafdeling beschermde naam mag 
worden gebruikt door iedere marktdeelnemer die landbouwpro
ducten, levensmiddelen, wijn, gearomatiseerde wijn of gedistil
leerde dranken overeenkomstig de desbetreffende specificatie in 
de handel brengt. 

Artikel 10.21 

Omvang van de bescherming 

1. De in de artikelen 10.18 en 10.19 bedoelde geografische 
aanduidingen worden beschermd tegen:
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( 53 ) Wijn in de zin van deze onderafdeling is een product dat valt onder 
post 22.04 van het GS en dat: 
a) voldoet aan Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 

22 oktober 2007, Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Com
missie van 10 juli 2009 en Verordening (EG) nr. 607/2009 van 
de Commissie van 14 juli 2009 of wetgeving ter vervanging 
daarvan, of 

b) voldoet aan de Wet op de kwaliteitscontrole van landbouwpro
ducten (Wet nr. 9759 van 9 juni 2009) en de Wet op de 
alcoholbelasting (Wet nr. 8852 van 29 februari 2008) van Korea. 

( 54 ) Gearomatiseerde wijn in de zin van deze onderafdeling is een pro
duct dat valt onder post 22.05 van het GS en dat: 
a) voldoet aan Verordening (EG) nr. 1601/1991 van de Raad van 

10 juni 1991 of wetgeving ter vervanging daarvan, of 
b) voldoet aan de Wet op de kwaliteitscontrole van landbouwpro

ducten (Wet nr. 9759 van 9 juni 2009) en de Wet op de 
alcoholbelasting (Wet nr. 8852 van 29 februari 2008) van Korea. 

( 55 ) Gedistilleerde dranken in de zin van deze onderafdeling zijn pro
ducten die vallen onder post 22.08 van het GS en die: 
a) voldoen aan Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 januari 2008 en Verordening 
(EEG) nr. 1014/90 van de Commissie van 24 april 1990, of 
wetgeving ter vervanging daarvan, of 

b) voldoen aan de Wet op de kwaliteitscontrole van landbouwpro
ducten (Wet nr. 9759 van 9 juni 2009) en de Wet op de 
alcoholbelasting (Wet nr. 8852 van 29 februari 2008) van Korea.
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a) het gebruik van middelen in de benaming of voorstelling van 
waren waarmee wordt aangeduid of gesuggereerd dat de 
waren in kwestie hun oorsprong hebben in een ander geo
grafisch gebied dan de werkelijke plaats van oorsprong op 
een wijze die het publiek misleidt ten aanzien van de geo
grafische oorsprong van de waren; 

b) het gebruik van een geografische aanduiding ter benoeming 
van waren voor soortgelijke waren ( 56 ) die niet hun oor
sprong hebben in de door de geografische aanduiding in 
kwestie aangeduide plaats, zelfs wanneer de werkelijke oor
sprong van de waren is vermeld of de geografische aandui
ding wordt gebruikt in vertaling of transcriptie of vergezeld 
gaat van uitdrukkingen zoals „soort”, „type”, „stijl”, „imitatie” 
en dergelijke, en 

c) elk ander gebruik dat een daad van oneerlijke mededinging 
vormt in de zin van artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs. 

2. Deze overeenkomst doet op generlei wijze afbreuk aan het 
recht van een persoon om in het handelsverkeer zijn naam of 
de naam van zijn voorganger in zaken te gebruiken, behalve 
wanneer deze naam op zodanige wijze wordt gebruikt dat de 
consumenten daardoor wordt misleid. 

3. Indien de geografische aanduidingen van de partijen gelijk
luidend zijn, wordt elke aanduiding beschermd mits deze te 
goeder trouw wordt gebruikt. De Werkgroep geografische aan
duidingen bepaalt de praktische gebruiksvoorwaarden om gelijk
luidende geografische aanduidingen van elkaar te onderscheiden, 
er rekening mee houdend dat de betrokken producenten een 
billijke behandeling moeten krijgen en de consumenten niet 
mogen worden misleid. Indien een door deze overeenkomst 
beschermde geografische aanduiding gelijkluidend is met een 
geografische aanduiding van een derde land, bepaalt elk van 
beide partijen de praktische gebruiksvoorwaarden om gelijklui
dende geografische aanduidingen van elkaar te onderscheiden, er 
rekening mee houdend dat de betrokken producenten een bil
lijke behandeling moeten krijgen en de consumenten niet mo
gen worden misleid. 

4. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst verplicht de 
Europese Unie of Korea ertoe een geografische aanduiding die in 
het land van oorsprong niet of niet meer wordt beschermd of er 
in onbruik is geraakt, te beschermen. 

5. De bescherming van een geografische aanduiding uit 
hoofde van dit artikel doet geen afbreuk aan het voortgezette 
gebruik van een handelsmerk dat op het grondgebied van een 

partij werd aangevraagd, geregistreerd of, indien de toepasselijke 
wetgeving in die mogelijkheid voorziet, door gebruik werd ver
worven vóór de datum waarop bescherming of erkenning van 
de geografische aanduiding werd aangevraagd, mits er in de 
wetgeving van de betrokken partij geen redenen voor de ongel
digheid of de herroeping van het handelsmerk zijn. De datum 
waarop de bescherming of erkenning van de geografische aan
duiding werd aangevraagd, wordt bepaald overeenkomstig 
artikel 10.23, lid 2. 

Artikel 10.22 

Handhaving van bescherming 

De partijen handhaven de in de artikelen 10.18 tot en met 
10.23 bedoelde bescherming op eigen initiatief door passend 
optreden van hun autoriteiten. Ook handhaven zij die bescher
ming op verzoek van een belanghebbende. 

Artikel 10.23 

Verband met handelsmerken 

1. Wanneer registratie van een handelsmerk leidt tot een van 
de in artikel 10.21, lid 1, bedoelde situaties in verband met een 
beschermde geografische aanduiding voor soortgelijke waren, 
wordt deze registratie door de partijen alleen geweigerd of nietig 
verklaard mits de registratie van het handelsmerk is aangevraagd 
na de datum waarop bescherming of erkenning van de geogra
fische aanduiding op het betrokken grondgebied werd aange
vraagd. 

2. Voor de toepassing van lid 1 is de datum waarop bescher
ming of erkenning werd aangevraagd: 

a) voor de in de artikelen 10.18 en 10.19 bedoelde geografi
sche aanduidingen de datum waarop deze overeenkomst in 
werking treedt, en 

b) voor de in artikel 10.24 bedoelde geografische aanduidingen 
de datum waarop een partij een verzoek van de andere partij 
ontvangt om een geografische aanduiding te beschermen of 
te erkennen. 

Artikel 10.24 

Toevoeging van beschermde geografische aanduidingen ( 57 ) 

1. De Europese Unie en Korea komen overeen om te be
schermen geografische aanduidingen volgens de procedure van 
artikel 10.25 aan de bijlagen 10-A en 10-B toe te voegen.
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( 56 ) Voor alle waren wordt „soortgelijke waren” uitgelegd overeenkom
stig artikel 23, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst betreffende het 
gebruik van een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen 
voor wijnen die niet hun oorsprong hebben in de door de geogra
fische aanduiding in kwestie aangeduide plaats, of van een geogra
fische aanduiding ter benoeming van gedistilleerde dranken voor 
gedistilleerde dranken die niet hun oorsprong hebben in de door 
de geografische aanduiding in kwestie aangeduide plaats. 

( 57 ) De partijen komen overeen om, indien een voorstel wordt gedaan 
door: 
a) Korea voor een product van oorsprong dat binnen het toepas

singsgebied van de in artikel 10.18, lid 2, en de voetnoten bij 
artikel 10.19 genoemde wetgeving van de Europese Unie valt; of 

b) de Europese Unie voor een product van oorsprong dat binnen 
het toepassingsgebied van de in artikel 10.18, lid 1, en de voet
noten bij artikel 10.19 genoemde wetgeving van Korea valt, 

om een oorsprongsbenaming aan deze overeenkomst toe te voegen, 
die door een van beide partijen door middel van een andere wet 
dan de wetten die bedoeld zijn in artikel 10.18, leden 1 en 2, en de 
voetnoten bij artikel 10.19 als geografische aanduiding in de zin 
van artikel 22, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst is erkend, te 
onderzoeken of die geografische aanduiding krachtens deze onder
afdeling aan deze overeenkomst kan worden toegevoegd.
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2. De Europese Unie en Korea komen overeen om verzoeken 
van de ander om te beschermen geografische aanduidingen aan 
de bijlagen toe te voegen, onverwijld te behandelen. 

3. Een naam kan niet als geografische aanduiding worden 
geregistreerd indien hij strijdig is met de naam van een plan
tenras, met inbegrip van een druivenras, of een dierenras en de 
consument daardoor zou kunnen worden misleid met betrek
king tot de werkelijke oorsprong van het product. 

Artikel 10.25 

Werkgroep geografische aanduidingen 

1. De Werkgroep geografische aanduidingen, die is opgericht 
ingevolge lid 1 van artikel 15.3 (Werkgroepen), komt in onder
ling overleg of op verzoek van een van de partijen bijeen om de 
samenwerking tussen de partijen en de dialoog over geografi
sche aanduidingen te intensiveren. De werkgroep kan bij con
sensus aanbevelingen doen en besluiten nemen. 

2. De werkgroep komt bij toerbeurt bij de ene of de andere 
partij bijeen. Zij komt bijeen op een plaats en een tijdstip en op 
een wijze, waaronder eventueel per videoconferentie, die onder
ling door de partijen wordt bepaald, maar niet later dan 90 
dagen nadat het verzoek is gedaan. 

3. De werkgroep kan besluiten: 

a) tot wijziging van de bijlagen 10-A en 10-B, teneinde hierin 
geval voor geval geografische aanduidingen van de Europese 
Unie of Korea op te nemen die, nadat de in artikel 10.18, 
leden 3 en 4, bedoelde procedure ter zake, indien van toe
passing, werd afgesloten, ook volgens de andere partij geo
grafische aanduidingen vormen en op het grondgebied van 
die andere partij zullen worden beschermd; 

b) tot wijziging ( 58 ) van de onder a) bedoelde bijlagen, teneinde 
daaruit de geografische aanduidingen te verwijderen die in de 
partij van oorsprong niet meer worden beschermd ( 59 ) of die, 
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, niet 
langer voldoen aan de voorwaarden om in de andere partij 
als geografische aanduiding te worden beschouwd, en 

c) een verwijzing naar wetgeving in deze overeenkomst te be
schouwen als een verwijzing naar die wetgeving zoals die op 

een bepaalde datum na de inwerkingtreding van deze over
eenkomst gewijzigd, vervangen en van kracht is. 

4. De werkgroep vergewist zich ervan dat deze onderafdeling 
naar behoren functioneert, en kan aandacht besteden aan elke 
aangelegenheid met betrekking tot de uitvoering en de werking 
ervan. Zij is in het bijzonder bevoegd voor: 

a) de uitwisseling van informatie over wetgevings- en beleids
ontwikkelingen op het gebied van geografische aanduidin
gen; 

b) de uitwisseling van informatie over specifieke geografische 
aanduidingen met het oog op hun eventuele bescherming 
in overeenstemming met deze overeenkomst, en 

c) de uitwisseling van informatie met het oog op de optimale 
werking van deze overeenkomst. 

5. De werkgroep kan iedere kwestie van wederzijds belang 
op het gebied van geografische aanduidingen bespreken. 

Artikel 10.26 

Individuele toepassingen van de bescherming van 
geografische aanduidingen 

De bepalingen van deze onderafdeling laten het recht om te 
streven naar erkenning en bescherming van een geografische 
aanduiding krachtens de wetgeving van de Europese Unie of 
Korea ter zake onverlet. 

O n d e r a f d e l i n g D 

M o d e l l e n 

Artikel 10.27 

Bescherming van geregistreerde modellen 

1. De Europese Unie en Korea voorzien in de bescherming 
van onafhankelijk ontworpen modellen die nieuw of oorspron
kelijk zijn en een eigen karakter hebben ( 60 ). 

2. In deze bescherming wordt voorzien door registratie, die 
de houder van het recht uitsluitende rechten overeenkomstig het 
bepaalde in deze onderafdeling verleent.
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( 58 ) Dit betreft wijzigingen van de geografische aanduiding als zodanig, 
met inbegrip van de naam en de productcategorie. Voor wijzigingen 
van specificaties zoals bedoeld in artikel 10.18, leden 3 en 4, of van 
de verantwoordelijke toezichtinstanties zoals bedoeld in 
artikel 10.18, lid 6, onder d), blijft alleen de partij bevoegd waaruit 
een geografische aanduiding van oorsprong is. Dergelijke wijzigin
gen kunnen ter informatie worden medegedeeld. 

( 59 ) Voor een besluit tot beëindiging van de bescherming van een geo
grafische aanduiding is alleen de partij bevoegd waaruit de geogra
fische aanduiding van oorsprong is. 

( 60 ) Korea beschouwt modellen niet als nieuw indien een identiek of 
soortgelijk model algemeen bekend of algemeen in bedrijf genomen 
was voordat de registratieaanvraag voor het model werd ingediend. 
Korea beschouwt modellen niet als origineel als zij eenvoudig had
den kunnen worden ontworpen aan de hand van combinaties van 
modellen die algemeen bekend of algemeen in bedrijf genomen 
waren voordat de registratieaanvraag voor het model werd inge
diend. De Europese Unie beschouwt modellen niet als nieuw indien 
een identiek model algemeen beschikbaar was voor de datum van 
indiening van een geregistreerd model of voor de datum van open
baarmaking van een niet-geregistreerd model. Een model wordt 
volgens de Europese Unie niet geacht een eigen karakter te hebben 
als de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, 
niet verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt 
gewekt door een model dat algemeen beschikbaar is.
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Artikel 10.28 

Door registratie verkregen rechten 

De eigenaar van een beschermd model heeft het recht derden 
die daartoe niet zijn toestemming hebben, ten minste te beletten 
artikelen te vervaardigen, op de markt aan te bieden, te ver
kopen, in of uit te voeren of te gebruiken, die het beschermde 
model vertonen of incorporeren, wanneer dit om commerciële 
redenen gebeurt, wanneer hiermee zonder noodzaak afbreuk 
wordt gedaan aan de normale exploitatie van het model of 
wanneer dit niet in overeenstemming is met een eerlijke han
delspraktijk. 

Artikel 10.29 

Bescherming van niet-geregistreerde verschijningsvormen 

De Europese Unie en Korea voorzien in rechtsmiddelen ter 
voorkoming van het gebruik van niet-geregistreerde verschij
ningsvormen van een product, mits het omstreden gebruik 
voortvloeit uit het kopiëren van de niet-geregistreerde verschij
ningsvorm van het product ( 61 ). Een dergelijk gebruik omvat ten 
minste het aanbieden ( 62 ) en het in- en uitvoeren van goederen. 

Artikel 10.30 

Duur van de bescherming 

1. Na registratie bieden de partijen bescherming voor de 
duur van ten minste 15 jaar. 

2. Niet-geregistreerde verschijningsvormen worden in de Eu
ropese Unie en Korea gedurende ten minste drie jaar beschermd. 

Artikel 10.31 

Uitzonderingen 

1. De Europese Unie en Korea kunnen voorzien in beperkte 
uitzonderingen op de bescherming van modellen, mits deze 
uitzonderingen niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de 
normale exploitatie van beschermde modellen en niet op onre
delijke wijze de legitieme belangen van de eigenaar van het 

beschermde model schaden, rekening houdend met de legitieme 
belangen van derden. 

2. De bescherming van modellen strekt zich niet uit tot 
modellen waarvoor hoofdzakelijk technische of functionele 
overwegingen bepalend zijn. 

3. Een model dat strijdig is met de openbare orde of de 
goede zeden, is niet vatbaar voor bescherming door een recht 
inzake modellen. 

Artikel 10.32 

Verband met auteursrecht 

Een model dat overeenkomstig deze onderafdeling door een in 
de Europese Unie of in Korea ingeschreven modelrecht wordt 
beschermd, kan vanaf de datum waarop het model is ontwor
pen of in een vorm is vastgelegd tevens beschermd worden 
krachtens het auteursrecht dat op het grondgebied van de par
tijen van toepassing is ( 63 ). 

O n d e r a f d e l i n g E 

O c t r o o i e n 

Artikel 10.33 

Internationale overeenkomst 

De partijen stellen, binnen redelijke grenzen, alles in het werk 
om te voldoen aan de artikelen 1 tot en met 16 van het Ver
drag inzake octrooirecht (2000). 

Artikel 10.34 

Octrooien en volksgezondheid 

1. De partijen erkennen het belang van de Verklaring inzake 
de TRIPs-overeenkomst en de volksgezondheid, die op 
14 november 2001 werd goedgekeurd door de ministeriële 
conferentie van de WTO (hierna de „Verklaring van Doha” ge
noemd). Voor de interpretatie en uitvoering van de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze onderafdeling zijn de par
tijen gerechtigd zich op de Verklaring van Doha te beroepen. 

2. Elk van beide partijen draagt bij aan de uitvoering van het 
Besluit van de Algemene Raad van de WTO van 30 augustus 
2003 over punt 6 van de Verklaring van de Doha en het 
Protocol tot wijziging van de TRIPs-overeenkomst, dat op 
6 december 2005 in Genève werd vastgesteld, en neemt deze 
in acht.

NL L 127/50 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 61 ) Voor de toepassing van dit artikel kennen de Europese Unie en 
Korea aan „niet-geregistreerd model” en „niet-geregistreerde verschij
ningsvorm” dezelfde betekenis toe. De voorwaarden voor bescher
ming van een „niet-geregistreerd model” of een „niet-geregistreerde 
verschijningsvorm” zijn vastgelegd: 
a) voor Korea, in de Wet ter voorkoming van oneerlijke concur

rentie en ter bescherming van handelsgeheimen (Wet nr. 8767 
van 21 december 2007); 

b) voor de Europese Unie, in Verordening (EG) nr. 6/2002 van de 
Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodel
len, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1891/2006 van 
de Raad van 18 december 2006. 

( 62 ) Voor de toepassing van dit artikel wordt „aanbieden” door de Euro
pese Unie beschouwd als „in de handel brengen” en door Korea als 
„overdragen, leasen of tentoonstellen met het oog op overdracht of 
lease”. 

( 63 ) De bescherming van een model uit hoofde van de auteursrecht
wetgeving wordt niet automatisch verleend, maar alleen als een 
model in overeenstemming met die wetgeving voor bescherming 
in aanmerking komt.
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Artikel 10.35 

Verlenging van de duur van de door de 
octrooibescherming verkregen rechten 

1. De partijen erkennen dat farmaceutische producten ( 64 ) en 
gewasbeschermingsmiddelen ( 65 ) die op hun respectieve grond
gebied door een octrooi worden beschermd, aan een admini
stratieve vergunnings- en registratieprocedure moeten worden 
onderworpen voordat zij er in de handel mogen worden ge
bracht. 

2. Op verzoek van de octrooihouder verlengen de partijen de 
duur van de door de octrooibescherming verleende rechten om 
hem te compenseren voor de verkorting van de effectieve duur 
van het octrooi als gevolg van de eerste vergunning voor het in 
de handel brengen van het product op hun respectieve markt. 
De duur van de door de octrooibescherming verleende rechten 
mag met niet meer dan vijf jaar worden verlengd ( 66 ). 

Artikel 10.36 

Bescherming van gegevens die zijn ingediend om een 
vergunning voor het in de handel brengen van 

farmaceutische producten ( 67 ) te verkrijgen 

1. De partijen garanderen gegevens die zijn ingediend om 
een vergunning voor het in de handel brengen van een farma
ceutisch product te verkrijgen, geheim te houden en niet open
baar te maken en de exclusiviteit ervan te waarborgen. 

2. Daartoe garanderen de partijen in hun respectieve wetge
ving dat gegevens zoals bedoeld in artikel 39 van de TRIPs- 
overeenkomst, die betrekking hebben op de veiligheid en de 
doeltreffendheid en die voor de eerste keer door een aanvrager 
zijn ingediend om een vergunning voor het in de handel bren
gen van een nieuw farmaceutisch product op het grondgebied 
van de respectieve partijen te verkrijgen, niet worden gebruikt 
om een andere vergunning voor het in de handel brengen van 
een farmaceutisch product te verlenen, tenzij bewijs wordt ge
leverd van de uitdrukkelijke toestemming van de vergunning
houder voor het gebruik van deze gegevens. 

3. De gegevens worden vanaf de datum van de eerste ver
gunning voor het in de handel brengen die op het grondgebied 
van de respectieve partij wordt verkregen, gedurende ten minste 
vijf jaar beschermd. 

Artikel 10.37 

Bescherming van gegevens die zijn ingediend om een 
vergunning voor het in de handel brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen te verkrijgen 

1. De partijen stellen veiligheids- en doeltreffendheidsvereis
ten vast voordat zij vergunning verlenen voor het in de handel 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen op hun respectieve 
markt. 

2. De partijen zorgen ervoor dat tests, studieverslagen en 
informatie die voor het eerst door een aanvrager zijn ingediend 
om een vergunning voor het in de handel brengen van een 
gewasbeschermingsmiddel te verkrijgen, niet door derden of 
door de desbetreffende autoriteiten worden gebruikt ten be
hoeve van een andere persoon die een vergunning voor het 
in de handel brengen van een gewasbeschermingsmiddel wil 
verkrijgen, tenzij bewijs wordt geleverd van de uitdrukkelijke 
toestemming van de eerste aanvrager voor het gebruik van 
deze gegevens. Deze bescherming wordt hierna gegevens
bescherming genoemd. 

3. De gegevensbescherming geldt voor een periode van ten 
minste tien jaar vanaf de datum van de eerste vergunning voor 
het in de handel brengen bij de respectieve partij. 

Artikel 10.38 

Tenuitvoerlegging 

De partijen nemen de nodige maatregelen om de volledige doel
treffendheid van de in deze onderafdeling bedoelde bescherming 
te waarborgen; zij werken op dit gebied actief samen en gaan 
een constructieve dialoog ter zake aan. 

O n d e r a f d e l i n g F 

A n d e r e b e p a l i n g e n 

Artikel 10.39 

Kwekersrechten 

Elk van beide partijen voorziet in de bescherming van kwekers
rechten en voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van het 
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten 
(1991). 

Artikel 10.40 

Genetische hulpbronnen, traditionele kennis en folklore 

1. Met inachtneming van hun wetgeving zorgen de partijen 
voor de eerbiediging, bescherming en instandhouding van de 
kennis, vernieuwingen en gebruiken van autochtone en plaatse
lijke gemeenschappen, waarop tradities zijn gebaseerd die van 
belang zijn voor het behoud en het duurzame gebruik van de 
biologische diversiteit en voor de bevordering van de toepassing 
daarvan op grotere schaal, met de deelneming en instemming 
van de dragers van die kennis, vernieuwingen en gebruiken, 
alsmede voor de stimulering van de eerlijke verdeling van de 
voordelen van de toepassing van die kennis, vernieuwingen en 
gebruiken. 

2. De partijen komen overeen regelmatig van gedachten te 
wisselen en informatie uit te wisselen over multilaterale bespre
kingen ter zake:
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( 64 ) Zoals gedefinieerd in bijlage 2-D (Farmaceutische producten en 
medische hulpmiddelen). 

( 65 ) Gewasbeschermingsmiddelen, in de vorm waarin zij aan de gebrui
ker worden geleverd, bestaan geheel of gedeeltelijk uit werkzame 
stoffen, beschermstoffen of synergisten, en zijn bestemd voor een 
van de volgende toepassingen: 
a) de bescherming van gewassen of plantaardige producten tegen 

alle schadelijke organismen of het verhinderen van de werking 
van dergelijke organismen, tenzij deze middelen worden be
schouwd als middelen die vooral om hygiënische redenen wor
den gebruikt en niet ter bescherming van gewassen of plant
aardige producten; 

b) het beïnvloeden van de levensprocessen van planten, zoals het 
beïnvloeden van hun groei, voor zover het niet gaat om nutri
tieve stoffen; 

c) conservering van plantaardige producten, voor zover die stoffen 
of producten niet onder bijzondere bepalingen van de Europese 
Unie inzake conserveermiddelen vallen; 

d) de vernietiging van ongewenste planten of delen van planten, 
met uitzondering van algen, tenzij de producten op de bodem 
of in water worden gebruikt ter bescherming van planten; of 

e) de beperking of voorkoming van de ongewenste groei van plan
ten, met uitzondering van algen, tenzij de producten op de 
bodem of in water worden gebruikt ter bescherming van planten. 

( 66 ) Dit laat een mogelijke verlenging voor pediatrisch gebruik onverlet, 
indien hierin door de partijen is voorzien. 

( 67 ) Zoals gedefinieerd in bijlage 2-D (Farmaceutische producten en 
medische hulpmiddelen).
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a) in het kader van de WIPO, over onderwerpen die worden 
behandeld door het Intergouvernementeel Comité voor ge
netische hulpbronnen, traditionele kennis en folklore; 

b) in het kader van de WTO, over onderwerpen betreffende het 
verband tussen de TRIPs-overeenkomst en het Verdrag in
zake biologische diversiteit, en de bescherming van traditio
nele kennis en folklore, en 

c) in het kader van het Verdrag inzake biologische diversiteit, 
over onderwerpen betreffende een internationale regeling in
zake toegang tot genetische hulpbronnen en het delen van 
de voordelen ervan. 

3. De partijen komen overeen om na afloop van de in lid 2 
bedoelde multilaterale besprekingen ter zake dit artikel binnen 
het Handelscomité op verzoek van een van de partijen te her
zien in het licht van de resultaten en de conclusie van die 
multilaterale besprekingen. Het Handelscomité kan elk besluit 
aannemen dat nodig is om gevolg te geven aan de resultaten 
van de herziening. 

AFDELING C 

Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 

Artikel 10.41 

Algemene verplichtingen 

1. De partijen bevestigen hun verbintenissen uit hoofde van 
de TRIPs-overeenkomst, en met name deel III; zij vergewissen 
zich ervan dat hun wetgeving de volgende aanvullende maat
regelen, procedures en rechtsmiddelen biedt, zodat doeltreffend 
actie kan worden ondernomen tegen elke inbreuk op intellec
tuele-eigendomsrechten ( 68 ) waarop deze overeenkomst van toe
passing is. 

2. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen: 

a) omvatten snelle rechtsmiddelen om inbreuken te voorkomen 
en rechtsmiddelen die verdere inbreuken ontmoedigen; 

b) zijn eerlijk en billijk; 

c) zijn niet onnodig ingewikkeld of kostbaar of houden geen 
onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen in, en 

d) zijn doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend en worden 
zodanig toegepast dat geen belemmeringen voor legitiem 
handelsverkeer worden gecreëerd en wordt voorzien in waar
borgen tegen misbruik van deze maatregelen, procedures en 
rechtsmiddelen. 

Artikel 10.42 

Rechthebbenden 

Elk van beide partijen erkent dat de volgende personen en 
instanties gerechtigd zijn te verzoeken om toepassing van de 
in deze afdeling en in deel III van de TRIPs-overeenkomst be
doelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen: 

a) houders van intellectuele-eigendomsrechten, in overeenstem
ming met de bepalingen van het toepasselijke recht; 

b) alle andere personen die gemachtigd zijn die rechten te ge
bruiken, in het bijzonder licentiehouders, voor zover toe
gestaan door en in overeenstemming met de bepalingen 
van het toepasselijke recht; 

c) instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigen
domsrechten die officieel erkend zijn als gerechtigd tot het 
vertegenwoordigen van houders van intellectuele-eigendoms
rechten, voor zover toegestaan door en in overeenstemming 
met de bepalingen van het toepasselijke recht, en 

d) een federatie of vereniging die rechtens representatief en 
bevoegd is om die rechten te doen gelden, voor zover dat 
wordt toegestaan door en in overeenstemming is met de 
toepasselijke wetgeving. 

O n d e r a f d e l i n g A 

C i v i e l e m a a t r e g e l e n , p r o c e d u r e s e n 
r e c h t s m i d d e l e n 

Artikel 10.43 

Bewijsmateriaal 

Elk van beide partijen treft de nodige maatregelen teneinde de 
bevoegde rechterlijke instanties in staat te stellen om, in geval 
van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht op com
merciële schaal, in voorkomend geval op verzoek van een partij 
overlegging te kunnen gelasten van bancaire, financiële of han
delsdocumenten die zich in de macht van de tegenpartij bevin
den, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt 
gewaarborgd. 

Artikel 10.44 

Voorlopige maatregelen ter bescherming van 
bewijsmateriaal 

1. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat de bevoegde rech
terlijke instanties, al voordat een bodemprocedure is begonnen, 
op verzoek van een partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijs
materiaal heeft overgelegd tot staving van haar beweringen dat 
er inbreuk op haar intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt of 
zal worden gemaakt, onmiddellijk afdoende voorlopige maat
regelen kunnen gelasten om het relevante bewijsmateriaal in 
verband met de vermeende inbreuk te beschermen, mits de 
bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd. 

2. Elk van beide partijen kan erin voorzien dat deze maat
regelen de gedetailleerde beschrijving, met of zonder monster
neming, dan wel de fysieke inbeslagneming van de inbreuk 
makende goederen en, in voorkomend geval, de bij de productie 
of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de 
desbetreffende documenten omvatten. Die maatregelen worden 
met name genomen, zo nodig zonder dat de wederpartij wordt 
gehoord, wanneer het aannemelijk is dat uitstel de houder van 
het recht onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er een 
aantoonbaar gevaar bestaat dat bewijsmateriaal wordt vernie
tigd.
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( 68 ) Zoals gedefinieerd in artikel 10.2, lid 2, onder a) tot en met h).
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Artikel 10.45 

Recht op informatie 

1. Elk van beide partijen ziet erop toe dat de bevoegde rech
terlijke instanties in het kader van civiele procedures wegens 
inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht naar aanleiding 
van een met redenen omkleed en proportioneel verzoek van 
de eiser kunnen gelasten dat de inbreukmaker en/of iedere an
dere persoon die partij of getuige bij een geschil is, informatie 
verstrekt over de oorsprong en het distributienetwerk van de 
goederen of diensten die een inbreuk op het intellectuele-eigen
domsrecht vormen. 

a) In dit lid wordt met „ieder ander persoon” een persoon 
bedoeld die: 

i) de inbreuk makende goederen op commerciële schaal in 
zijn bezit blijkt te hebben; 

ii) de inbreuk makende diensten op commerciële schaal 
blijkt te gebruiken; 

iii) op commerciële schaal diensten blijkt te verlenen die bij 
inbreuk makende handelingen worden gebruikt, of 

iv) door een in deze alinea bedoelde persoon is aangewezen 
als zijnde betrokken bij de productie, de vervaardiging of 
de distributie van de goederen of bij het verlenen van de 
diensten. 

b) De informatie omvat, naar gelang van het geval: 

i) de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, 
distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van 
de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- 
en detailhandelaren, of 

ii) inlichtingen over de geproduceerde, vervaardigde, gele
verde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede 
over de voor de desbetreffende goederen of diensten ver
kregen prijs. 

2. Dit artikel geldt onverminderd andere wettelijke bepalin
gen waarbij: 

a) de houder van het recht ruimere rechten op informatie wor
den toegekend; 

b) het gebruik van de krachtens dit artikel medegedeelde infor
matie in civiele procedures of strafzaken wordt geregeld; 

c) de aansprakelijkheid wegens misbruik van het recht op in
formatie wordt geregeld; 

d) de mogelijkheid wordt geboden te weigeren gegevens te ver
strekken die de in lid 1 bedoelde persoon zouden dwingen 
deelname door hemzelf of door naaste verwanten aan een 
inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht toe te geven, of 

e) de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatie
bronnen of de verwerking van persoonsgegevens wordt ge
regeld. 

Artikel 10.46 

Voorlopige en conservatoire maatregelen 

1. Elk van beide partijen ziet erop toe dat de rechterlijke 
instanties, op verzoek van de eiser, een voorlopig bevel kunnen 
uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen of om, indien wen
selijk en indien haar wetgeving erin voorziet, op straffe van een 
dwangsom tijdelijk voortzetting van de vermeende inbreuk op 
dat intellectuele-eigendomsrecht te verbieden, dan wel om aan 
voortzetting de voorwaarde te verbinden dat zekerheid wordt 
gesteld voor schadeloosstelling van de houder van het recht. Een 
voorlopig bevel kan ook worden uitgevaardigd tegen een tus
senpersoon ( 69 ) wiens diensten door een derde worden gebruikt 
om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburig recht, 
handelsmerk of geografische aanduiding. 

2. Een voorlopig bevel kan ook worden uitgevaardigd om de 
inbeslagneming te gelasten van goederen waarvan wordt ver
moed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendoms
recht, teneinde te voorkomen dat zij in het handelsverkeer 
worden gebracht of zich daarin bevinden. 

3. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat, in geval van in
breuk op commerciële schaal en indien de indiener van het 
verzoek omstandigheden aantoont die de schadevergoeding in 
gevaar dreigen te brengen, de rechterlijke instanties conservatoir 
beslag kunnen laten leggen op de roerende en onroerende goe
deren van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het 
blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden. 

Artikel 10.47 

Corrigerende maatregelen 

1. Elk van beide partijen ziet erop toe dat de bevoegde rech
terlijke instanties op verzoek van de eiser, onverminderd de aan 
de houder van het recht wegens de inbreuk verschuldigde scha
devergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, 
de vernietiging kunnen gelasten van de goederen waarvan zij 
hebben vastgesteld dat zij een inbreuk op een intellectuele-ei
gendomsrecht vormen, dan wel andere maatregelen om die 
goederen definitief uit het handelsverkeer te verwijderen. In 
voorkomend geval kunnen de bevoegde rechterlijke instanties 
ook de vernietiging gelasten van materialen en werktuigen die 
hoofdzakelijk worden gebruikt voor het ontwerpen of vervaar
digen van die goederen. 

2. De rechterlijke instanties gelasten dat deze maatregelen op 
kosten van de inbreukmaker worden uitgevoerd, tenzij bijzon
dere redenen dit beletten.
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( 69 ) Voor de toepassing van dit lid wordt de reikwijdte van „tussenper
soon” bepaald door de wetgeving van elk van beide partijen, maar 
omvat deze in elk geval degene die de inbreuk makende goederen 
levert of distribueert, en naar gelang van het geval ook aanbieders 
van onlinediensten.
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3. Bij de behandeling van een verzoek om corrigerende 
maatregelen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke 
evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste 
maatregelen en met de belangen van derden. 

Artikel 10.48 

Rechterlijke bevelen 

1. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat, wanneer bij rech
terlijke uitspraak een inbreuk op een intellectuele-eigendoms
recht is vastgesteld, de rechterlijke instanties een bevel tot sta
king van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardi
gen. 

2. Wanneer de wetgeving erin voorziet, wordt bij niet-nale
ving van een rechterlijk bevel in voorkomend geval een dwang
som tot naleving van het verbod opgelegd. Elk van beide par
tijen zorgt ervoor dat de houders van het recht kunnen ver
zoeken om een rechterlijk bevel ten aanzien van tussenper
sonen ( 70 ) wier diensten door een derde worden gebruikt om 
inbreuk te maken op een auteursrecht of naburig recht, een 
handelsmerk of een geografische aanduiding. 

Artikel 10.49 

Alternatieve maatregelen 

Elk van beide partijen kan bepalen dat de bevoegde rechterlijke 
instanties, in voorkomend geval en op verzoek van degene aan 
wie de in artikel 10.47 of 10.48 vastgelegde maatregelen kun
nen worden opgelegd, kunnen gelasten dat aan de benadeelde 
partij een geldelijke schadeloosstelling wordt betaald in plaats 
van toepassing van de maatregelen uit artikel 10.47 of 10.48, 
indien de betrokkene zonder opzet en zonder nalatigheid heeft 
gehandeld, indien uitvoering van de maatregelen hem oneven
redige schade zou berokkenen en indien geldelijke schadeloos
stelling van de benadeelde partij redelijkerwijs bevredigend lijkt. 

Artikel 10.50 

Schadevergoeding 

1. Elk van beide partijen ziet erop toe dat wanneer de rech
terlijke autoriteiten een schadevergoeding vaststellen: 

a) zij rekening houden met alle passende aspecten, zoals de 
negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, 
die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrecht
matige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in voor
komend geval, andere elementen dan economische factoren, 
onder meer de morele schade die de houder van het recht 
door de inbreuk heeft geleden, of 

b) zij deze als alternatief voor het bepaalde onder a) in voor
komend geval de schadevergoeding kunnen vaststellen als 
een vast bedrag, op basis van elementen zoals ten minste 
het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd 
was geweest indien de inbreukmaker toestemming had ge
vraagd om het intellectuele-eigendomsrecht in kwestie te 
gebruiken. 

2. De partijen kunnen erin voorzien dat de rechterlijke in
stanties invordering van winsten of betaling van een vooraf 
vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten indien de in
breukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten 
dat hij inbreuk maakte. 

3. In het geval van civiele procedures kan elk van beide 
partijen, ten minste met betrekking tot door auteursrechten of 
naburige rechten beschermde werken, fonogrammen en uitvoe
ringen, alsmede in geval van de namaak van handelsmerken, 
vooraf vastgestelde schadevergoedingen vaststellen of hand
haven, waarvan de houder van het recht desgewenst gebruik 
kan maken. 

Artikel 10.51 

Gerechtskosten 

Elk van beide partijen zorgt ervoor dat, als algemene regel, 
redelijke en proportionele gerechtskosten en andere kosten die 
de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verlie
zende partij worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daar
tegen verzet. 

Artikel 10.52 

Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken 

Elk van beide partijen zorgt ervoor dat de rechterlijke instanties 
in het geval van inbreuken op een intellectuele-eigendomsrecht 
in voorkomend geval op verzoek van de eiser kunnen gelasten 
dat op kosten van de inbreukmaker passende maatregelen tot 
verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen, 
met inbegrip van volledige of gedeeltelijke bekendmaking en 
publicatie van de uitspraak. Elk van beide partijen kan voorzien 
in andere bijkomende vormen van bekendmaking, zoals opval
lende publiciteit, die passend zijn in de omstandigheden van het 
geval. 

Artikel 10.53 

Vermoeden van auteurschap of houderschap van rechten 

Met betrekking tot civiele procedures over auteursrechten of 
naburige rechten voorziet elk van beide partijen erin dat, zolang 
het tegendeel niet is bewezen, er een vermoeden bestaat dat de 
persoon of de entiteit waarvan de naam op de gebruikelijke 
wijze als de auteur van of houder van een naburig recht op 
een werk of ander materiaal is aangeduid, de aangewezen hou
der van het recht op dat werk of materiaal is. 

O n d e r a f d e l i n g B 

S t r a f r e c h t e l i j k e h a n d h a v i n g 

Artikel 10.54 

Toepassingsgebied 

Elk van beide partijen voorziet ten minste in gevallen van op
zettelijke namaak van een handelsmerk of opzettelijke inbreuk 
op auteursrechten en naburige rechten ( 71 ) op commerciële 
schaal in strafrechtelijke procedures en sancties.
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( 70 ) Voor de toepassing van dit lid wordt de reikwijdte van „tussenper
soon” bepaald door de wetgeving van elk van beide partijen, maar 
omvat deze in elk geval degene die de inbreuk makende goederen 
levert of distribueert, en naar gelang van het geval ook verstrekkers 
van onlinediensten. 

( 71 ) De term „naburige rechten” wordt door elk van beide partijen ge
definieerd overeenkomstig haar internationale verplichtingen.
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Artikel 10.55 

Namaak van geografische aanduidingen en modellen 

Elk van beide partijen overweegt, met inachtneming van haar 
grondwet en andere nationale wet- en regelgeving, de goedkeu
ring van maatregelen ter vaststelling van de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid voor het namaken van geografische aanduidingen 
en modellen. 

Artikel 10.56 

Aansprakelijkheid van rechtspersonen 

1. Elk van beide partijen keurt in overeenstemming met haar 
rechtsbeginselen de maatregelen goed die nodig kunnen zijn om 
de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor de in 
artikel 10.54 bedoelde misdrijven vast te stellen. 

2. Die aansprakelijkheid doet geen afbreuk aan de strafrech
telijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen die misdrijven 
hebben gepleegd. 

Artikel 10.57 

Medeplichtigheid en uitlokking 

Deze onderafdeling is ook van toepassing op medeplichtigheid 
bij en uitlokking van de in artikel 10.54 bedoelde misdrijven. 

Artikel 10.58 

Inbeslagneming 

Elk van beide partijen zorgt ervoor dat haar bevoegde autori
teiten in geval van een in artikel 10.54 bedoeld misdrijf bevoegd 
zijn de inbeslagneming van goederen te gelasten wanneer de 
verdenking bestaat dat het gaat om nagemaakte merkartikelen 
of onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteurs
recht rust, van materialen en werktuigen die hoofdzakelijk zijn 
gebruikt voor het begaan van het vermeende misdrijf, van be
wijsmateriaal met betrekking tot het vermeende misdrijf en van 
alle vermogensbestanddelen die stammen uit of die direct of 
indirect zijn verkregen door de inbreuk makende activiteit. 

Artikel 10.59 

Sancties 

Ten aanzien van de in artikel 10.54 bedoelde misdrijven, voor
ziet elk van beide partijen in sancties, met inbegrip van gevan
genisstraffen en/of geldboeten, die doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. 

Artikel 10.60 

Verbeurdverklaring 

1. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat haar bevoegde 
autoriteiten in geval van de in artikel 10.54 bedoelde misdrijven 
bevoegd zijn de verbeurdverklaring en/of vernietiging te gelasten 
van alle nagemaakte merkartikelen of onrechtmatig gereprodu
ceerde goederen waarop een auteursrecht rust, van materialen 
en werktuigen die hoofdzakelijk zijn gebruikt voor de vervaar
diging van de nagemaakte merkartikelen of onrechtmatig gere
produceerde goederen waarop een auteursrecht rust en van alle 
vermogensbestanddelen die stammen uit of die direct of indirect 
zijn verkregen door de inbreuk makende activiteit. 

2. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat nagemaakte merk
artikelen of onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een 
auteursrecht rust die ingevolge dit artikel verbeurd zijn ver
klaard, zo zij niet worden vernietigd, buiten de handelskanalen 
van de hand worden gedaan, mits zij niet gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid en de veiligheid van personen. 

3. Elk van beide partijen zorgt er verder voor dat de ver
weerder op generlei wijze wordt vergoed voor krachtens dit 
artikel verbeurd verklaarde en vernietigde goederen. 

4. Elk van beide partijen kan erin voorzien dat haar rechter
lijke autoriteiten bevoegd zijn de verbeurdverklaring te gelasten 
van vermogensbestanddelen ter waarde van de vermogens
bestanddelen die stammen uit of die direct of indirect zijn ver
kregen door de inbreuk makende activiteit. 

Artikel 10.61 

Rechten van derden 

Elk van beide partijen vergewist zich ervan dat de rechten van 
derden naar behoren worden beschermd en gevrijwaard. 

O n d e r a f d e l i n g C 

A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a a n b i e d e r s v a n 
o n l i n e d i e n s t e n 

Artikel 10.62 

Aansprakelijkheid van aanbieders van onlinediensten ( 72 ) 

e partijen erkennen dat derden voor inbreuk makende activitei
ten gebruik kunnen maken van de diensten van tussenpersonen. 
Om het vrije verkeer van informatiediensten te waarborgen en 
terzelfder tijd intellectuele-eigendomsrechten in de digitale om
geving te handhaven, voorziet elk van beide partijen in de in de 
artikelen 10.63 tot en met 10.66 genoemde maatregelen voor 
aanbieders van intermediaire diensten, wanneer deze op generlei 
wijze betrokken zijn bij de doorgegeven informatie. 

Artikel 10.63 

Aansprakelijkheid van aanbieders van onlinediensten: 
„mere conduit” (doorgeefluik) 

1. De partijen zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de 
informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een com
municatienetwerk van door een afnemer van de dienst ver
strekte informatie, of in het verschaffen van toegang tot een 
communicatienetwerk, de aanbieder van de dienst niet aanspra
kelijk is voor de doorgegeven informatie, op voorwaarde dat: 

a) het initiatief tot de doorgifte niet bij hem ligt; 

b) hij de ontvanger van de doorgegeven informatie niet selec
teert, en
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( 72 ) Met betrekking tot de in artikel 10.63 bedoelde functie wordt onder 
een aanbieder van diensten verstaan een aanbieder van de doorgifte 
of routering van of van verbindingen voor digitale onlinecommuni
catie, tussen door de gebruiker gespecificeerde punten, van door de 
gebruiker gekozen materiaal, zonder wijziging van de inhoud, en 
met betrekking tot de in de artikelen 10.64 en 10.65 bedoelde 
functies wordt onder een aanbieder van diensten verstaan een aan
bieder of exploitant van faciliteiten voor onlinediensten of netwerk
toegang.
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c) hij de doorgegeven informatie niet selecteert of wijzigt. 

2. Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toe
gang in de zin van lid 1 omvatten de automatische, tussentijdse 
en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, voor zover 
deze opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het communi
catienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duurt dan rede
lijkerwijs voor het doorgeven nodig is. 

3. Dit artikel is niet van invloed op de mogelijkheid dat, in 
overeenstemming met het rechtssysteem van de partijen, een 
rechterlijke of administratieve autoriteit van de aanbieder van 
de dienst verlangt dat hij een inbreuk beëindigt of verhindert. 

Artikel 10.64 

Aansprakelijkheid van aanbieders van onlinediensten: 
„caching” (wijze van opslag) 

1. De partijen zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de 
informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een com
municatienetwerk van door een afnemer van de dienst ver
strekte informatie, de aanbieder van de dienst niet aansprakelijk 
is voor de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van die 
informatie, wanneer deze opslag enkel geschiedt om latere door
gifte van die informatie aan andere afnemers van de dienst op 
hun verzoek doeltreffender te maken, op voorwaarde dat de 
aanbieder van de dienst: 

a) de informatie niet wijzigt; 

b) de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt; 

c) de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betref
fende de bijwerking van de informatie naleeft; 

d) niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gang
bare rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen 
van gegevens over het gebruik van de informatie, en 

e) prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te 
verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra 
hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie ver
wijderd werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in 
het net bevond of de toegang ertoe onmogelijk werd ge
maakt, of dat een rechterlijke of administratieve autoriteit 
heeft gelast de informatie te verwijderen of de toegang daar
toe onmogelijk te maken. 

2. Dit artikel is niet van invloed op de mogelijkheid dat, in 
overeenstemming met het rechtssysteem van de partijen, een 
rechterlijke of administratieve autoriteit van de aanbieder van 
de dienst verlangt dat hij een inbreuk beëindigt of verhindert. 

Artikel 10.65 

Aansprakelijkheid van aanbieders van onlinediensten: 
„hosting” 

1. De partijen zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de 
informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een 
afnemer van de dienst verstrekte informatie, de aanbieder van 
de dienst niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de af
nemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat 
de aanbieder van de dienst: 

a) niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of 
informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering 
betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden 
waaruit het onwettige karakter van de activiteit of informatie 
duidelijk blijkt, of 

b) zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft 
of besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwij
deren of de toegang daartoe onmogelijk te maken. 

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de 
dienst op gezag of onder toezicht van de aanbieder van de 
dienst handelt. 

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid dat, in 
overeenstemming met het rechtsstelsel van de partijen, een rech
terlijke of administratieve autoriteit van de aanbieder van een 
dienst verlangt dat hij een inbreuk beëindigt of voorkomt, en 
evenmin aan de mogelijkheid dat partijen procedures vaststellen 
om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk 
te maken. 

Artikel 10.66 

Geen algemene toezichtverplichting 

1. De partijen leggen de aanbieders van de diensten geen 
algemene verplichting op om bij het aanbieden van de in de 
artikelen 10.63 tot en met 10.65 bedoelde diensten toezicht te 
houden op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om 
actief te gaan zoeken naar feiten of omstandigheden die op 
onwettige activiteiten duiden. 

2. De partijen kunnen aanbieders van diensten van de infor
matiemaatschappij verplichten om de bevoegde autoriteiten on
verwijld in kennis te stellen van vermeende onwettige activitei
ten of informatie van de afnemers van hun dienst of om de 
bevoegde autoriteiten op hun verzoek informatie te verstrekken 
die kan dienen tot de identificatie van afnemers van hun dienst 
waarmee zij een opslagovereenkomst hebben.
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O n d e r a f d e l i n g D 

A n d e r e b e p a l i n g e n 

Artikel 10.67 

Grensmaatregelen 

1. Tenzij in deze afdeling anderszins wordt bepaald, stelt elk 
van beide partijen procedures ( 73 ) vast om een houder van een 
recht die geldige gronden heeft om te vermoeden dat goederen 
worden ingevoerd,uitgevoerd of wederuitgevoerd, onder de re
geling douanevervoer worden vervoerd, worden overgeslagen, in 
een vrije zone worden gebracht ( 74 ), onder een schorsingsrege
ling worden gebracht ( 75 ) of in een douane-entrepot worden 
geplaatst, terwijl met die goederen een inbreuk op een intellec
tuele-eigendomsrecht wordt gemaakt ( 76 ), in staat te stellen bij 
de bevoegde administratieve of rechterlijke autoriteiten een 
schriftelijk verzoek in te dienen tot opschorting van het in 
het vrije verkeer brengen van deze goederen dan wel tot het 
vasthouden ervan door de douaneautoriteiten. 

2. De partijen zien erop toe dat wanneer de douaneautori
teiten in de loop van hun optreden en voordat een aanvraag 
door een houder van een recht is ingediend of gehonoreerd, 
voldoende gronden hebben om te vermoeden dat goederen een 
inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, zij de vrij
gave van de goederen kunnen opschorten of de goederen kun
nen vasthouden teneinde de houder van het recht in staat te 
stellen een aanvraag voor een optreden uit hoofde van lid 1 in 
te dienen. 

3. Alle rechten of verplichtingen die in het kader van de 
uitvoering van titel 4 van deel III van de TRIPs-overeenkomst 
zijn vastgesteld voor de importeur, zijn ook van toepassing voor 
de exporteur of, indien nodig, voor de bezitter ( 77 ) van de goe
deren. 

4. Korea legt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze overeenkomst de in de leden 1 en 2 bedoelde verplichting 
met betrekking tot punt c), onder i) en iii), van voetnoot 27 
volledig ten uitvoer. 

Artikel 10.68 

Gedragscodes 

De partijen stimuleren: 

a) de ontwikkeling door handels- of beroepsverenigingen of 
-organisaties van gedragscodes die ten doel hebben bij te 
dragen tot handhaving van de intellectuele-eigendomsrech
ten, met name door aan te bevelen om op optische schijven 
een broncode te gebruiken waarmee kan worden vastgesteld 
waar zij zijn vervaardigd; 

b) de indiening bij de bevoegde autoriteiten van de partijen van 
ontwerpgedragscodes en van evaluaties van de toepassing 
van deze gedragscodes. 

Artikel 10.69 

Samenwerking 

1. De partijen komen overeen samen te werken bij de onder
steuning van de tenuitvoerlegging van de verbintenissen en ver
plichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk. De samenwerking 
strekt zich uit, maar is niet beperkt tot de volgende activiteiten: 

a) uitwisseling van informatie over het rechtskader met betrek
king tot intellectuele-eigendomsrechten en de regels om deze 
te beschermen en te handhaven; uitwisseling van ervaringen 
met betrekking tot de vooruitgang op wetgevingsgebied; 

b) uitwisseling van ervaringen met betrekking tot de hand
having van intellectuele-eigendomsrechten; 

c) uitwisseling van ervaringen met betrekking tot de hand
having op centraal en subcentraal niveau door de douane, 
de politie en administratieve en gerechtelijke instanties; coör
dinatie ter voorkoming van de uitvoer van nagemaakte goe
deren, ook met andere landen, en 

d) capaciteitsopbouw; 

e) bevordering en verspreiding van informatie over intellectu
ele-eigendomsrechten, onder meer in zakenkringen en het 
maatschappelijk middenveld; voorlichting van consumenten 
en houders van een recht.
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( 73 ) Er bestaat overeenstemming over het feit dat er geen verplichting 
bestaat om deze procedures toe te passen op de invoer van goede
ren die door de houder van het recht of met diens toestemming in 
een ander land in de handel worden gebracht. 

( 74 ) „Douanevervoer, overslag en in een vrije zone brengen” zoals ge
definieerd in de Overeenkomst van Kyoto. 

( 75 ) Voor Korea omvat „onder een schorsingsregeling brengen” tijdelijke 
invoer en fabrieksentrepots. Voor de Europese Unie omvat „onder 
een schorsingsregeling brengen” tijdelijke invoer, actieve veredeling 
en behandeling onder douanetoezicht. 

( 76 ) Voor de toepassing van dit artikel wordt onder goederen waarmee 
een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht wordt gemaakt 
verstaan: 
a) nagemaakte goederen, namelijk: 

i) goederen, met inbegrip van hun verpakking, waarop zonder 
toestemming een handelsmerk is aangebracht dat identiek is 
aan het naar behoren geregistreerde handelsmerk voor der
gelijke goederen of daarvan niet wezenlijk kan worden onder
scheiden, en dat zodoende inbreuk maakt op de rechten van 
de houder van het betrokken merk; 

ii) beeldmerken (logo, etiket, sticker, prospectus, gebruiksaanwij
zing of garantiebewijs), zelfs indien deze afzonderlijk worden 
aangeboden, waarvoor hetzelfde geldt als voor de onder a) i) 
bedoelde goederen; 

iii) afzonderlijk aangeboden verpakkingen waarop merken van 
nagemaakte goederen zijn aangebracht en waarvoor hetzelfde 
geldt als voor de onder i) bedoelde goederen; 

b) „onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteurs
recht rust”, namelijk: goederen die kopieën zijn of bevatten, die 
zijn vervaardigd zonder toestemming van hetzij de houder van 
een al dan niet overeenkomstig de wetgeving van elk van beide 
partijen geregistreerd auteursrecht of naburig recht, hetzij een 
naar behoren door de houder van het recht gemachtigd persoon 
in het productieland; 

c) goederen die volgens de wetgeving van de partij waar het ver
zoek om optreden van de douane wordt ingediend, inbreuk 
maken op: 

i) een octrooi; 
ii) een kwekersrecht; 

iii) een geregistreerd model, of 
iv) een geografische aanduiding. 

( 77 ) In elk geval met inbegrip van degene die eigenaar van de goederen 
is of degene die een soortgelijk recht heeft om over de goederen te 
beschikken.
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2. Onverminderd lid 1 en als aanvulling daarop komen de 
Europese Unie en Korea overeen een effectieve dialoog over 
intellectuele-eigendomskwesties (IE-dialoog) op te bouwen en 
in stand te houden en daar onderwerpen te behandelen die 
van belang zijn voor de bescherming en de handhaving van 
de onder dit hoofdstuk vallende intellectuele-eigendomsrechten, 
alsmede alle andere relevante onderwerpen. 

HOOFDSTUK ELF 

MEDEDINGING 

AFDELING A 

Mededinging 

Artikel 11.1 

Beginselen 

1. De partijen erkennen het belang van een vrije en onver
valste mededinging voor hun handelsbetrekkingen. De partijen 
verbinden zich ertoe hun respectieve mededingingswetgeving zo 
toe te passen dat wordt voorkomen dat de voordelen van de 
handelsliberalisering op het gebied van goederen, diensten en 
vestiging door concurrentieverstorend gedrag van ondernemin
gen of concurrentieverstorende transacties worden opgeheven of 
tenietgedaan. 

2. De partijen handhaven op hun respectieve grondgebied 
uitgebreide mededingingswetgeving waarbij doeltreffend wordt 
opgetreden tegen beperkende overeenkomsten, onderling afge
stemde feitelijke gedragingen ( 78 ) en misbruik van machtspositie 
door een of meer ondernemingen en waarin wordt voorzien in 
een doeltreffend toezicht op concentraties van ondernemingen. 

3. De partijen komen overeen dat de volgende concurrentie 
beperkende activiteiten onverenigbaar zijn met de goede wer
king van deze overeenkomst, voor zover zij de handel tussen de 
partijen nadelig kunnen beïnvloeden: 

a) overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ver
enigingen van ondernemingen en onderling afgestemde fei
telijke gedragingen, die ten doel of als gevolg hebben dat de 
mededinging op het grondgebied van een van de partijen als 
geheel of in een aanzienlijk deel daarvan wordt voorkomen, 
beperkt of verstoord; 

b) het misbruik door een of meer ondernemingen van een 
machtspositie op het grondgebied van een van de partijen 
als geheel of in een aanzienlijk deel daarvan, of 

c) concentraties tussen ondernemingen die aanzienlijke hinder 
veroorzaken voor een doeltreffende mededinging, in het bij
zonder als gevolg van de totstandbrenging of versterking van 
een machtspositie op het grondgebied van een van de par
tijen als geheel of in een aanzienlijk deel daarvan. 

Artikel 11.2 

Definities 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder mededin
gingswetgeving verstaan: 

a) voor de Europese Unie de artikelen 101, 102 en 106 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Ver
ordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op con
centraties van ondernemingen en de uitvoeringsverordenin
gen en wijzigingen daarvan; 

b) voor Korea de Wet inzake monopolies en eerlijke handel en 
de uitvoeringsverordeningen en wijzigingen daarvan; 

c) alle wijzigingen van in dit artikel bedoelde instrumenten na 
de inwerkingtreding van deze overeenkomst. 

Artikel 11.3 

Tenuitvoerlegging 

1. De partijen houden een autoriteit of autoriteiten in stand 
die verantwoordelijk is of zijn, dan wel goed is of zijn uitgerust 
voor de tenuitvoerlegging van de in artikel 11.2 bedoelde me
dedingingswetgeving. 

2. De partijen erkennen het belang van de toepassing van 
hun respectieve mededingingswetgeving op transparante, tijdige 
en niet-discriminerende wijze, met inachtneming van de begin
selen van eerlijke procedures en het recht van verweer van de 
betrokkenen. 

3. Op verzoek van een van de partijen verschaft de andere 
partij de verzoekende partij openbare informatie over haar ac
tiviteiten en wetgeving inzake de handhaving van de mededin
gingswetgeving voor zover deze betrekking hebben op haar 
verplichtingen uit hoofde van deze afdeling. 

Artikel 11.4 

Overheidsondernemingen en ondernemingen met speciale 
rechten ( 79 ) of exclusieve rechten 

1. Ten aanzien van overheidsondernemingen en onder
nemingen waaraan speciale of exclusieve rechten zijn toegekend, 

a) stellen de partijen geen maatregelen vast en handhaven zij 
geen maatregelen die in strijd zijn met de beginselen in 
artikel 11.1 en 

b) zien de partijen erop toe dat de in artikel 11.2 bedoelde 
mededingingswetgeving van toepassing is op die onder
nemingen,
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( 78 ) De toepassing van dit artikel op onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen wordt bepaald door de mededingingswetgeving van 
elk van de partijen. 

( 79 ) Een partij verleent speciale rechten wanneer zij ondernemingen 
aanwijst die toestemming hebben goederen te leveren of diensten 
te verlenen of hun aantal tot twee of meer beperkt, zonder daarbij 
objectieve, evenredige en niet-discriminerende criteria aan te hou
den, of wanneer zij ondernemingen voordelen op wet- of regelge
vingsgebied toekent die een grote invloed hebben op het vermogen 
van andere ondernemingen om dezelfde goederen te leveren of 
diensten te verlenen.
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voor zover de toepassing van deze beginselen en mededingings
wetgeving die ondernemingen niet belemmert in de wettelijke of 
feitelijke uitvoering van de hen toegewezen bijzondere taken. 

2. Lid 1 wordt niet zo uitgelegd dat een partij hierdoor 
wordt verhinderd een overheidsonderneming op te richten of 
in stand te houden, speciale of exclusieve rechten aan onder
nemingen toe te vertrouwen of dergelijke rechten te handhaven. 

Artikel 11.5 

Staatsmonopolies 

1. Elk van beide partijen past commerciële staatsmonopolies 
zodanig aan dat wordt gewaarborgd dat er geen maatregelen 
betreffende de voorwaarden waaronder goederen worden inge
kocht of in de handel worden gebracht, bestaan die discrimine
ren ( 80 ) tussen natuurlijke of rechtspersonen van de partijen. 

2. Lid 1 wordt niet zo uitgelegd dat een partij hierdoor 
wordt verhinderd een staatsmonopolie op te richten of in stand 
te houden. 

3. Dit artikel laat de in hoofdstuk negen (Overheidsopdrach
ten) bedoelde rechten en verplichtingen onverlet. 

Artikel 11.6 

Samenwerking 

1. De partijen erkennen het belang van samenwerking en 
coördinatie tussen hun respectieve mededingingsautoriteiten 
met het oog op het verder verbeteren van een doeltreffende 
handhaving van de mededingingswetgeving en het bereiken 
van de doelstellingen van deze overeenkomst door middel van 
de bevordering van mededinging en de inperking van concur
rentieverstorende zakelijke activiteiten of transacties. 

2. De partijen werken samen bij hun respectieve hand
havingsbeleid en bij de handhaving van hun respectieve mede
dingingswetgeving, onder meer door samenwerking bij de hand
having, door kennisgeving, door overleg en door uitwisseling 
van niet-vertrouwelijke informatie in het kader van de Overeen
komst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de 
Republiek Korea betreffende samenwerking ter bestrijding van 
concurrentieverstorende activiteiten, die is ondertekend op 
23 mei 2009. 

Artikel 11.7 

Overleg 

1. Wanneer in de in artikel 11.6, lid 2, genoemde overeen
komst specifiekere regels ontbreken, treedt een partij, op ver
zoek van de andere partij, in overleg over bedenkingen van de 
andere partij, teneinde het wederzijdse begrip te bevorderen of 
specifieke aangelegenheden in verband met deze afdeling aan de 

orde te stellen. In haar verzoek geeft de andere partij, indien 
nodig, aan in welk opzicht de aangelegenheid van invloed is op 
de handel tussen de partijen. 

2. Op verzoek van een partij bespreken de partijen terstond 
alle vraagstukken in verband met de interpretatie of de toepas
sing van deze afdeling. 

3. Ter vergemakkelijking van de bespreking van de aange
legenheid die het onderwerp van het overleg is, stelt elk van 
beide partijen alles in het werk om de andere parij van relevante 
niet-vertrouwelijke informatie te voorzien. 

Artikel 11.8 

Beslechting van geschillen 

Geen van beide partijen kan voor geschillen die in het kader van 
deze afdeling ontstaan een beroep doen op hoofdstuk veertien 
(Beslechting van geschillen). 

AFDELING B 

Subsidies 

Artikel 11.9 

Beginselen 

De partijen komen overeen alles in het werk te stellen om door 
toepassing van hun mededingingswetgeving of anderszins ver
storingen van de mededinging als gevolg van subsidies, voor 
zover deze van invloed zijn op de internationale handel, onge
daan te maken of op te heffen en te verhinderen dat dergelijke 
situaties zich voordoen. 

Artikel 11.10 

Definitie van subsidie en specificiteit 

1. Een subsidie is een maatregel die beantwoordt aan de in 
artikel 1, lid 1, van de SCM-overeenkomst genoemde voorwaar
den. 

2. Een subsidie is specifiek als deze valt onder het toepas
singsgebied van artikel 2 van de SCM-overeenkomst. Deze af
deling is alleen van toepassing op specifieke subsidies in de zin 
van artikel 2 van de SCM-overeenkomst. 

Artikel 11.11 

Verboden subsidies ( 81 ) ( 82 ) 

De volgende subsidies worden geacht specifiek te zijn onder de 
voorwaarden van artikel 2 van de SCM-overeenkomst en zijn 
voor de toepassing van deze overeenkomst verboden voor zover 
zij schadelijk zijn voor de internationale handel van de par
tijen ( 83 ):
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( 80 ) Discriminerende maatregelen zijn maatregelen die niet voldoen aan 
de bepalingen in deze overeenkomst inzake nationale behandeling, 
met inbegrip van de voorwaarden die worden bedoeld in de des
betreffende bijlagen bij deze overeenkomst. 

( 81 ) De partijen komen overeen dat dit artikel alleen van toepassing is 
op subsidies die na de datum van inwerkingtreding van deze over
eenkomst worden ontvangen. 

( 82 ) Voor de toepassing van deze overeenkomst geldt dit artikel voor 
subsidies aan kleine en middelgrote ondernemingen die worden 
gegeven volgens de objectieve criteria of voorwaarden zoals bedoeld 
in artikel 2, lid 1, onder b), van de SCM-overeenkomst en voetnoot 
2 daarbij. 

( 83 ) De internationale handel van de partijen omvat zowel de binnen
landse als de exportmarkt.
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a) subsidies die worden verleend uit hoofde van een wettelijke 
regeling waarbij een regering of een overheidsinstantie ver
antwoordelijk is voor schulden of verplichtingen van be
paalde ondernemingen in de zin van artikel 2, lid 1, van 
de SCM-overeenkomst, zonder wettelijke of feitelijke beper
king van het bedrag van die schulden of verplichtingen of de 
duur van de verantwoordelijkheid, en 

b) subsidies (zoals leningen en garantstellingen, uitkeringen in 
contanten, kapitaalinjecties, verstrekkingen van activa onder 
de marktprijs of belastingvrijstellingen) aan insolvente of 
noodlijdende ondernemingen, zonder dat er een geloofwaar
dig herstructureringsprogramma op basis van realistische 
vooronderstellingen bestaat dat ervoor moet zorgen dat de 
insolvente of noodlijdende onderneming binnen redelijke tijd 
weer op lange termijn levensvatbaar wordt, en zonder dat de 
onderneming zelf op significante wijze bijdraagt aan de kos
ten van de herstructurering. Dit belet de partijen niet subsi
dies te verlenen bij wijze van tijdelijke liquiditeitssteun in de 
vorm van kredietgaranties of leningen die beperkt zijn tot 
het bedrag dat nodig is om een noodlijdende onderneming 
boven water te houden voor de tijd die nodig is om een 
herstructurerings- of liquidatieplan uit te werken. 

Dit punt is niet van toepassing op subsidies die worden 
verleend als vergoeding voor de uitvoering van openbare
dienstverplichtingen en op subsidies voor de kolenindustrie. 

Artikel 11.12 

Transparantie 

1. Elk van beide partijen zorgt voor transparantie op subsi
diegebied. Daartoe brengen zij elk jaar aan de andere partij 
verslag uit over het totale bedrag aan specifieke subsidies die 
van invloed kunnen zijn op de internationale handel, de aard 
van die subsidies en de verdeling ervan over de verschillende 
sectoren. Het verslag moet informatie bevatten over het doel, de 
vorm, het bedrag of budget en zo mogelijk de ontvanger van de 
door een regering of overheidsinstantie verleende subsidie. 

2. Het verslag wordt geacht te zijn uitgebracht als het naar 
de andere partij is verzonden of als de desbetreffende informatie 
uiterlijk 31 december van het volgende kalenderjaar beschikbaar 
is gesteld op een openbaar toegankelijke internetwebsite. 

3. Op verzoek van een partij verstrekt de andere partij na
dere informatie over subsidieregelingen en over bijzondere in
dividuele gevallen van specifieke subsidies. De partijen wisselen 
deze informatie uit met inachtneming van de beperkingen die 
voortvloeien uit het beroeps- of zakengeheim. 

Artikel 11.13 

Verband met de WTO-overeenkomst 

De bepalingen van deze afdeling doen geen afbreuk aan het 
recht van een partij om uit hoofde van de desbetreffende bepa
lingen van de WTO-overeenkomst handelsmaatregelen toe te 
passen, een geschillenbeslechtingsprocedure in te leiden of een 
andere passende maatregel te treffen wanneer door de andere 
partij een subsidie wordt verleend. 

Artikel 11.14 

Monitoring 

De partijen volgen nauwgezet de aangelegenheden waarnaar in 
deze afdeling wordt verwezen. Elk van beide partijen kan der
gelijke aangelegenheden voorleggen aan het Handelscomité. De 
partijen komen overeen om, tenzij zij anderszins besluiten, na 
de inwerkingtreding van deze overeenkomst om het andere jaar 
na te gaan welke vorderingen bij de tenuitvoerlegging van deze 
afdeling zijn gemaakt. 

Artikel 11.15 

Toepassingsgebied 

1. De artikelen 11.9 tot en met 11.14 zijn van toepassing op 
subsidies voor goederen met uitzondering van subsidies voor de 
visserij, subsidies voor producten die vallen onder bijlage 1 bij 
de Overeenkomst inzake de landbouw en andere subsidies die 
vallen onder de Overeenkomst inzake de landbouw. 

2. De partijen stellen alles in het werk om regels voor sub
sidies voor diensten te ontwikkelen, daarbij rekening houdend 
met de ontwikkelingen op multilateraal vlak, en om op verzoek 
van een van de partijen informatie uit te wisselen. De partijen 
komen overeen om binnen drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze overeenkomst voor het eerst van gedachten te wisselen 
over subsidies voor diensten. 

HOOFDSTUK TWAALF 

TRANSPARANTIE 

Artikel 12.1 

Definities 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

algemene maatregel, elke algemene handeling, procedure, inter
pretatie of ander vereiste, met inbegrip van niet-bindende maat
regelen. Hieronder valt niet een besluit dat op een bepaalde 
persoon van toepassing is; en 

belanghebbende, iedere natuurlijke of rechtspersoon op wie 
rechten en verplichtingen uit hoofde van een algemene maat
regel van toepassing kunnen zijn in de zin van artikel 12.2. 

Artikel 12.2 

Doel en toepassingsgebied 

De partijen erkennen dat hun respectieve regelgeving gevolgen 
voor hun onderlinge handel kan hebben en streven daarom 
naar een doeltreffende en voorspelbare regelgeving voor markt
deelnemers, en met name voor kleine bedrijven die op hun 
respectieve grondgebied zaken doen. De partijen bevestigen 
hun respectieve verbintenissen uit hoofde van de WTO-over
eenkomst en leggen verduidelijkingen en verbeterde regelingen 
vast op het gebied van de transparantie, de raadpleging en een 
beter beheer van algemene maatregelen, voor zover deze gevol
gen kunnen hebben voor enige onder deze overeenkomst val
lende aangelegenheid.

NL L 127/60 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)62 von 1432

www.parlament.gv.at



Artikel 12.3 

Publicatie 

1. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat algemene maat
regelen die gevolgen kunnen hebben voor enige onder deze 
overeenkomst vallende aangelegenheid: 

a) voor belanghebbenden gemakkelijk en op niet-discrimine
rende wijze toegankelijk zijn via een officieel aangewezen 
medium en, wanneer dit haalbaar en mogelijk is, langs elek
tronische weg, zodat belanghebbenden en de andere partij 
zich ermee vertrouwd kunnen maken; 

b) een toelichting bevatten op hun doel en motivering, en 

c) voldoende tijd tussen de bekendmaking en de inwerkingtre
ding bieden, waarbij zij naar behoren rekening houdt met de 
eisen van rechtszekerheid, legitieme verwachtingen en even
redigheid. 

2. Elk van beide partijen: 

a) streeft ernaar algemene maatregelen die zij voornemens is 
vast te stellen of te wijzigen voordien al te publiceren, met 
inbegrip van een toelichting op het doel en de motivering 
van het voorstel; 

b) biedt belanghebbenden redelijke mogelijkheden en met name 
voldoende tijd om commentaar te leveren op de voor
gestelde maatregelen, en 

c) streeft ernaar rekening te houden met het commentaar op de 
voorgestelde maatregelen dat zij van de belanghebbenden 
ontvangt. 

Artikel 12.4 

Vragen en contactpunten 

1. Elk van beide partijen voert passende mechanismen in, of 
handhaven dergelijke mechanismen, om vragen van belangheb
benden te beantwoorden over voorgestelde of van kracht zijnde 
algemene maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor aange
legenheden waarop deze overeenkomst van toepassing is, en 
over de wijze waarop deze maatregelen worden toegepast. De 
vragen kunnen worden ingediend via uit hoofde van deze over
eenkomst opgerichte informatie- of contactpunten of via een 
ander geschikt mechanisme. 

2. De partijen erkennen dat een antwoord zoals bedoeld in 
lid 1 niet altijd definitief en juridisch bindend is, maar alleen ter 
informatie wordt gegeven, tenzij in hun wet- en regelgeving 
anders wordt bepaald. 

3. Op verzoek van een partij verstrekt de andere partij onver
wijld informatie en beantwoordt zij terstond vragen met betrek
king tot een bestaande of voorgestelde algemene maatregel die 
volgens de verzoekende partij van invloed kan zijn op de wer
king van deze overeenkomst, ongeacht of de verzoekende partij 
voordien van die maatregel in kennis was gesteld. 

4. Elk van beide partijen streeft ernaar informatie- of contact
punten voor belanghebbenden van de andere partij aan te wij
zen of op te richten, die tot taak hebben te proberen voor 
belanghebbenden een doeltreffende oplossing te vinden voor 
problemen die kunnen voortvloeien uit de toepassing van alge
mene maatregelen. Dergelijke procedures moeten gemakkelijk 
toegankelijk, tijdgebonden, op resultaat gericht en transparant 
zijn. Zij doen geen afbreuk aan beroeps- of herzieningsprocedu
res die de partijen invoeren of handhaven. Ook doen zij geen 
afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de partijen uit 
hoofde van hoofdstuk veertien (Beslechting van geschillen) en 
bijlage 14-A (Bemiddelingsmechanisme voor niet-tarifaire maat
regelen). 

Artikel 12.5 

Administratieve procedures 

Teneinde alle algemene maatregelen die gevolgen kunnen heb
ben voor aangelegenheden waarop deze overeenkomst van toe
passing is, consequent, onpartijdig en op redelijke wijze uit te 
voeren, ziet elk van beide partijen erop toe dat zij in specifieke 
gevallen bij de toepassing van die maatregelen op bepaalde 
personen, goederen of diensten van de andere partij: 

a) ernaar streeft belanghebbenden van de andere partij voor wie 
een procedure rechtstreeks gevolgen heeft, tijdig en in over
eenstemming met haar procedures een kennisgeving te stu
ren over de inleiding van een procedure, met daarbij een 
beschrijving van de aard van de procedure, een verklaring 
over de juridische instantie waar de procedure is begonnen 
en een algemene beschrijving van de aangelegenheden waar
over het geschil gaat; 

b) belanghebbenden een redelijke mogelijkheid biedt om feiten 
en argumenten ter ondersteuning van hun standpunten naar 
voren te brengen voordat tot een definitief administratief 
optreden wordt overgegaan, voor zover de tijd, de aard 
van de procedure en het openbaar belang dit toelaten, en 

c) erop toeziet dat haar procedures gebaseerd zijn op de wet en 
hiermee in overeenstemming zijn. 

Artikel 12.6 

Herziening en beroep 

1. Elk van beide partijen voert rechterlijke, semi-rechterlijke 
of administratieve instanties of procedures in of handhaaft deze, 
met het oog op een onverwijlde herziening en, indien gerecht
vaardigd, correctie van het administratieve optreden met betrek
king tot aangelegenheden waarop deze overeenkomst van toe
passing is. De instanties zijn onpartijdig en onafhankelijk van de 
dienst of de autoriteit die belast is met de administratieve hand
having en hebben geen materieel belang bij de uitkomst van de 
aangelegenheid. 

2. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat de procespartijen 
bij dergelijke instanties of procedures recht krijgen op:
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a) een redelijke mogelijkheid om hun respectieve standpunten 
te ondersteunen of te verdedigen, en 

b) een beslissing die is gebaseerd op bewijsmateriaal en inge
diende stukken, of, indien de wet dat vereist, op het door de 
administratieve autoriteit samengestelde dossier. 

3. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat, behoudens beroep 
of latere herziening overeenkomstig de wet, de beslissing ten 
uitvoer wordt gelegd door de dienst of de autoriteit die voor het 
administratieve optreden ter zake bevoegd is en dat die beslis
sing ook ten grondslag komt te liggen aan de praktijk van de 
dienst of autoriteit ter zake. 

Artikel 12.7 

Regelgevingskwaliteit en -efficiency en goed bestuur 

1. De partijen komen overeen samen te werken bij de be
vordering van de kwaliteit en efficiency van de regelgeving, 
onder meer door de uitwisseling van informatie en van optimale 
praktijken over de bij hen doorgevoerde hervorming van de 
regelgeving en de effectbeoordeling ter zake. 

2. De partijen onderschrijven de beginselen van goed be
stuurlijk gedrag en komen overeen samen te werken bij de 
bevordering daarvan, onder meer door de uitwisseling van in
formatie en van optimale praktijken. 

Artikel 12.8 

Discriminatieverbod 

Elk van beide partijen past op belanghebbenden van de andere 
partij normen inzake transparantie toe die niet minder gunstig 
zijn dan die welke gelden voor hun eigen belanghebbenden, of, 
indien deze beter zijn, voor belanghebbenden uit derde landen 
of voor derde landen. 

HOOFDSTUK DERTIEN 

HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING 

Artikel 13.1 

Context en doelstellingen 

1. De partijen herbevestigen hun verbintenissen uit hoofde 
van Agenda 21 over milieu en ontwikkeling van 1992, het 
Uitvoeringsplan van Johannesburg over duurzame ontwikkeling 
van 2002 en de Ministeriële Verklaring van 2006 van de Eco
nomische en Sociale Raad van de VN over volledige werkgele
genheid en fatsoenlijk werk om de ontwikkeling van de inter
nationale handel op zodanige wijze te bevorderen dat deze 
bijdraagt tot de doelstelling van duurzame ontwikkeling, en 
streven ernaar erop toe te zien dat deze doelstelling op elk 
niveau integraal deel uitmaakt van hun handelsrelatie en hierin 
tot uiting komt. 

2. De partijen erkennen dat economische en sociale ontwik
keling en milieubescherming nauw samenhangen en elkaar we
derzijds versterkende componenten van duurzame ontwikkeling 
zijn. Zij benadrukken de voordelen van samenwerking bij han
delsgerelateerde sociale en milieukwesties als onderdeel van een 
wereldwijde aanpak van handel en duurzame ontwikkeling. 

3. De partijen erkennen dat het in dit hoofdstuk niet hun 
bedoeling is om de arbeids- of milieunormen van de partijen te 
harmoniseren, maar om hun handelsbetrekkingen en samenwer
king zodanig te versterken dat de duurzame ontwikkeling in de 
context van de leden 1 en 2 wordt bevorderd. 

Artikel 13.2 

Toepassingsgebied 

1. Tenzij in dit hoofdstuk anders wordt bepaald, is dit hoofd
stuk van toepassing op door de partijen vastgetstede of gehand
haafde maatregelen die betrekking hebben op handelsgerela
teerde aspecten van arbeids- ( 84 ) en milieukwesties in de context 
van artikel 13.1, leden 1 en 2. 

2. De partijen benadrukken dat milieu- en arbeidsnormen 
niet mogen worden gebruikt voor protectionistische handels
doeleinden. Zij merken op dat hun comparatieve voordeel in 
geen geval ter discussie mag worden gesteld. 

Artikel 13.3 

Regelgevingsrecht en beschermingsniveaus 

Gezien het recht van elk van beide partijen haar eigen bescher
mingsniveaus voor milieu en werknemers te bepalen en dien
overeenkomstig haar wetgeving en beleid ter zake vast te stellen 
en te wijzigen, proberen zij te waarborgen dat die wetgeving en 
dat beleid in hoge beschermingsniveaus voor milieu en werk
nemers voorzien en deze bevorderen, in overeenstemming met 
de in de artikelen 13.4 en 13.5 genoemde internationaal er
kende normen of overeenkomsten, en streven zij naar een 
voortdurende verbetering van die wetgeving en dat beleid. 

Artikel 13.4 

Multilaterale arbeidsnormen en -overeenkomsten 

1. De partijen erkennen de waarde van internationale samen
werking en overeenkomsten op het gebied van werkgelegenheid 
en arbeid als antwoord van de internationale gemeenschap op 
de uitdagingen en mogelijkheden die uit de mondialisering op 
economisch en sociaal gebied en op het gebied van de werk
gelegenheid voortvloeien. Zij verbinden zich ertoe in voor
komend geval elkaar te raadplegen en samen te werken bij 
handelsgerelateerde vraagstukken op het gebied van arbeid en 
werkgelegenheid van wederzijds belang.
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2. De partijen herbevestigen hun verbintenis uit hoofde van 
de Ministeriële Verklaring van 2006 van de Economische en 
Sociale Raad van de VN over volledige werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk om volledige productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor iedereen als hoofdelement van duurzame 
ontwikkeling voor alle landen en als prioritaire doelstelling van 
internationale samenwerking te erkennen, en om de ontwikke
ling van de internationale handel op zodanige wijze te bevor
deren dat deze tot volledige, productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor iedereen, zowel mannen, vrouwen als 
jongeren, leidt. 

3. In overeenstemming met de verplichtingen die voort
vloeien uit het lidmaatschap van de ILO en de Verklaring van 
de ILO over de fundamentele rechten en beginselen op het werk 
en de follow-up daarvan, die door de Internationale Arbeids
conferentie in 1998 tijdens haar 86 e vergadering werd goedge
keurd, verbinden de partijen zich ertoe onderstaande beginselen 
inzake de fundamentele rechten in hun wetgeving en praktijk in 
acht te nemen, te bevorderen en te realiseren: 

a) de vrijheid van vereniging en de daadwerkelijke erkenning 
van het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten; 

b) de uitbanning van alle vormen van dwangarbeid of ver
plichte arbeid; 

c) de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid, en 

d) de uitbanning van discriminatie met betrekking tot werk en 
beroep. 

De partijen herbevestigen hun verbintenis de ILO-overeenkom
sten die Korea en de lidstaten van de Europese Unie geratifi
ceerd hebben, daadwerkelijk uit te voeren. Zij streven voort
durend en consequent naar ratificatie van de fundamentele 
ILO-overeenkomsten en van andere overeenkomsten die door 
de ILO als „up-to-date” zijn geclassificeerd. 

Artikel 13.5 

Multilaterale milieuovereenkomsten 

1. De partijen erkennen de waarde van internationale gover
nance en overeenkomsten op milieugebied als antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale of regionale milieu
problemen en zij verbinden zich ertoe in voorkomend geval 
elkaar te raadplegen en samen te werken bij onderhandelingen 
over handelsgerelateerde milieuvraagstukken van wederzijds be
lang. 

2. De partijen herbevestigen hun verbintenis om de multila
terale milieuovereenkomsten waarbij zij partij zijn daadwerkelijk 
in hun wetgeving en praktijk ten uitvoer te leggen. 

3. De partijen herbevestigen hun verbintenis ten aanzien van 
het bereiken van de uiteindelijke doelstelling van het Raamver
drag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en het 
bijbehorende Protocol van Kyoto. Zij verbinden zich ertoe sa

men te werken bij de ontwikkeling van het toekomstige kader 
inzake klimaatverandering in overeenstemming met het Actie
plan van Bali ( 85 ). 

Artikel 13.6 

Handel ten behoeve van duurzame ontwikkeling 

1. De partijen herbevestigen dat de handel de duurzame ont
wikkeling in al haar aspecten moet bevorderen. Zij erkennen het 
positieve effect dat fundamentele arbeidsnormen en fatsoenlijk 
werk op economische efficiëntie, innovatie en productiviteit 
kunnen hebben en benadrukken de waarde van een grotere 
politieke coherentie tussen het handelsbeleid enerzijds en het 
werkgelegenheids- en arbeidsbeleid anderzijds. 

2. De partijen streven ernaar de handel en de buitenlandse 
directe investeringen in milieugoederen en -diensten, waaronder 
milieutechnologieën, duurzame energie, energie-efficiënte goede
ren en diensten en goederen met een milieukeur te vergemak
kelijken en te bevorderen, onder meer door de aanpak van niet- 
tarifaire belemmeringen ter zake. Zij streven er voorts naar de 
handel in goederen die bijdragen tot een duurzame ontwikke
ling, waaronder goederen die onder programma's voor eerlijke 
en ethische handel vallen of waarvoor een verplichting tot maat
schappelijk verantwoord ondernemen geldt, te vergemakkelijken 
en te bevorderen. 

Artikel 13.7 

Handhaving van beschermingsniveaus bij de toepassing en 
handhaving van wet- en regelgeving en normen 

1. De partijen doen geen afbreuk aan de daadwerkelijke 
handhaving van hun milieu- en arbeidswetgeving door een on
afgebroken of herhaald handelen of nalaten, op een wijze die 
van invloed is op de handel of de investeringen tussen de 
partijen. 

2. De partijen zwakken de in hun wetgeving verleende be
scherming van het milieu of van de werknemers niet af, noch 
verminderen zij deze om de handel of investeringen te bevor
deren, door af te zien van toepassing van of anderszins af te 
wijken van, of door aan te bieden af te zien van toepassing van 
of anderszins af te wijken van hun wet- en regelgeving of 
normen, op een wijze die van invloed is op de handel of de 
investeringen tussen de partijen. 

Artikel 13.8 

Wetenschappelijke informatie 

De partijen erkennen dat het belangrijk is om bij de opstelling 
en tenuitvoerlegging van maatregelen ter bescherming van het 
milieu en de sociale omstandigheden die van invloed zijn op de 
handel tussen de partijen, rekening te houden met wetenschap
pelijke en technische informatie, en internationale normen, 
richtsnoeren en aanbevelingen ter zake.
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Artikel 13.9 

Transparantie 

De partijen komen overeen alle maatregelen ter bescherming 
van het milieu en de arbeidsomstandigheden die van invloed 
zijn op de handel tussen de partijen, in overeenstemming met 
hun respectieve interne wetgeving op transparante wijze op te 
stellen, in te voeren en ten uitvoer te leggen, deze maatregelen 
tijdig aan te kondigen, hierover een openbare raadpleging te 
houden en niet-overheidsactoren, waaronder de particuliere sec
tor, op passende wijze tijdig te informeren en te consulteren. 

Artikel 13.10 

Evaluatie van effecten op de duurzaamheid 

De partijen verbinden zich ertoe het effect van de tenuitvoer
legging van deze overeenkomst op de duurzame ontwikkeling, 
waaronder de bevordering van fatsoenlijk werk, te evalueren, te 
beoordelen en te volgen via hun bestaande participatieprocessen 
en participatieve instellingen en die welke in het kader van deze 
overeenkomst in het leven zijn geroepen, bijvoorbeeld door 
handelsgerelateerde beoordelingen van het effect op de duur
zaamheid. 

Artikel 13.11 

Samenwerking 

Gezien het belang van samenwerking bij handelsgerelateerde 
aspecten van het sociale en milieubeleid om de doelstellingen 
van deze overeenkomst te bereiken, verbinden de partijen zich 
tot de in bijlage 13 bedoelde samenwerkingsactiviteiten. 

Artikel 13.12 

Institutioneel mechanisme 

1. Elk van beide partijen wijst binnen haar diensten een 
instantie aan voor contacten met de andere partij over de ten
uitvoerlegging van dit hoofdstuk. 

2. Het bij lid 1 van artikel 15.2 (Gespecialiseerde comités) 
opgerichte Comité voor handel en duurzame ontwikkeling be
staat uit hoge ambtenaren van de partijen. 

3. Het comité komt in het eerste jaar na de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst bijeen, en vervolgens wanneer het nodig 
is, om toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van dit 
hoofdstuk, met inbegrip van de krachtens bijlage 13 onder
nomen samenwerkingsactiviteiten. 

4. Elk van beide partijen richt een of meer interne advies
groepen voor duurzame ontwikkeling (milieu en arbeid) op, die 
tot taak hebben advies te verlenen over de tenuitvoerlegging van 
dit hoofdstuk. 

5. De interne adviesgroep(en) bestaat (bestaan) uit onafhan
kelijke representatieve organisaties uit het maatschappelijk mid
denveld, met een evenwichtige vertegenwoordiging van milieu-, 
arbeids- en bedrijfsorganisaties, alsmede andere belanghebben
den. 

Artikel 13.13 

Mechanisme voor de dialoog met het maatschappelijk 
middenveld 

1. Leden van de interne adviesgroep(en) van elk van beide 
partijen komen bijeen in een forum van het maatschappelijk 
middenveld om te discussiëren over de duurzameontwikkelings
aspecten van de handelsbetrekkingen tussen de partijen. Het 
forum komt eenmaal per jaar bijeen, tenzij de partijen anders 
overeenkomen. De partijen nemen binnen een jaar na de in
werkingtreding van deze overeenkomst in het kader van het 
Comité voor handel en duurzame ontwikkeling een besluit 
over de functionering van het forum. 

2. De interne adviesgroep(en) kiest (kiezen) welke leden haar/ 
hen vertegenwoordigen, waarbij zij zorgt/zorgen voor een even
wichtige vertegenwoordiging van de in artikel 13.12, lid 5, 
bedoelde belanghebbenden. 

3. De partijen kunnen de meest recente gegevens over de 
tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk aan het forum van het 
maatschappelijk middenveld voorleggen. De standpunten, opi
nies of bevindingen van het forum kunnen rechtstreeks of via 
de interne adviesgroep(en) aan de partijen worden voorgelegd. 

Artikel 13.14 

Overleg op regeringsniveau 

1. Een partij kan de andere partij verzoeken om overleg over 
alle aangelegenheden van wederzijds belang die zich in verband 
met dit hoofdstuk voortdoen, met inbegrip van de mededelin
gen van de in artikel 13.12 bedoelde interne adviesgroep(en), 
door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij het contact
punt van de andere partij. Het overleg begint terstond na de 
indiening van het verzoek om overleg. 

2. De partijen stellen alles in het werk om de aangelegenheid 
op een voor beide partijen bevredigende wijze op te lossen. Zij 
zorgen ervoor dat de oplossing in overeenstemming is met de 
activiteiten van de ILO of van multilaterale milieuorganisaties of 
-instanties ter zake, teneinde een grotere samenwerking en meer 
samenhang tussen het werk van de partijen en die organisaties 
te bevorderen. In voorkomend geval kunnen zij, met instem
ming van beide partijen, deze organisaties of instanties om 
advies vragen. 

3. Indien een partij van oordeel is dat de aangelegenheid 
verder moet worden besproken, kan zij verzoeken het Comité 
voor handel en duurzame ontwikkeling voor behandeling van 
de aangelegenheid bijeen te roepen door hiertoe een schriftelijk 
verzoek bij het contactpunt van de andere partij in te dienen. 
Het comité komt onverwijld bijeen en probeert overeenstem
ming te bereiken over een oplossing van de aangelegenheid. De 
oplossing van het comité wordt openbaar gemaakt tenzij het 
comité anders besluit. 

4. Het comité kan de interne adviesgroep(en) van een of van 
beide partijen om advies vragen en elk van beide partijen kan 
zijn eigen interne adviesgroep(en) om advies vragen. Een interne 
adviesgroep van een partij kan ook op eigen initiatief medede
lingen aan die partij of aan het comité doen.
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Artikel 13.15 

Deskundigenpanel 

1. Tenzij de partijen anders overeenkomen, kan een partij 90 
dagen na de indiening van een verzoek om overleg ingevolge 
artikel 13.14, lid 1, verzoeken een deskundigenpanel bijeen te 
roepen om een aangelegenheid, die tijdens het overleg op rege
ringsniveau niet op bevredigende wijze werd opgelost, te onder
zoeken. De partijen kunnen documenten aan het deskundigen
panel voorleggen. Het deskundigenpanel verzoekt de partijen, de 
interne adviesgroep(en) of internationale organisaties overeen
komstig artikel 13.14 om informatie en advies indien het dit 
nuttig acht. Het deskundigenpanel komt bijeen binnen twee 
maanden nadat een partij een verzoek daartoe heeft ingediend. 

2. Het deskundigenpanel, dat wordt geselecteerd in overeen
stemming met de in lid 3 uiteengezette procedure, geeft zijn 
advies over de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk. Tenzij de 
partijen anders overeenkomen, legt het deskundigenpanel bin
nen 90 dagen nadat de laatste deskundige is geselecteerd, een 
verslag voor aan de partijen. De partijen doen al het mogelijke 
om zich naar het advies of de aanbeveling van het deskundi
genpanel over de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk te voegen. 
Het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling houdt toe
zicht op de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het 
deskundigenpanel. Het verslag van het deskundigenpanel wordt 
beschikbaar gesteld aan de interne adviesgroep(en) van de par
tijen. Op vertrouwelijke informatie zijn de beginselen in bijlage 
14-B (Procedureregels voor arbitrage) van toepassing. 

3. Na de inwerkingtreding van deze overeenkomst stellen de 
partijen in onderling overleg een lijst met ten minste 15 per
sonen op die deskundig zijn op het door dit hoofdstuk bestre
ken gebied; ten minste vijf van deze personen, die het voor
zitterschap van het deskundigenpanel zullen bekleden, zijn geen 
onderdaan van een van de partijen. De deskundigen zijn onaf
hankelijk van, hebben geen banden met en ontvangen geen 
instructies van een van de partijen of van de organisaties die 
in de interne adviesgroep(en) vertegenwoordigd zijn. Elk van 
beide partijen selecteert binnen 30 dagen na de ontvangst van 
het verzoek om samenstelling van een deskundigenpanel een 
deskundige uit de lijst van deskundigen. Indien een partij ver
zuimt haar deskundige binnen die periode te selecteren, selec
teert de andere partij uit de lijst van deskundigen een onderdaan 
van de partij die verzuimt heeft een deskundige te selecteren. De 
twee geselecteerde deskundigen kiezen een voorzitter, die geen 
onderdaan van een van de partijen mag zijn. 

Artikel 13.16 

Beslechting van geschillen 

Voor alle aangelegenheden die zich in verband met dit hoofd
stuk voordoen, doen de partijen een beroep op de in de arti
kelen 13.14 en 13.15 opgenomen procedures. 

HOOFDSTUK VEERTIEN 

BESLECHTING VAN GESCHILLEN 

AFDELING A 

Doel en toepassingsgebied 

Artikel 14.1 

Doel 

Het doel van dit hoofdstuk is geschillen tussen de partijen over 
de toepassing te goeder trouw van deze overeenkomst te ver
mijden en te beslechten en waar mogelijk tot een onderling 
overeengekomen oplossing te komen. 

Artikel 14.2 

Toepassingsgebied 

Dit hoofdstuk is van toepassing op elk geschil over de inter
pretatie en toepassing van de bepalingen van deze overeen
komst, tenzij anders is bepaald ( 86 ). 

AFDELING B 

Overleg 

Artikel 14.3 

Overleg 

1. De partijen streven ernaar elk geschil over de interpretatie 
en toepassing van de in artikel 14.2 bedoelde bepalingen op te 
lossen door te goeder trouw overleg te voeren, teneinde tot een 
onderling overeengekomen oplossing te komen. 

2. Een partij verzoekt de andere partij schriftelijk om overleg 
en geeft daarbij aan om welke maatregel het gaat en welke 
bepalingen van de overeenkomst zij van toepassing acht. Een 
kopie van het verzoek om overleg wordt bij het Handelscomité 
ingediend. 

3. Het overleg wordt binnen 30 dagen na de datum van 
indiening van het verzoek gehouden en vindt, tenzij de partijen 
anders overeenkomen, plaats op het grondgebied van de partij 
waartegen de klacht gericht is. Het overleg wordt 30 dagen na 
de datum van indiening van het verzoek geacht te zijn afgeslo
ten, tenzij de partijen overeenkomen het overleg voort te zetten. 
Alle tijdens het overleg verstrekte informatie wordt vertrouwe
lijk behandeld. 

4. Overleg over urgente kwesties, zoals over bederfelijke wa
ren of seizoensgebonden goederen ( 87 ), vindt plaats binnen 15 
dagen na de datum van indiening van het verzoek en wordt 15 
dagen na de datum van indiening van het verzoek geacht te zijn 
afgesloten.
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5. Indien het overleg niet binnen de in lid 3 of lid 4 ge
noemde termijnen plaatsvindt, of indien het overleg is afgeslo
ten zonder dat een onderling overeengekomen oplossing is be
reikt, kan de klagende partij overeenkomstig artikel 14.4 ver
zoeken om de instelling van een arbitragepanel. 

AFDELING C 

Procedures voor de beslechting van geschillen 

O n d e r a f d e l i n g A 

A r b i t r a g e p r o c e d u r e 

Artikel 14.4 

Inleiding van de arbitrageprocedure 

1. Wanneer de partijen er niet in zijn geslaagd het geschil 
door middel van het in artikel 14.3 bedoelde overleg op te 
lossen, kan de klagende partij verzoeken om de instelling van 
een arbitragepanel. 

2. Het verzoek om instelling van een arbitragepanel wordt 
schriftelijk gedaan bij de partij waartegen de klacht gericht is en 
bij het Handelscomité. De klagende partij vermeldt in haar ver
zoek welke specifieke maatregel in het geding is en legt uit 
waarom die maatregel een inbreuk op de in artikel 14.2 be
doelde bepalingen is. 

Artikel 14.5 

Instelling van het arbitragepanel 

1. Een arbitragepanel bestaat uit drie scheidsrechters. 

2. De partijen voeren binnen 10 dagen na de datum van 
indiening van het verzoek aan het Handelscomité tot instelling 
van een arbitragepanel overleg over de samenstelling van dat 
panel. 

3. Wanneer de partijen binnen de in lid 2 genoemde termijn 
geen overeenstemming over de samenstelling van het arbitrage
panel bereiken, kan een van de partijen de voorzitter van het 
Handelscomité of diens vertegenwoordiger verzoeken alle drie 
panelleden door loting aan te wijzen uit de in artikel 14.18 
bedoelde lijst, te weten één lid uit de personen die door de 
klagende partij zijn aangewezen, één lid uit de personen die 
zijn aangewezen door de partij waartegen de klacht gericht is 
en één lid uit de personen die door de partijen zijn aangewezen 
om als voorzitter te fungeren. Wanneer de partijen het over een 
of meer leden van het arbitragepanel eens zijn, worden de 
overige leden volgens dezelfde procedure geselecteerd. 

4. De datum van instelling van het arbitragepanel is die 
waarop de drie scheidsrechters worden aangewezen. 

Artikel 14.6 

Tussentijds panelverslag 

1. Het arbitragepanel legt binnen 90 dagen na zijn instelling 
een tussentijds verslag aan de partijen voor, dat de resultaten 
van het feitenonderzoek, de toepasbaarheid van de desbetref
fende bepalingen, alsmede de beweeggronden die aan de con
clusies en aanbevelingen van het panel ten grondslag liggen, 

vermeldt. Wanneer het van oordeel is dat deze termijn niet 
kan worden gehaald, stelt de voorzitter van het arbitragepanel 
de partijen en het Handelscomité hiervan schriftelijk in kennis, 
met opgave van de redenen voor de vertraging en de datum 
waarop het panel zijn tussentijds verslag denkt te kunnen voor
leggen. In geen geval mag het tussentijds verslag later dan 120 
dagen na de instelling van het arbitragepanel worden voor
gelegd. 

2. De partijen kunnen binnen 14 dagen nadat het tussentijds 
verslag is uitgebracht het arbitragepanel schriftelijk verzoeken 
bepaalde aspecten van dat verslag te heroverwegen. 

3. In dringende gevallen, zoals wanneer de zaak betrekking 
heeft op bederfelijke waren of seizoensgebonden goederen, stelt 
het arbitragepanel alles in het werk om zijn tussentijds verslag 
voor te leggen en kunnen de partijen het arbitragepanel schrif
telijk verzoeken bepaalde aspecten van het tussentijds verslag te 
heroverwegen binnen de helft van de in de leden 1 en 2 ge
noemde termijnen. 

4. Het arbitragepanel kan het tussentijds verslag naar aanlei
ding van schriftelijk commentaar van de partijen wijzigen, en 
wanneer het dat zinvol acht, de zaak nader onderzoeken. In de 
definitieve uitspraak van het arbitragepanel worden de in de 
tussentijdse fase naar voren gebrachte argumenten besproken. 

Artikel 14.7 

Uitspraak van het arbitragepanel 

1. Het arbitragepanel maakt zijn uitspraak binnen 120 dagen 
na zijn instelling aan de partijen en aan het Handelscomité 
bekend. Wanneer het van oordeel is dat deze termijn niet kan 
worden gehaald, stelt de voorzitter van het arbitragepanel de 
partijen en het Handelscomité hiervan schriftelijk in kennis, met 
opgave van de redenen voor de vertraging en de datum waarop 
het panel zijn uitspraak denkt te kunnen bekendmaken. In geen 
geval mag de uitspraak later dan 150 dagen na de instelling van 
het arbitragepanel worden bekendgemaakt. 

2. In dringende gevallen, zoals wanneer de zaak betrekking 
heeft op bederfelijke waren of seizoensgebonden goederen, stelt 
het arbitragepanel alles in het werk om zijn uitspraak binnen 60 
dagen na zijn instelling bekend te maken. De maximumtermijn 
is in geen geval langer dan 75 dagen na de instelling van het 
panel. Het arbitragepanel kan binnen 10 dagen na zijn instelling 
een voorlopige uitspraak doen over de vraag of het een zaak 
dringend acht. 

O n d e r a f d e l i n g B 

N a l e v i n g 

Artikel 14.8 

Naleving van de uitspraak van het arbitragepanel 

Elk van beide partijen neemt de nodige maatregelen om de 
uitspraak van het arbitragepanel te goeder trouw na te leven; 
zij streven ernaar overeenstemming te bereiken over de termijn 
waar¬binnen zij de uitspraak zullen naleven.
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Artikel 14.9 

Redelijke termijn voor naleving 

1. Uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de uitspraak 
van het arbitragepanel aan de partijen stelt de partij waartegen 
de klacht gericht is de klagende partij en het Handelscomité in 
kennis van de tijd die zij nodig heeft om de uitspraak na te 
leven. 

2. Indien de partijen het niet eens zijn over een redelijke 
termijn voor naleving van de uitspraak van het arbitragepanel, 
verzoekt de klagende partij het oorspronkelijke arbitragepanel 
binnen 20 dagen na de in lid 1 bedoelde kennisgeving door de 
partij waartegen de klacht gericht is schriftelijk om een redelijke 
termijn vast te stellen. Dit verzoek wordt medegedeeld aan de 
andere partij en aan het Handelscomité. Het arbitragepanel 
maakt zijn uitspraak binnen 20 dagen na de indiening van 
het verzoek aan de partijen en aan het Handelscomité bekend. 

3. Wanneer een van de leden van het oorspronkelijke arbi
tragepanel niet meer beschikbaar is, zijn de in artikel 14.5 be
schreven procedures van toepassing. De termijn voor de be
kendmaking van de uitspraak bedraagt 35 dagen na de datum 
van indiening van het in lid 2 bedoelde verzoek. 

4. De partij waartegen de klacht gericht is, stelt de klagende 
partij ten minste een maand voor afloop van de redelijke ter
mijn schriftelijk in kennis van de vorderingen die zij maakt bij 
de nakoming van de uitspraak van het arbitragepanel. 

5. De partijen kunnen de redelijke termijn in onderling over
leg verlengen. 

Artikel 14.10 

Onderzoek van maatregelen getroffen tot naleving van de 
uitspraak van het arbitragepanel 

1. De partij waartegen de klacht gericht is, stelt de klagende 
partij en het Handelscomité voor afloop van de redelijke termijn 
in kennis van de maatregelen die zij heeft getroffen om de 
uitspraak van het arbitragepanel na te leven. 

2. Wanneer er tussen de partijen onenigheid bestaat over het 
bestaan van een maatregel of over de vraag of een maatregel 
waarvan overeenkomstig lid 1 is kennisgegeven in overeenstem
ming is met de in artikel 14.2 bedoelde bepalingen, kan de 
klagende partij het oorspronkelijke arbitragepanel schriftelijk 
verzoeken hierover uitspraak te doen. In dat verzoek wordt 
aangegeven om welke specifieke maatregel het gaat en wordt 
uitgelegd waarom deze niet verenigbaar is met de in artikel 14.2 
bedoelde bepalingen. Het arbitragepanel maakt zijn uitspraak 
binnen 45 dagen na de datum van indiening van het verzoek 
bekend. 

3. Wanneer een van de leden van het oorspronkelijke arbi
tragepanel niet meer beschikbaar is, zijn de in artikel 14.5 be
schreven procedures van toepassing. De termijn voor de be
kendmaking van de uitspraak bedraagt 60 dagen na de datum 
van indiening van het in lid 2 bedoelde verzoek. 

Artikel 14.11 

Tijdelijke maatregelen bij niet-naleving 

1. Indien de partij waartegen de klacht gericht is niet voor 
afloop van de redelijke termijn kennis geeft van een maatregel 
die zij heeft genomen om de uitspraak van het arbitragepanel na 
te leven, of indien het arbitragepanel oordeelt dat er geen maat
regel is genomen om aan de uitspraak te voldoen of dat de 
maatregel waarvan overeenkomstig artikel 14.10, lid 1, is ken
nisgegeven, niet in overeenstemming is met de verplichtingen 
van de partij krachtens de in artikel 14.2 bedoelde bepalingen, 
biedt de partij waartegen de klacht gericht is de klagende partij, 
als die erom verzoekt, een tijdelijke compensatie aan. 

2. Indien de partijen geen overeenstemming over compensa
tie bereiken binnen 30 dagen na het eind van de redelijke 
termijn of de bekendmaking van de in artikel 14.10 bedoelde 
uitspraak van het arbitragepanel dat er geen maatregel is geno
men om aan de uitspraak te voldoen of dat de maatregel waar
van overeenkomstig artikel 14.10, lid 1, is kennisgegeven, niet 
in overeenstemming is met de verplichtingen van de partij 
krachtens artikel 14.2, is de klagende partij gerechtigd om, na 
de partij waartegen de klacht gericht is en het Handelscomité 
hiervan in kennis te hebben gesteld, de verplichtingen uit 
hoofde van de in artikel 14.2 bedoelde bepalingen op te schor
ten in een mate die gelijkwaardig is aan de mate waarin de 
schending de voordelen voor de klagende partij tenietdoet of 
beperkt. In de kennisgeving wordt gespecificeerd in welke mate 
de klagende partij haar verplichtingen beoogt op te schorten. De 
klagende partij kan de opschorting 10 dagen na de datum van 
kennisgeving laten ingaan, tenzij de partij waartegen de klacht 
gericht is overeenkomstig lid 4 om arbitrage heeft verzocht. 

3. Wanneer de klagende partij haar verplichtingen opschort, 
kan zij ervoor kiezen haar tarieven tot het voor andere WTO- 
leden geldende niveau te verhogen voor een hoeveelheid ver
handelde goederen die op zodanige wijze wordt vastgesteld dat 
deze hoeveelheid vermenigvuldigd met de toename van de ta
rieven gelijk is aan de waarde waarvoor de schending haar 
voordelen tenietdoet of beperkt. 

4. Indien de partij waartegen de klacht gericht is van oordeel 
is dat de mate van opschorting niet gelijkwaardig is aan de mate 
waarin de schending de voordelen voor de andere partij teniet
doet of beperkt, kan zij het oorspronkelijke arbitragepanel 
schriftelijk verzoeken hierover uitspraak te doen. Dit verzoek 
wordt voor het verstrijken van de in lid 2 bedoelde periode 
van 10 dagen medegedeeld aan de klagende partij en aan het 
Handelscomité. Het oorspronkelijke arbitragepanel maakt zijn 
uitspraak over de mate van opschorting van verplichtingen bin
nen 30 dagen na indiening van het verzoek aan de partijen en 
het Handelscomité bekend. De verplichtingen worden niet opge
schort voordat het oorspronkelijke arbitragepanel zijn uitspraak 
heeft bekendgemaakt en voor de eventuele opschorting wordt 
de uitspraak van het arbitragepanel in acht genomen. 

5. Wanneer een van de leden van het oorspronkelijke arbi
tragepanel niet meer beschikbaar is, zijn de in artikel 14.5 be
schreven procedures van toepassing. De termijn voor de be
kendmaking van de uitspraak bedraagt 45 dagen na de indie
ning van het in lid 4 bedoelde verzoek.
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6. De opschorting van verplichtingen is van tijdelijke aard en 
wordt slechts toegepast totdat de maatregel waarvan is vast
gesteld dat deze niet in overeenstemming is met de in 
artikel 14.2 bedoelde bepalingen, is ingetrokken of gewijzigd 
en overeenkomstig artikel 14.12 met die bepalingen in over
eenstemming is gebracht, of totdat de partijen zijn overeengeko
men hun geschil bij te leggen. 

Artikel 14.12 

Onderzoek van nalevingsmaatregelen getroffen na de 
opschorting van verplichtingen 

1. De partij waartegen de klacht gericht is, stelt de klagende 
partij en het Handelscomité in kennis van elke maatregel die zij 
heeft getroffen om de uitspraak van het arbitragepanel na te 
leven, alsmede van haar verzoek om beëindiging van de op
schorting van de verplichtingen door de klagende partij. 

2. Indien de partijen niet binnen 30 dagen na de kennisge
ving overeenstemming bereiken over de verenigbaarheid van de 
maatregel waarvan is kennisgegeven met de in artikel 14.2 be
doelde bepalingen, verzoekt de klagende partij het oorspronke
lijke arbitragepanel schriftelijk hierover uitspraak te doen. Dit 
verzoek wordt medegedeeld aan de partij waartegen de klacht 
gericht is en aan het Handelscomité. Het arbitragepanel maakt 
zijn uitspraak binnen 45 dagen na de indiening van het verzoek 
aan de partijen en aan het Handelscomité bekend. Indien het 
arbitragepanel oordeelt dat een maatregel die is getroffen om de 
uitspraak na te leven in overeenstemming is met de in 
artikel 14.2 bedoelde bepalingen, wordt de opschorting van 
verplichtingen beëindigd. 

3. Wanneer een van de leden van het oorspronkelijke arbi
tragepanel niet meer beschikbaar is, zijn de in artikel 14.5 be
schreven procedures van toepassing. De termijn voor de be
kendmaking van de uitspraak bedraagt 60 dagen na de indie
ning van het in lid 2 bedoelde verzoek. 

O n d e r a f d e l i n g C 

G e m e e n s c h a p p e l ĳ k e b e p a l i n g e n 

Artikel 14.13 

Onderling overeengekomen oplossing 

De partijen kunnen te allen tijde onderling een oplossing voor 
een onder dit hoofdstuk vallend geschil overeenkomen. Zij stel
len het Handelscomité van die oplossing in kennis. Na kennis
geving van de onderling overeengekomen oplossing is de pro
cedure beëindigd. 

Artikel 14.14 

Reglement van orde 

1. Op de procedures voor de beslechting van geschillen in 
het kader van dit hoofdstuk is bijlage 14-B van toepassing. 

2. De hoorzittingen van het arbitragepanel staan, in overeen
stemming met bijlage 14-B, open voor het publiek. 

Artikel 14.15 

Inlichtingen en technisch advies 

Het arbitragepanel kan op verzoek van een partij of op eigen 
initiatief bij alle bronnen, met inbegrip van de bij het geschil 
betrokken partijen, de inlichtingen inwinnen die het nuttig acht 
voor de arbitrageprocedure. Het arbitragepanel heeft tevens het 
recht deskundigen om advies te vragen wanneer het dat nuttig 
acht. Alle op deze manier verkregen inlichtingen worden mede
gedeeld aan beide partijen, die hierover opmerkingen kunnen 
indienen. Belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen van de 
partijen kunnen in overeenstemming met bijlage 14-B als ami
cus curiae opmerkingen bij het arbitragepanel indienen. 

Artikel 14.16 

Interpretatieregels 

Arbitragepanels leggen de in artikel 14.2 bedoelde bepalingen 
uit volgens de gebruikelijke regels voor de interpretatie van het 
internationaal publiekrecht, met inbegrip van die in het Verdrag 
van Wenen inzake het verdragenrecht. Wanneer een verplich
ting uit hoofde van deze overeenkomst identiek is aan een 
verplichting uit hoofde van de WTO-overeenkomst, legt het 
arbitragepanel zich vast op een interpretatie die in overeenstem
ming is met een eventuele relevante interpretatie die is vast
gesteld in uitspraken van het Orgaan voor geschillenbeslechting 
van de WTO, hierna „het DSB” (Dispute Settlement Body) ge
noemd. Uitspraken van een arbitragepanel kunnen de rechten 
en verplichtingen uit hoofde van de in artikel 14.2 bedoelde 
bepalingen niet verruimen of beperken. 

Artikel 14.17 

Besluiten en uitspraken van het arbitragepanel 

1. Het arbitragepanel stelt alles in het werk om elk besluit bij 
consensus te nemen. Wanneer het evenwel niet mogelijk is bij 
consensus tot een besluit te komen, wordt een besluit bij meer
derheid van stemmen genomen. In geen geval worden afwij
kende meningen van scheidsrechters gepubliceerd. 

2. De uitspraken van het arbitragepanel zijn bindend voor de 
partijen en scheppen geen rechten of verplichtingen voor na
tuurlijke of rechtspersonen. De uitspraak vermeldt de resultaten 
van het feitenonderzoek, de toepasbaarheid van de desbetref
fende bepalingen, alsmede de beweeggronden die aan de con
clusies en aanbevelingen van het panel ten grondslag liggen. Het 
Handelscomité maakt de volledige uitspraak van het arbitrage
panel openbaar, maar kan besluiten dat niet te doen. 

AFDELING D 

Algemene bepalingen 

Artikel 14.18 

Lijst van scheidsrechters 

1. Het Handelscomité stelt uiterlijk zes maanden na de in
werkintreding van deze overeenkomst een lijst op van vijftien 
personen die bereid en in staat zijn om als scheidsrechter op te 
treden. Elk van beide partijen stelt vijf personen voor die als 
scheidsrechter kunnen optreden. De partijen kiezen in onderling 
overleg bovendien vijf personen die geen onderdaan van een 
van de partijen zijn en als voorzitter van het arbitragepanel 
kunnen fungeren. Het Handelscomité ziet erop toe dat de lijst 
te allen tijde uit dit aantal personen blijft bestaan.
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2. De scheidsrechters hebben gespecialiseerde kennis of erva
ring op het gebied van het recht en de internationale handel. Zij 
zijn onafhankelijk, treden op persoonlijke titel op, nemen geen 
instructies met betrekking tot het onderwerp van het geschil aan 
van enige organisatie of regering, zijn niet verbonden aan de 
regering van een van de partijen en nemen bijlage 14-C in acht. 

Artikel 14.19 

Relatie tot WTO-verplichtingen 

1. Een beroep op de bepalingen in dit hoofdstuk over de 
beslechting van geschillen doet geen afbreuk aan enige rechts
vordering in het kader van de WTO, met inbegrip van die tot 
beslechting van een geschil. 

2. Wanneer echter een partij in verband met een specifieke 
maatregel een procedure voor de beslechting van een geschil 
heeft ingeleid, hetzij krachtens dit hoofdstuk, hetzij krachtens de 
WTO-overeenkomst, kan zij in verband met dezelfde maatregel 
geen procedure voor geschillenbeslechting in het andere forum 
inleiden totdat de eerste procedure is afgesloten. Bovendien kan 
een partij in verband met een identieke verplichting uit hoofde 
van deze overeenkomst en de WTO-overeenkomst niet in beide 
fora een procedure inleiden. In dat geval kan de partij, zodra 
een procedure voor geschillenbeslechting is ingeleid, geen pro
cedure ten aanzien van de identieke verplichting uit hoofde van 
de andere overeenkomst meer inleiden in het andere forum, 
tenzij het gekozen forum om procedurele of bevoegdheidsrede
nen geen uitspraak doet. 

3. Voor de toepassing van lid 2 worden: o 

a) procedures voor de geschillenbeslechting krachtens de WTO- 
overeenkomst geacht te zijn ingeleid wanneer een partij 
overeenkomstig artikel 6 van het Memorandum van over
eenstemming inzake de regels en procedures betreffende de 
beslechting van geschillen, opgenomen in bijlage 2 bij de 
WTO-overeenkomst, hierna „het DSU” (Disputes Settlement 
Understanding) genoemd, een verzoek om instelling van een 
panel indient, en worden zij geacht te zijn beëindigd wan
neer het DSB overeenkomstig artikel 16 en artikel 17, lid 14, 
van het DSU het verslag van het panel, respectievelijk, in 
voorkomend geval, het verslag van de Beroepsinstantie, 
goedkeurt, en 

b) procedures voor geschillenbeslechting krachtens dit hoofd
stuk geacht te zijn ingeleid wanneer een partij overeenkom
stig artikel 14.4, lid 1, een verzoek om instelling van een 
panel indient en worden zij geacht te zijn beëindigd wanneer 
het arbitragepanel overeenkomstig artikel 14.7 zijn uitspraak 
bekendmaakt aan de partijen en het Handelscomité. 

4. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst belet een 
partij de opschorting van verplichtingen die is toegestaan door 
het DSB, ten uitvoer te leggen. Er kan geen beroep op de WTO- 
overeenkomst worden gedaan om een partij te beletten verplich
tingen uit hoofde van dit hoofdstuk op te schorten. 

Artikel 14.20 

Termijnen 

1. Alle in dit hoofdstuk vastgestelde termijnen, met inbegrip 
van die waarbinnen arbitragepanels hun uitspraken moeten be
kendmaken, worden gerekend in kalenderdagen waarbij de eer
ste dag de dag is volgende op die waarop het desbetreffende 
besluit werd genomen of het desbetreffende feit plaatsvond. 

2. Alle in dit hoofdstuk vermelde termijnen kunnen in on
derling overleg tussen de partijen worden verlengd. 

HOOFDSTUK VIJFTIEN 

INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 15.1 

Handelscomité 

1. De partijen richten een Handelscomité ( 88 ) op, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de EU en vertegenwoordigers van 
Korea. 

2. Het Handelscomité vergadert eenmaal per jaar, beurtelings 
in Brussel en in Seoel, of op verzoek van een van de partijen. 
Het voorzitterschap van het Handelscomité wordt bekleed door 
de minister van Handel van Korea en het lid van de Europese 
Commissie dat bevoegd is voor handel, of door hun respectieve 
vertegenwoordigers. Het Handelscomité stelt zelf zijn vergader
rooster en agenda vast. 

3. Het Handelscomité: 

a) zorgt ervoor dat deze overeenkomst naar behoren functio
neert; 

b) houdt toezicht op en vergemakkelijkt de tenuitvoerlegging 
en toepassing van deze overeenkomst, en bevordert de alge
mene doelstellingen ervan; 

c) houdt toezicht op de werkzaamheden van de gespeciali
seerde comités, werkgroepen en andere organen die krach
tens deze overeenkomst worden opgericht; 

d) zoekt naar wegen om de handelsbetrekkingen tussen de 
partijen te verbeteren; 

e) zoekt, onverminderd de in hoofdstuk veertien (Beslechting 
van geschillen) en bijlage 14-A (Bemiddelingsmechanisme 
voor niet-tarifaire maatregelen) toegekende rechten, naar pas
sende wegen en methoden om eventuele problemen op de 
door deze overeenkomst bestreken gebieden te voorkomen, 
of om eventuele geschillen in verband met de interpretatie of 
de toepassing van deze overeenkomst op te lossen;
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f) bestudeert de ontwikkeling van de handel tussen de partijen, 
en 

g) buigt zich over alle andere aangelegenheden die van belang 
zijn met betrekking tot door deze overeenkomst bestreken 
gebieden. 

4. Het Handelscomité kan: 

a) besluiten gespecialiseerde comités, werkgroepen en andere 
organen op te richten en daaraan verantwoordelijkheden 
over te dragen; 

b) in contact treden met alle belanghebbenden, met inbegrip 
van de particuliere sector en organisaties van het maatschap
pelijk middenveld; 

c) van gedachten wisselen over wijziging van deze overeen
komst of wijzigingen in deze overeenkomst aanbrengen, in 
gevallen waarin hierin in de overeenkomst is voorzien; 

d) interpretaties van de bepalingen van deze overeenkomst ge
ven; 

e) aanbevelingen doen of besluiten nemen voor zover dat in 
deze overeenkomst is geregeld; 

f) zijn eigen reglement van orde vaststellen, en 

g) andere maatregelen in het kader van de uitoefening van zijn 
functies nemen wanneer de partijen dit overeenkomen. 

5. Het Handelscomité brengt tijdens elke regelmatige ver
gadering van het Gemengd Comité verslag aan dit comité uit 
over zijn activiteiten en de activiteiten van de gespecialiseerde 
comités, werkgroepen en andere organen. 

6. Onverminderd de in hoofdstuk veertien (Beslechting van 
geschillen) en bijlage 14-A (Bemiddelingsmechanisme voor niet- 
tarifaire maatregelen) toegekende rechten, kan een van beide 
partijen kwesties in verband met de interpretatie of de toepas
sing van deze overeenkomst aan het Handelscomité voorleggen. 

7. Wanneer een partij informatie die zij ingevolge haar wet- 
en regelgeving als vertrouwelijk beschouwt, aan het Handels
comité, of aan gespecialiseerde comités, werkgroepen of andere 
organen overlegt, wordt die informatie door de andere partij 
vertrouwelijk behandeld. 

8. Omdat de partijen zich ervan bewust zijn dat transparan
tie en openheid belangrijk zijn, bevestigen zij dat zij elk reke
ning houden met de mening van hun bevolking, teneinde de 
uitvoering van de overeenkomst op een breed spectrum van 
standpunten te baseren. 

Artikel 15.2 

Gespecialiseerde comités 

1. De volgende gespecialiseerde comités, die onder toezicht 
van het Handelscomité staan, worden opgericht: 

a) het Comité voor de handel in goederen overeenkomstig 
artikel 2.16 (Comité voor de handel in goederen); 

b) het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen over
eenkomstig artikel 5.10 (Comité voor sanitaire en fytosani
taire maatregelen); 

c) het Douanecomité overeenkomstig artikel 6.16 (Douaneco
mité). Voor aangelegenheden die uitsluitend onder de Dou
aneovereenkomst vallen, treedt het Douanecomité op als het 
bij die overeenkomst opgerichte Gemengd comité douanesa
menwerking; 

d) het Comité voor de handel in diensten en voor vestiging en 
elektronische handel overeenkomstig artikel 7.3 (Comité 
voor de handel in diensten en voor vestiging en elektro
nische handel); 

e) het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling overeen
komstig artikel 13.12 (Institutioneel mechanisme), en 

f) het Comité voor zones voor passieve veredeling op het Kore
aanse schiereiland overeenkomstig bijlage IV bij het Protocol 
betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en 
methoden van administratieve samenwerking. 

De opdracht en de taken van deze gespecialiseerde comités 
worden in de desbetreffende hoofdstukken van en protocollen 
bij deze overeenkomst vastgesteld. 

2. Het Handelscomité kan besluiten andere gespecialiseerde 
comités op te richten om hem bij de uitvoering van zijn taken 
bij te staan. Het stelt de samenstelling, taken en werking van de 
uit hoofde van dit artikel opgerichte gespecialiseerde comités 
vast. 

3. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, komen de 
gespecialiseerde comités gewoonlijk eenmaal per jaar op een 
passend niveau bijeen, beurtelings in Brussel en in Seoel, dan 
wel op verzoek van een van de partijen of van het Handels
comité; het voorzitterschap wordt bekleed door vertegenwoor
digers van Korea en van de Europese Unie. De gespecialiseerde 
comités stellen zelf hun vergaderrooster en agenda vast. 

4. De gespecialiseerde comités stellen het Handelscomité 
ruimschoots voor hun vergaderingen in kennis van hun ver
gaderrooster en agenda. Bij elke regelmatige vergadering van 
het Handelscomité brengen zij verslag uit over hun activiteiten. 
De oprichting of het bestaan van een gespecialiseerd comité 
belet een partij niet een aangelegenheid direct aan het Handels
comité kan voorleggen. 

5. Het Handelscomité kan besluiten de taak van een gespe
cialiseerd comité te wijzigen of zelf uit te voeren, dan wel een 
gespecialiseerd comité op te heffen. 

Artikel 15.3 

Werkgroepen 

1. De volgende werkgroepen, die onder toezicht van het 
Handelscomité staan, worden opgericht: 

a) de Werkgroep motorvoertuigen en delen overeenkomstig lid 
2 van artikel 9 (Werkgroep motorvoertuigen en delen) van 
bijlage 2-C (Motorvoertuigen en delen);
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b) de Werkgroep farmaceutische producten en medische hulp
middelen overeenkomstig lid 3 van artikel 5 (Samenwerking 
bij regelgeving) van bijlage 2-D (Farmaceutische producten 
en medische hulpmiddelen); 

c) de Werkgroep chemische stoffen overeenkomstig punt 4 van 
bijlage 2-E (Chemische stoffen); 

d) de Werkgroep samenwerking bij handelsmaatregelen over
eenkomstig lid 1 van artikel 3.16 (Werkgroep samenwerking 
bij handelsmaatregelen); 

e) de Werkgroep MRA overeenkomstig lid 6 van artikel 7.21 
(Wederzijdse erkenning); 

f) de Werkgroep overheidsopdrachten overeenkomstig 
artikel 9.3 (Werkgroep overheidsopdrachten), en 

g) de Werkgroep geografische aanduidingen overeenkomstig 
artikel 10.25 (Werkgroep geografische aanduidingen). 

2. Het Handelscomité kan besluiten voor een specifieke taak 
of een specifiek onderwerp andere werkgroepen op te richten. 
Het stelt de samenstelling, taken en werking van de werkgroe
pen vast. Elke regelmatige of ad-hocvergadering tussen de par
tijen wordt als werkgroep in de zin van dit artikel beschouwd 
waneer de werkzaamheden betrekking hebben op aangelegen
heden waarop deze overeenkomst van toepassing is. 

3. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, komen 
werkgroepen op een passend niveau bijeen wanneer de omstan
digheden zulks vereisen dan wel op verzoek van een van de 
partijen of van het Handelscomité. Het voorzitterschap wordt 
bekleed door vertegenwoordigers van Korea en van de Europese 
Unie. De werkgroepen stellen zelf hun vergaderrooster en 
agenda vast. 

4. De werkgroepen stellen het Handelscomité ruimschoots 
voor hun vergaderingen in kennis van hun vergaderrooster en 
agenda. Bij elke regelmatige vergadering van het Handelscomité 
brengen zij verslag uit over hun activiteiten. De oprichting of 
het bestaan van een werkgroep staat er niet aan in de weg dat 
een partij een aangelegenheid direct aan het Handelscomité kan 
voorleggen. 

5. Het Handelscomité kan besluiten de taak van een werk
groep te wijzigen of zelf uit te voeren, dan wel een werkgroep 
op te heffen. 

Artikel 15.4 

Besluitvorming 

1. Om de doelstellingen van deze overeenkomst te bereiken, 
krijgt het Handelscomité de bevoegdheid besluiten te nemen ten 
aanzien van alle in deze overeenkomst bedoelde aangelegenhe
den. 

2. Deze besluiten zijn bindend voor de partijen, die de no
dige maatregelen treffen voor de uitvoering ervan. Het Handels
comité kan ook passende aanbevelingen doen. 

3. De besluiten en aanbevelingen van het Handelscomité 
worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de 
partijen. 

Artikel 15.5 

Wijzigingen 

1. De partijen kunnen schriftelijk overeenkomen deze over
eenkomst te wijzigen. Een wijziging treedt op een door de 
partijen overeengekomen datum in werking nadat de partijen 
schriftelijke kennisgevingen met elkaar hebben uitgewisseld 
waarin zij verklaren dat hun respectieve toepasselijke wettelijke 
vereisten en procedures volledig zijn afgerond. 

2. Onverminderd lid 1 kan het Handelscomité besluiten de 
bijlagen, aanhangsels, protocollen en aantekeningen bij deze 
overeenkomst te wijzigen. De partijen kunnen het besluit goed
keuren volgens hun respectieve toepasselijke wettelijke vereisten 
en procedures. 

Artikel 15.6 

Contactpunten 

1. Om de communicatie te vergemakkelijken en de doeltref
fende uitvoering van deze overeenkomst te waarborgen, wijzen 
de partijen bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
coördinatoren aan. De aanwijzing van coördinatoren doet 
geen afbreuk aan de specifieke aanwijzing van bevoegde auto
riteiten in het kader van specifieke hoofdstukken van deze over
eenkomst. 

2. Op verzoek van een van de partijen geeft de coördinator 
van de andere partij aan welk bureau of welke ambtenaar ver
antwoordelijk is voor enige aangelegenheid die betrekking heeft 
op de uitvoering van deze overeenkomst en verleent hij de 
nodige hulp om de communicatie met de verzoekende partij 
te vergemakkelijken. 

3. Voor zover het krachtens hun wetgeving mogelijk is, ver
schaft elk van de partijen op verzoek van de andere partij via 
haar coördinatoren informatie, en antwoordt zij onverwijld op 
elke vraag van de andere partij met betrekking tot een bestaande 
of voorgestelde maatregel die van invloed kan zijn op de handel 
tussen de partijen. 

Artikel 15.7 

Belastingen 

1. Deze overeenkomst is alleen van toepassing op belasting
maatregelen wanneer dat nodig is om de bepalingen van deze 
overeenkomst uit te voeren.
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2. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst is van invloed 
op de rechten en verplichtingen van beide partijen uit hoofde 
van belastingverdragen tussen Korea en de respectieve lidstaten 
van de Europese Unie. In geval van strijdigheid tussen deze 
overeenkomst en een dergelijk verdrag heeft dat verdrag voor
rang voor zover het de strijdige bepalingen betreft. Wanneer er 
een belastingverdrag tussen Korea en de respectieve lidstaten 
van de Europese Unie bestaat, zijn alleen de krachtens dat ver
drag bevoegde autoriteiten bevoegd om gezamenlijk vast te 
stellen of deze overeenkomst strijdig is met dat verdrag. 

3. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst wordt uitge
legd als beletsel voor de partijen om bij de toepassing van de 
desbetreffende bepalingen van hun belastingwetgeving onder
scheid te maken tussen belastingbetalers die niet in dezelfde 
situatie verkeren, in het bijzonder met betrekking tot hun ver
blijfplaats of de plaats waar hun kapitaal is geïnvesteerd. 

4. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst wordt uitge
legd als beletsel voor het vaststellen of toepassen van maatrege
len ter voorkoming van belastingontwijking of -ontduiking in 
overeenstemming met de fiscale bepalingen van overeenkom
sten inzake voorkoming van dubbele belastingheffing, andere 
belastingregelingen of interne belastingwetten. 

Artikel 15.8 

Uitzonderingen in verband met de betalingsbalans 

1. In geval van ernstige problemen of dreigende ernstige 
problemen op het gebied van de betalingsbalans en de buiten
landse financiële positie mag een partij beperkende maatregelen 
ten aanzien van de handel in goederen en diensten en de ves
tiging instellen of handhaven. 

2. De partijen vermijden de toepassing van beperkende maat
regelen als bedoeld in lid 1 zoveel mogelijk. 

Beperkende maatregelen die krachtens dit artikel worden inge
steld of gehandhaafd, zijn niet-discriminerend en van beperkte 
duur en gaan niet verder dan wat nodig is om de moeilijkheden 
betreffende de betalingsbalans en de buitenlandse financiële po
sitie op te lossen. Zij zijn, naargelang van het geval, in over
eenstemming met de voorwaarden van de WTO-overeenkomst 
en de statuten van het Internationaal Monetair Fonds. 

3. Wanneer een partij beperkende maatregelen instelt of 
handhaaft of wijzigingen van dergelijke maatregelen vaststelt, 
stelt zij de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis en 
legt zij haar zo spoedig mogelijk een tijdschema voor de ophef
fing van de maatregelen voor. 

4. Wanneer de beperkingen worden ingesteld of gehand
haafd, wordt hierover onmiddellijk overleg gevoerd in het Han
delscomité. Tijdens dit overleg worden de betalingsbalanspositie 
van de betrokken partij en de in het kader van dit artikel 
ingestelde of gehandhaafde beperkingen beoordeeld, waarbij on
der meer rekening wordt gehouden met de volgende factoren: 

a) de aard en omvang van de betalingsbalans en de moeilijk
heden met betrekking tot de buitenlandse financiële positie; 

b) de economische positie en de handelssituatie ten opzichte 
van het buitenland, of 

c) andere corrigerende maatregelen die genomen kunnen wor
den. 

Het overleg heeft betrekking op de verenigbaarheid van de be
perkende maatregelen met de leden 3 en 4. Alle bevindingen 
van statistische en andere aard met betrekking tot deviezen, 
monetaire reserves en de betalingsbalans die van het Internati
onaal Monetair Fonds afkomstig zijn, worden aanvaard, en de 
conclusies worden gebaseerd op het oordeel van het Fonds over 
de betalingsbalans en de externe financiële positie van de be
trokken partij. 

Artikel 15.9 

Uitzonderingen op grond van veiligheidsoverwegingen 

Geen enkele bepaling in deze overeenkomst wordt zodanig 
uitgelegd dat: 

a) een partij verplicht wordt gegevens te verstrekken waarvan 
zij openbaarmaking in strijd acht met haar wezenlijke veilig
heidsbelangen; 

b) een partij belet wordt maatregelen te nemen die zij ter be
scherming van haar wezenlijke veiligheidsbelangen nodig 
acht en die: 

i) verband houden met de productie van of handel in wa
pens, munitie of oorlogsmaterieel, dan wel met economi
sche activiteiten die direct of indirect de bevoorrading 
van een militaire inrichting ten doel hebben; 

ii) betrekking hebben op splijt- of fusiestoffen of op grond
stoffen waaruit deze kunnen worden vervaardigd, of 

iii) in tijden van oorlog of ernstige internationale spannin
gen worden genomen, of 

c) een partij belet wordt maatregelen te nemen tot uitvoering 
van haar internationale verplichtingen met het oog op de 
handhaving van de internationale vrede en veiligheid. 

Artikel 15.10 

Inwerkingtreding 

1. Deze overeenkomst wordt door de partijen goedgekeurd 
volgens hun eigen procedures. 

2. Deze overeenkomst treedt in werking 60 dagen nadat de 
partijen schriftelijke kennisgevingen met elkaar hebben uitgewis
seld waarin zij verklaren dat hun respectieve toepasselijke wet
telijke vereisten en procedures zijn afgesloten, of op een andere 
door de partijen overeengekomen datum.
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3. Onverminderd de leden 2 en 5 passen de partijen het 
Protocol betreffende culturele samenwerking toe vanaf de eerste 
dag van de derde maand na de datum waarop Korea zijn akte 
van ratificatie van het UNESCO-verdrag betreffende de bescher
ming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, 
hierna het „UNESCO-verdrag” genoemd, dat op 20 oktober 
2005 in Parijs is aangenomen, bij het secretariaat van de 
UNESCO in Parijs heeft neergelegd, tenzij Korea dit al voor 
de in de leden 2 en 5 bedoelde uitwisseling van kennisgevingen 
heeft gedaan. 

4. De kennisgevingen worden respectievelijk aan de secreta
ris-generaal van de Raad van de Europese Unie en het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en Handel van de Korea, dan wel de 
opvolger daarvan, gericht. 

5. a) Deze overeenkomst wordt voorlopig toegepast vanaf de 
eerste dag van de maand volgende op de datum waarop 
de EU en Korea elkaar kennis hebben gegeven van de 
voltooiing van hun respectieve procedures ter zake. 

b) In het geval dat sommige bepalingen van deze overeen
komst niet voorlopig kunnen worden toegepast, stelt de 
partij die dit niet kan de andere partij in kennis van de 
bepalingen die zij niet voorlopig kan toepassen. Onver
minderd punt a) worden, mits de andere partij de nood
zakelijke procedures heeft afgesloten en zij niet binnen 
10 dagen na de kennisgeving dat sommige bepalingen 
niet voorlopig kunnen worden toegepast, bezwaar heeft 
gemaakt tegen voorlopige toepassing, de bepalingen van 
deze overeenkomst waarvan geen kennis is gegeven voor
lopig toegepast vanaf de eerste dag van de maand vol
gende op de kennisgeving. 

c) Een partij kan de voorlopige toepassing beëindigen door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere 
partij. Die beëindiging treedt in werking op de eerste dag 
van de maand volgende op die van de kennisgeving. 

d) Wanneer deze overeenkomst of sommige bepalingen er
van voorlopig worden toegepast, wordt onder „inwer
kingtreding van deze overeenkomst” verstaan de datum 
van voorlopige toepassing. 

Artikel 15.11 

Duur 

1. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. 

2. Elk van beide partijen kan de andere partij schriftelijk in 
kennis stellen van haar voornemen de overeenkomst op te 
zeggen. 

3. De opzegging wordt zes maanden na de datum van de in 
lid 2 bedoelde kennisgeving van kracht. 

Artikel 15.12 

Voldoen aan verplichtingen 

1. De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatrege
len die nodig zijn om aan hun verplichtingen krachtens deze 

overeenkomst te voldoen. Zij zien erop toe dat de in deze 
overeenkomst genoemde doelstellingen worden bereikt. 

2. Elk van beide partijen kan onmiddellijk passende maat
regelen in overeenstemming met het internationale recht nemen 
wanneer deze overeenkomst niet volgens de algemene regels 
van het internationale recht wordt opgezegd. 

Artikel 15.13 

Bijlagen, aanhangsels, protocollen en aantekeningen 

De bijlagen, aanhangsels, protocollen en aantekeningen bij deze 
overeenkomst vormen daarvan een integrerend onderdeel. 

Artikel 15.14 

Relatie tot andere overeenkomsten 

1. Tenzij anders is bepaald, worden eerdere overeenkomsten 
tussen de lidstaten van de Europese Unie en/of de Europese 
Gemeenschap en/of de Europese Unie en Korea niet vervangen 
of beëindigd door deze overeenkomst. 

2. Deze overeenkomst is een integrerend onderdeel van de 
algemene bilaterale betrekkingen waarop de kaderovereenkomst 
van toepassing is. Deze overeenkomst is een specifieke over
eenkomst waarmee uitvoering wordt gegeven aan de handels
bepalingen in de zin van de kaderovereenkomst. 

3. Het Protocol betreffende wederzijdse administratieve bij
stand in douanezaken vervangt de bepalingen over wederzijdse 
administratieve bijstand in de douaneovereenkomst. 

4. De partijen komen overeen dat geen enkele bepaling in 
deze overeenkomst hen verplicht te handelen op een wijze die 
in strijd is met hun verplichtingen uit hoofde van de WTO- 
overeenkomst. 

Artikel 15.15 

Territoriale toepassing 

1. Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op elk 
grondgebied waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
van toepassing zijn, onder de in die verdragen neergelegde voor
waarden, en, anderzijds, op het grondgebied van Korea. Verwij
zingen naar „grondgebied” in deze overeenkomst wordt in deze 
zin begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2. Voor de bepalingen met betrekking tot de tariefbehan
deling van goederen is deze overeenkomst ook van toepassing 
op gebieden die tot het douanegebied van de EU behoren maar 
niet onder lid 1 vallen. 

Artikel 15.16 

Authentieke teksten 

Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud, in de volgende 
talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, 
Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, 
Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, 
Zweeds en Koreaans, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
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Съставено в Брюксел на шести октомври две хиляди и десета година. 

Hecho en Bruselas, el seis de octubre de dos mil diez. 

V Bruselu dne šestého října dva tisíce deset. 

Udfærdiget i Bruxelles den sjette oktober to tusind og ti. 

Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendzehn. 

Kahe tuhande kümnenda aasta oktoobrikuu kuuendal päeval Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα. 

Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and ten. 

Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille dix. 

Fatto a Bruxelles, addì sei ottobre duemiladieci. 

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada sestajā oktobrī. 

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų spalio šeštą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év október hatodik napján. 

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u għaxra. 

Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizend tien. 

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego października roku dwa tysiące dziesiątego. 

Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e dez. 

Întocmit la Bruxelles, la șase octombrie două mii zece. 

V Bruseli dňa šiesteho októbra dvetisícdesať. 

V Bruslju, dne šestega oktobra leta dva tisoč deset. 

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen. 

Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohundratio.

NL L 127/74 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)76 von 1432

www.parlament.gv.at



Voor het Koninkrijk België 
Pour le Royaume de Belgique 
Für das Königreich Belgien 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté 
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die 
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Haupt
stadt. 

За Релублика Ъьлгария 

Za Českou republiku 

På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland 

Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 
For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française
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Per la Repubblica italiana 

Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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A Magyar Köztársaság részéről 

Gћal Malta 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Republik Österreich 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pela República Portuguesa
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Pentru România 

Za Republiko Slovenijo 

Za Slovenskú republiku 

Suomen tasavallan puolesta 
För Republiken Finland 

För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския сьюз 
Por la Unión Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europæiske Union 
Für die Europäische Union 
Euroopa Liidu nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
For the European Union 
Pour l'Union européenne 
Per l'Unione europea 
Eiropas Savienības vārdā – 
Europos Sajungos vardu 
Az Európai Unió részéről 
Għall-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela União Europeia 
Pentru Uniunea Europeană 
Za Európske úniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
För Europeiska unionen
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LIJST VAN BIJLAGEN 

Bijlage 1 bij Hoofdstuk Een Opzettelijk blanco gelaten 

Bijlage 2-A bij Hoofdstuk Twee Afschaffing van douanerechten 

Bijlage 2-B bij Hoofdstuk Twee Elektronica 

Bijlage 2-C bij Hoofdstuk Twee Motorvoertuigen en delen 

Bijlage 2-D bij Hoofdstuk Twee Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen 

Bijlage 2-E bij Hoofdstuk Twee Chemische stoffen 

Bijlage 3 bij Hoofdstuk Drie Landbouwvrijwaringsmaatregelen 

Bijlage 4 bij Hoofdstuk Vier TBT-coördinator 

Bijlage 5 bij Hoofdstuk Vijf Opzettelijk blanco gelaten 

Bijlage 6 bij Hoofdstuk Zes Opzettelijk blanco gelaten 

Bijlage 7-A bij Hoofdstuk Zeven Lijst van verbintenissen 

Bijlage 7-B bij Hoofdstuk Zeven Meestbegunstigingsvrijstelling 

Bijlage 7-C bij Hoofdstuk Zeven Lijst van meestbegunstigingsvrijstellingen 

Bijlage 7-D bij Hoofdstuk Zeven Aanvullende verbintenis inzake financiële diensten 

Bijlage 8 bij Hoofdstuk Acht Opzettelijk blanco gelaten 

Bijlage 9 bij Hoofdstuk Negen BOT-contracten en concessies voor openbare werken 

Bijlage 10-A bij Hoofdstuk Tien Geografische aanduidingen voor landbouwproducten en le
vensmiddelen 

Bijlage 10-B bij Hoofdstuk Tien Geografische aanduidingen voor wijnen, gearomatiseerde
wijnen en gedistilleerde dranken 

Bijlage 11 bij Hoofdstuk Elf Opzettelijk blanco gelaten 

Bijlage 12 bij Hoofdstuk Twaalf Opzettelijk blanco gelaten 

Bijlage 13 bij Hoofdstuk Dertien Samenwerking inzake handel en duurzame ontwikkeling 

Bijlage 14-A bij Hoofdstuk Veertien Bemiddelingsmechanisme voor niet-tarifaire maatregelen 

Bijlage 14-B bij Hoofdstuk Veertien Procedureregels voor arbitrage 

Bijlage 14-C bij Hoofdstuk Veertien Gedragscode voor leden van arbitragepanels en bemid
delaars 

Bijlage 15 bij Hoofdstuk Vijftien Opzettelijk blanco gelaten
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BIJLAGE 1 

Opzettelijk blanco gelaten
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BIJLAGE 2-A 

AFSCHAFFING VAN DOUANERECHTEN 

1. Tenzij in de in deze bijlage opgenomen lijst van een partij anderszins is bepaald, geschiedt de afschaffing van de 
douanerechten door elk van beide partijen ingevolge artikel 2.5, lid 1, overeenkomstig de volgende afbouwcategorieën: 

a) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 0 van toepassing 
is, worden volledig afgeschaft, zodat die goederen op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst vrij 
van alle douanerechten zijn; 

b) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 2 van toepassing 
is, worden afgebouwd in drie gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding van 
deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

c) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 3 van toepassing 
is, worden afgebouwd in vier gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding van 
deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn ( 1 ); 

d) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 5 van toepassing 
is, worden afgebouwd in zes gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding van 
deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

e) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 6 van toepassing 
is, worden afgebouwd in zeven gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding van 
deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

f) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 7 van toepassing 
is, worden afgebouwd in acht gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding van 
deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

g) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 10 van toepassing 
is, worden afgebouwd in elf gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding van 
deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

h) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 12 van toepassing 
is, worden afgebouwd in dertien gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding 
van deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

i) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 13 van toepassing 
is, worden afgebouwd in veertien gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding 
van deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

j) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 15 van toepassing 
is, worden afgebouwd in zestien gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding 
van deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

k) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 18 van toepassing 
is, worden afgebouwd in negentien gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding 
van deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

l) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 20 van toepassing 
is, worden afgebouwd in 21 gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding van 
deze overeenkomst plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn;
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m) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 10-A van 
toepassing is, worden op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst verlaagd met vijf procent 
van het basistarief. De douanerechten zullen op de eerste dag van jaar drie met nog eens vijf procent van het 
basistarief worden verlaagd, op de eerste dag van jaar vier met nog eens zeven procent van het basistarief en op 
de eerste dag van jaar vijf en jaar zes met telkens nog eens zeven procent van het basistarief. Op de eerste dag van 
jaar zeven zullen de douanerechten worden verlaagd met nog eens 10 procent van het basistarief, en op de eerste 
dag van jaar acht met nog eens 10 procent van het basistarief. Op de eerste dag van jaar negen zullen de 
douanerechten worden verlaagd met nog eens 12 procent van het basistarief, op de eerste dag van jaar tien met 
nog een 17 procent van het basistarief en op de eerste dag van jaar elf met nog eens 20 procent van het 
basistarief, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

n) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 10-B van 
toepassing is, worden op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst verlaagd tot 20 procent ad 
valorem, en blijven gedurende jaar twee 20 procent ad valorem. Vanaf de eerste dag van jaar drie worden de 
douanerechten afgebouwd in negen gelijke jaarlijkse stappen, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerech
ten zijn; 

o) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 12-A van 
toepassing is, blijven gedurende de jaren een tot en met negen gehandhaafd op het basistarief. Vanaf de eerste 
dag van jaar tien worden de douanerechten afgebouwd in vier gelijke jaarlijkse stappen, zodat die goederen nadien 
vrij van alle douanerechten zijn; 

p) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop in de lijst van een partij afbouwcategorie 16-A van 
toepassing is, worden in zestien gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding 
van deze overeenkomst plaatsheeft, verlaagd tot 30 procent ad valorem, zodat die goederen vanaf de eerste dag 
van jaar zeventien vrij van alle douanerechten zijn; 

q) ten aanzien van de douanerechten op goederen van oorsprong waarop afbouwcategorie S-A van toepassing is, 
gelden de volgende bepalingen: 

i) voor goederen die Korea tussen 1 mei en 15 oktober binnenkomen, worden de douanerechten afgebouwd in 
achttien gelijke jaarlijkse stappen, waarvan de eerste op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst 
plaatsheeft, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn, en 

ii) voor goederen die Korea tussen 16 oktober en 30 april binnenkomen, worden de douanerechten op de datum 
van inwerkingtreding van deze overeenkomst verlaagd tot 24 precent ad valorem en blijven zij gedurende jaar 
twee 24 precent ad valorem. Vanaf de eerste dag van jaar drie worden de douanerechten afgebouwd in vier 
gelijke jaarlijkse stappen, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

r) ten aanzien van de douanerechten op goederen van oorsprong waarop afbouwcategorie S-B van toepassing is, 
gelden de volgende bepalingen: 

i) voor goederen die Korea tussen 1 september en de laatste dag van februari binnenkomen, worden de dou
anerechten op het basistarief gehandhaafd, en 

ii) voor goederen die Korea tussen 1 maart en 31 augustus binnenkomen, worden de douanerechten op de datum 
van inwerkingtreding van deze overeenkomst verlaagd tot 30 precent ad valorem en blijven zij gedurende jaar 
twee 30 precent ad valorem. Vanaf de eerste dag van jaar drie worden de douanerechten afgebouwd in zes 
gelijke jaarlijkse stappen, zodat die goederen nadien vrij van alle douanerechten zijn; 

s) de douanerechten op goederen van oorsprong waarop afbouwcategorie E van toepassing is, worden op het 
basistarief gehandhaafd; 

t) voor artikelen waarop afbouwcategorie X van toepassing is, gelden de verplichtingen met betrekking tot de 
douanerechten in deze overeenkomst niet. Geen enkele bepaling van deze overeenkomst is van invloed op de 
rechten en verplichtingen van Korea met betrekking tot zijn uitvoering van de verbintenissen uit hoofde van 
WTO-document WT/Let/492 (Certificering van wijzigingen en rectificaties op lijst LX van de Republiek Korea) van 
13 april 2005 en de wijzigingen daarvan. 

2. Het basistarief en de afbouwcategorie ter bepaling van het tussentijdse douanerecht voor een bepaald artikel na elke 
stap ter verlaging van het recht worden in de lijst van elk van beide partijen voor dat artikel aangegeven. 

3. De douanerechten na elke stap worden naar beneden afgerond, ten minste tot het dichtstbij zijnde tiende van een 
percentpunt of, indien het douanerecht in monetaire eenheden is uitgedrukt, ten minste tot het dichtstbij zijnde tiende 
van een eurocent voor de EU en de dichtstbij zijnde Koreaanse won voor Korea. 

4. Voor de toepassing van deze bijlage en de lijst van een partij gaat elke jaarlijkse verlaging in op de eerste dag van het 
desbetreffende jaar zoals gedefinieerd in punt 5.
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5. Voor de toepassing van deze bijlage en aanhangsel 2-A-1 betekent: 

a) jaar een, de periode van 12 maanden die begint op de datum waarop deze overeenkomst in werking treedt; 

b) jaar twee, de periode van 12 maanden die begint op de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

c) jaar drie, de periode van 12 maanden die begint op de tweede verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

d) jaar vier, de periode van 12 maanden die begint op de derde verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

e) jaar vijf, de periode van 12 maanden die begint op de vierde verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

f) jaar zes, de periode van 12 maanden die begint op de vijfde verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

g) jaar zeven, de periode van 12 maanden die begint op de zesde verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

h) jaar acht, de periode van 12 maanden die begint op de zevende verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

i) jaar negen, de periode van 12 maanden die begint op de achtste verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

j) jaar 10, de periode van 12 maanden die begint op de negende verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

k) jaar 11, de periode van 12 maanden die begint op de 10e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; 

l) jaar 12, de periode van 12 maanden die begint op de 11e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; 

m) jaar 13, de periode van 12 maanden die begint op de 12e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; 

n) jaar 14, de periode van 12 maanden die begint op de 13e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; 

o) jaar 15, de periode van 12 maanden die begint op de 14e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; 

p) jaar 16, de periode van 12 maanden die begint op de 15e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; 

q) jaar 17, de periode van 12 maanden die begint op de 16e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; 

r) jaar 18, de periode van 12 maanden die begint op de 17e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; 

s) jaar 19, de periode van 12 maanden die begint op de 18e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; 

t) jaar 20, de periode van 12 maanden die begint op de 19e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst; en 

u) jaar 21, de periode van 12 maanden die begint op de 20e verjaardag van de inwerkingtreding van deze over
eenkomst. 

TARIEFLIJST VAN KOREA 

Algemeen 

1. Verband met de geharmoniseerde tarieflijst van Korea (HSK). De bepalingen van deze lijst komen in het algemeen 
overeen met de HSK; voor de interpretatie ervan gelden, evenals voor de producten die onder de onderverdelingen van 
deze lijst vallen, de algemene aantekeningen op de HSK en de aantekeningen op de afdelingen en hoofdstukken van de 
HSK. Voor zover de bepalingen van deze lijst identiek zijn aan de overeenkomstige bepalingen van de HSK, hebben zij 
dezelfde betekenis als die overeenkomstige bepalingen van de HSK. 

2. Basisdouanerchten. De in deze lijst genoemde basisdouanerechten zijn die van de door Korea toegepaste tarieven voor 
de meest begunstigde landen, zoals die van kracht waren op 6 mei 2007.
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Tarieflijst van Korea 

HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0101101000 Paarden (voor fokkerijen) 0 0 

0101109000 Andere 8 5 

0101901010 Renpaarden 8 5 

0101901090 Andere 8 5 

0101909000 Andere 8 10 

0102101000 Melkkoeien 89,1 0 

0102102000 Mestrunderen 89,1 0 

0102109000 Andere 89,1 0 

0102901000 Melkkoeien 40 15 

0102902000 Mestrunderen 40 15 

0102909000 Andere 0 0 

0103100000 Fokdieren van zuiver ras 18 0 

0103910000 Met een gewicht van minder dan 50 kg 18 10 

0103920000 Met een gewicht van 50 kg of meer 18 10 

0104101000 Fokdieren van zuiver ras 0 0 

0104109000 Andere 8 0 

0104201000 Melkgeiten 8 10 

0104209000 Andere 8 0 

0105111000 Fokdieren van zuiver ras 9 0 

0105119000 Andere 9 0 

0105120000 Kalkoenen 9 0 

0105191010 Fokdieren van zuiver ras 0 0 

0105191090 Andere 18 0 

0105199000 Andere 9 0 

0105941000 Fokdieren van zuiver ras 9 0 

0105949000 Andere 9 3 

0105991010 Fokdieren van zuiver ras 0 0 

0105991090 Andere 18 0 

0105992000 Kalkoenen 9 0 

0105999000 Andere 9 0

NL L 127/86 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)88 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0106110000 Primaten 8 0 

0106120000 Walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde 
Cetacea); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde 
Sirenia) 

8 0 

0106191000 Honden 8 3 

0106192010 Fokdieren van zuiver ras 0 0 

0106192090 Andere 8 0 

0106193000 Herten 8 10 

0106194000 Beren 8 0 

0106195010 Fokdieren van zuiver ras 0 0 

0106195090 Andere 8 0 

0106196010 Fokdieren van zuiver ras 0 0 

0106196090 Andere 8 0 

0106199000 Andere 8 0 

0106201000 Slangen 8 0 

0106202000 Zoetwaterschildpadden 8 3 

0106203000 Andere schildpadden 8 0 

0106209000 Andere 8 0 

0106310000 Roofvogels 8 5 

0106320000 Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara’s 
en kaketoes daaronder begrepen) 

8 5 

0106390000 Andere 8 0 

0106901000 Amfibieën 8 0 

0106902010 Honingbijen 8 5 

0106902090 Andere 8 0 

0106903010 Zeepieren 8 0 

0106903020 Wormen van de soort Tubifex tubifex 8 0 

0106903090 Andere 8 0 

0106909000 Andere 8 3 

0201100000 Hele en halve dieren 40 15 zie bijlage 3 

0201200000 Andere delen, met been 40 15 zie bijlage 3 

0201300000 Zonder been 40 15 zie bijlage 3
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HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0202100000 Hele en halve dieren 40 15 zie bijlage 3 

0202200000 Andere delen, met been 40 15 zie bijlage 3 

0202300000 Zonder been 40 15 zie bijlage 3 

0203110000 Hele en halve dieren 22,5 5 

0203120000 Hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been 22,5 5 

0203191000 Buikspek van varkens 22,5 10 zie bijlage 3 

0203199000 Andere 22,5 10 zie bijlage 3 

0203210000 Hele en halve dieren 25 5 

0203220000 Hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been 25 5 

0203291000 Doorregen varkensvlees 25 10 

0203299000 Andere 25 5 

0204100000 Hele en halve lammeren, vers of gekoeld 22,5 10 

0204210000 Hele en halve dieren 22,5 10 

0204220000 Andere delen, met been 22,5 10 

0204230000 Zonder been 22,5 10 

0204300000 Hele en halve lammeren, bevroren 22,5 10 

0204410000 Hele en halve dieren 22,5 10 

0204420000 Andere delen, met been 22,5 10 

0204430000 Zonder been 22,5 10 

0204501000 Vers of gekoeld 22,5 10 

0204502000 Bevroren 22,5 10 

0205001000 Vers of gekoeld 27 10 

0205002000 Bevroren 27 10 

0206100000 Van runderen, vers of gekoeld 18 15 

0206210000 Tongen 18 15 

0206220000 Levers 18 15 

0206291000 Staarten 18 15 

0206292000 Poten 18 15 

0206299000 Andere 18 15
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HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0206300000 Van varkens, vers of gekoeld 18 7 

0206410000 Levers 18 5 

0206491000 Poten 18 6 

0206499000 Andere 18 5 

0206800000 Andere, vers of gekoeld 18 15 

0206900000 Andere, bevroren 18 15 

0207111000 Met een gewicht van niet meer dan 550 g 18 12 

0207119000 Andere 18 12 

0207121000 Met een gewicht van niet meer dan 550 g 20 12 

0207129000 Andere 20 10 

0207131010 Dijen 18 10 

0207131020 Borsten 18 10 

0207131030 Vleugels 18 10 

0207131090 Andere 18 10 

0207132010 Levers 22,5 10 

0207132090 Andere 27 10 

0207141010 Dijen 20 10 

0207141020 Borsten 20 13 

0207141030 Vleugels 20 13 

0207141090 Andere 20 10 

0207142010 Levers 22,5 10 

0207142090 Andere 27 10 

0207240000 Niet in stukken gesneden, vers of gekoeld 18 10 

0207250000 Niet in stukken gesneden, bevroren 18 7 

0207261000 Delen 18 10 

0207262010 Levers 22,5 10 

0207262090 Andere 27 10 

0207271000 Delen 18 7 

0207272010 Levers 22,5 10 

0207272090 Andere 27 10 

0207320000 Niet in stukken gesneden, vers of gekoeld 18 10
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HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0207330000 Niet in stukken gesneden, bevroren 18 13 

0207340000 Vette levers (foies gras), vers of gekoeld 22,5 10 

0207351000 Delen 18 10 

0207352010 Levers 22,5 10 

0207352090 Andere 27 10 

0207361000 Delen 18 13 

0207362010 Levers 22,5 7 

0207362090 Andere 27 10 

0208100000 Van konijnen of van hazen 22,5 10 

0208300000 Van primaten 18 5 

0208400000 Van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren 
van de orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs (zoog
dieren van de orde Sirenia) 

30 3 

0208500000 Van reptielen (slangen en schildpadden daaronder begrepen) 18 0 

0208901000 Van herten 27 10 

0208909010 Van zeedieren 30 3 

0208909090 Andere 18 10 

0209001000 Varkensvet 3 0 

0209002000 Vet van gevogelte 3 0 

0210110000 Hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been 25 5 

0210120000 Buiken (buikspek) en delen daarvan 30 5 

0210190000 Andere 25 5 

0210201000 Gedroogd of gerookt 27 15 

0210209000 Andere 27 15 

0210910000 Van primaten 22,5 10 

0210920000 Van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren 
van de orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs (zoog
dieren van de orde Sirenia) 

22,5 10 

0210930000 Van reptielen (slangen en schildpadden daaronder begrepen) 22,5 10 

0210991010 Van runderen 22,5 15 

0210991020 Van varkens 22,5 5
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HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0210991030 Van pluimvee 22,5 10 

0210991090 Andere 22,5 10 

0210999010 Vlees van schapen of van geiten 22,5 10 

0210999020 Vlees van pluimvee 22,5 10 

0210999090 Andere 22,5 10 

0301101000 Koikarpers 10 0 

0301102000 Tropische vis 10 3 

0301109000 Andere 10 3 

0301911000 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae 

10 7 

0301912000 Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster 10 7 

0301921000 Glasaal (voor aquicultuur) 0 0 

0301929000 Andere 30 % of 1 908 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0301930000 Karper 10 0 

0301940000 Gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus) 10 3 

0301950000 Zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii) 10 3 

0301992000 Geelstaart 10 3 

0301994010 Pootvis (voor de aquicultuur) 0 0 

0301994090 Andere 40 % of 2 781 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0301995000 Kongeraal 10 5 

0301996000 Zaagtandaal 10 5 

0301997000 Slijmprikken van de soort Eptatretus burgeri 10 3 

0301998000 Platvis 10 10 

0301999010 Tandbaarzen van de soort Epinephelus septemfasciatus 10 3 

0301999020 Egelvis 10 5 

0301999030 Tilapia 10 0 

0301999040 Vis van de soort Sebastes borealis (m.i.v. Pacifische roodbaars) 10 5
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HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0301999051 Pootvis (voor de aquicultuur) 0 0 

0301999059 Andere 38 5 

0301999060 Harder 10 5 

0301999070 Modderkruiper 10 3 

0301999080 Meerval 10 3 

0301999091 Groenling (Hexagrammos spp., Agrammus spp.) 10 3 

0301999092 Kroeskarper 10 3 

0301999093 Zalm 10 5 

0301999094 Graskarper 10 0 

0301999095 Ombervis 36 10 

0301999099 Andere 10 10 

0302111000 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae 

20 10 

0302112000 Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster 20 10 

0302120000 Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 
rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hu
cho hucho) 

20 5 

0302190000 Andere 20 5 

0302210000 Heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippo
glossus, Hippoglossus stenolepis) 

20 10 

0302220000 Schol (Pleuronectes platessa) 20 10 

0302230000 Tong (Solea spp.) 20 10 

0302290000 Andere 20 10 

0302310000 Witte tonijn (Thunnus alalunga) 20 3 

0302320000 Geelvintonijn (Thunnus albacares) 20 3 

0302330000 Boniet 20 3 

0302340000 Grootoogtonijn (Thunnus obesus) 20 3 

0302350000 Gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus) 20 0
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HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0302360000 Zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii) 20 0 

0302390000 Andere 20 3 

0302400000 Haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering 
van levers, hom en kuit 

20 5 

0302500000 Kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus), met uitzondering van levers, hom en kuit 

20 10 

0302610000 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella’s (Sar
dinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus) 

20 5 

0302620000 Schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 20 5 

0302630000 Koolvis (Pollachius virens) 20 0 

0302640000 Makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) 

20 10 

0302650000 Haai 20 3 

0302660000 Paling of aal (Anguilla spp.) 20 10 

0302670000 Zwaardvis (Xiphias gladius) 20 3 

0302680000 Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 20 5 

0302691000 Alaskakoolvis 20 10 

0302692000 Geelstaart 20 5 

0302693000 Haarstaart 20 10 

0302694000 Zeebrasem 20 10 

0302695000 Kongeraal 20 10 

0302696000 Zaagtandaal 20 5 

0302697000 Horsmakreel 20 10 

0302698000 Makreelgeep (m.i.v. vis van de soort Hyporhampus sajori) 20 0 

0302699010 Spaanse makreel 20 10 

0302699020 Egelvis 20 7 

0302699030 Braam 20 5 

0302699040 Zeeduivel 20 10 

0302699090 Andere 20 10 

0302701000 Levers 20 3 

0302702000 Hom en kuit 20 3
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HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0303110000 Rode zalm (Oncorhynchus nerka) 10 5 

0303190000 Andere 10 5 

0303210000 Forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

10 10 

0303220000 Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 10 5 

0303290000 Andere 10 5 

0303310000 Heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippo
glossus, Hippoglossus stenolepis) 

10 10 

0303320000 Schol (Pleuronectes platessa) 10 10 

0303330000 Tong (Solea spp.) 10 10 

0303390000 Andere 10 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 5 

0303410000 Witte tonijn (Thunnus alalunga) 10 3 

0303420000 Geelvintonijn (Thunnus albacares) 10 3 

0303430000 Boniet 10 3 

0303440000 Grootoogtonijn (Thunnus obesus) 10 3 

0303450000 Gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus) 10 0 

0303460000 Zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii) 10 3 

0303490000 Andere 10 3 

0303510000 Haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 7 

0303520000 Kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus) 

10 10 

0303610000 Zwaardvis (Xiphias gladius) 10 3 

0303620000 Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 10 3 

0303710000 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella’s (Sar
dinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus) 

10 10 

0303720000 Schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 10 5 

0303730000 Koolvis (Pollachius virens) 10 0
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0303740000 Makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) 

10 12-A 

0303750000 Haai 10 5 

0303760000 Paling of aal (Anguilla spp.) 10 10 

0303770000 Zeebaars (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 10 10 

0303780000 Heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 10 10 

0303791000 Alaskakoolvis 30 E 

0303792000 Zandvis 10 5 

0303793000 Haarstaart 10 10 

0303794010 Vis van de soort Branchiostegus japonicus 10 5 

0303794090 Andere 10 10 

0303795000 Kongeraal 10 10 

0303796000 Ombervis van de soort Larimichthys polyactis 10 10 

0303797000 Horsmakreel 10 10 

0303798000 Makreelgeep (m.i.v. vis van de soort Hyporhampus sajori) 34 10 

0303799010 Spaanse makreel 10 10 

0303799020 Egelvis 10 10 

0303799030 Spiering 10 5 

0303799040 Vis van de soort Sebastolobus macrochir 10 0 

0303799050 Zonnevis 10 3 

0303799060 Atkamakreel 10 3 

0303799070 Vis van de soort Sebastes borealis (m.i.v. Pacifische roodbaars) 10 10-A 

0303799080 Blauwe grenadier of hoki 10 7 

0303799091 Zeeduivel 10 10 

0303799092 Slijmprik (Pacifische, Atlantische) 10 7 

0303799093 Rog van het geslacht Bathyraja spp. 10 10 

0303799094 Bandeng of melkvis 10 0 

0303799095 Ombervis 57 E 

0303799096 Rog van de soort Raja tongu 10 10 

0303799097 Zandspiering 10 10
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0303799098 Tandvis, andere dan Dissostichus spp. 10 3 

0303799099 Andere 10 10 

0303801000 Levers 10 5 

0303802010 Van Alaskakoolvis 10 5 

0303802090 Andere 10 5 

0304111000 Filets 20 3 

0304112000 Surimi 20 3 

0304119000 Andere 20 3 

0304121000 Filets 20 5 

0304122000 Surimi 20 5 

0304129000 Andere 20 5 

0304191010 Filets 20 10 

0304191020 Surimi 20 5 

0304191090 Andere 20 5 

0304192010 Filets 20 10 

0304192020 Surimi 20 3 

0304192090 Andere 20 3 

0304193010 Filets 20 0 

0304193020 Surimi 20 3 

0304193090 Andere 20 3 

0304199010 Filets 20 5 

0304199020 Surimi 20 5 

0304199090 Andere 20 5 

0304210000 Zwaardvis (Xiphias gladius) 10 3 

0304220000 Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 10 3 

0304291000 Van Alaskakoolvis 10 10 

0304292000 Van kongeraal 10 10 

0304293000 Van kabeljauw 10 10 

0304294000 Van schol 10 10 

0304295000 Van rode tonijn 10 3
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0304296000 Van tandvis, andere dan Dissostichus spp. 10 3 

0304297000 Van tilapia 10 0 

0304298000 Van vijlvis 10 3 

0304299000 Andere 10 5 

0304911000 Bevroren surimi 10 3 

0304919000 Andere 10 3 

0304921000 Bevroren surimi 10 5 

0304929000 Andere 10 5 

0304991010 Bevroren surimi 10 3 

0304991090 Andere 10 3 

0304999010 Bevroren surimi 10 5 

0304999090 Andere 10 5 

0305100000 Meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke 
consumptie 

20 3 

0305201000 Levers 20 3 

0305202000 Hom en kuit, gedroogd 20 3 

0305203000 Hom en kuit, gerookt 20 3 

0305204010 Van Alaskakoolvis 20 5 

0305204020 Van ombervis van de soort Larimichthys polyactis 20 3 

0305204030 Van haring 20 5 

0305204090 Andere 20 3 

0305301000 Gedroogd 20 3 

0305302000 Gezouten of gepekeld 20 3 

0305410000 Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 
rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hu
cho hucho) 

20 5 

0305420000 Haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 3 

0305491000 Ansjovis 20 5 

0305492000 Alaskakoolvis 20 3
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0305499000 Andere 20 3 

0305510000 Kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus) 

20 10 

0305591000 Haaienvinnen 20 5 

0305592000 Ansjovis 20 10 

0305593000 Alaskakoolvis 20 3 

0305594000 Ombervis van de soort Larimichthys polyactis 20 10 

0305595000 Egelvis 20 0 

0305596000 Zaagtandaal 20 3 

0305597000 Zandspiering 20 5 

0305598000 Botervis of slijmvis, m.i.v. jonge vis van de soort Enedrias 
nebulosus 

20 0 

0305599000 Andere 20 5 

0305610000 Haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 3 

0305620000 Kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus) 

20 5 

0305631000 Zoute gefermenteerde ansjovis 20 10 

0305639000 Andere 20 5 

0305691000 Zalm 20 5 

0305692000 Forel 20 10 

0305693000 Haarstaart 20 5 

0305694000 Sardines 20 3 

0305695000 Makreel 20 10 

0305696000 Ombervis van de soort Larimichthys polyactis 20 10 

0305697000 Horsmakreel 20 10 

0305698000 Makreelgeep (m.i.v. vis van de soort Hyporhampus sajoris) 20 0 

0305699000 Andere 20 3 

0306110000 Langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 20 3 

0306120000 Zeekreeften (Homarus spp.) 20 3 

0306131000 Gepeld 20 5 

0306139000 Andere 20 10
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0306141000 Krabvlees 20 10 

0306142000 Koningskrabben 20 3 

0306143000 Blauwe krabben 14 10 

0306149000 Andere 14 10 

0306190000 Andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van 
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie 

20 10 

0306210000 Langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 20 3 

0306220000 Zeekreeften (Homarus spp.) 20 3 

0306231000 Levend, vers of gekoeld 20 3 

0306232000 Gedroogd 20 3 

0306233000 Gezouten of gepekeld 50 % of 363 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0306241010 Blauwe krabben 20 10 

0306241020 Sneeuwkrabben 20 10 

0306241090 Andere 20 10 

0306242000 Gedroogd 20 5 

0306243000 Gezouten of gepekeld 20 10 

0306291000 Levend, vers of gekoeld 20 10 

0306292000 Gedroogd 20 10 

0306293000 Gezouten of gepekeld 20 5 

0307101011 Voor de kweek 0 0 

0307101019 Andere 5 3 

0307101090 Andere 20 5 

0307102000 Bevroren 20 5 

0307103000 Gedroogd 20 5 

0307104000 Gezouten of gepekeld 20 3 

0307210000 Levend, vers of gekoeld 20 10 

0307291000 Bevroren 20 10 

0307292000 Gedroogd 20 10
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0307293000 Gezouten of gepekeld 20 3 

0307310000 Levend, vers of gekoeld 20 7 

0307391000 Bevroren 20 10 

0307392000 Gedroogd 20 10 

0307399000 Andere 20 5 

0307411000 Inktvis 10 5 

0307412000 Pijlinktvis 10 10 

0307491010 Inktvis 10 10 

0307491020 Pijlinktvis 22 E 

0307492000 Gezouten of gepekeld 10 10 

0307493000 Gedroogd 10 10 

0307511000 Inktvis van de soort Octopus variabilis 20 7 

0307512000 Inktvis van de soort Octopus membranaceus 20 10 

0307519000 Andere 20 10 

0307591010 Achtarmige inktvis 20 10 

0307591020 Inktvis van de soort Octopus variabilis 20 10 

0307591030 Inktvis van de soort Octopus membranaceus 20 10 

0307591090 Andere 20 3 

0307592000 Gedroogd 20 10 

0307599000 Andere 20 5 

0307600000 Eetbare slakken, andere dan zeeslakken 20 0 

0307911110 Broedsel van Amerikaanse venusschelpen 20 3 

0307911190 Andere 20 5 

0307911200 Zeeoren 20 7 

0307911300 Slakken van de soort Batillus cornutus 20 10 

0307911410 Voor de kweek 0 0 

0307911490 Andere 20 3 

0307911510 Voor de kweek 0 0 

0307911590 Andere 20 7 

0307911600 Kokkels 20 10
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0307911700 Adductoren van schelpdieren 20 10 

0307911800 Venusschelpen 20 10 

0307911910 Strandschelpen van de soort Rangia cuneata 20 3 

0307911990 Andere 20 10 

0307919010 Zee-egels 20 5 

0307919020 Zeekomkommers 20 3 

0307919031 Voor de kweek 0 0 

0307919039 Andere 20 5 

0307919040 Kwallen 20 5 

0307919090 Andere 20 10 

0307991110 Kokkels 20 10 

0307991120 Slijkmossels 20 10 

0307991130 Venusschelpen 20 10 

0307991140 Adductoren van schelpdieren 20 10 

0307991150 Arkschelpen 20 7 

0307991160 Slakken van de soort Batillus cornutus (bevroren) 20 10 

0307991190 Andere 20 10 

0307991910 Zeekomkommers 20 3 

0307991920 Zeescheden 20 7 

0307991990 Andere 20 10 

0307992110 Slijkmossels 20 10 

0307992120 Adductoren van schelpdieren 20 10 

0307992130 Venusschelpen 20 10 

0307992190 Andere 20 7 

0307992920 Zeekomkommers 20 3 

0307992930 Zeescheden 20 5 

0307992990 Andere 20 5 

0307993110 Slijkmossels 20 5 

0307993120 Venusschelpen 20 10
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0307993130 Slakken van de soort Batillus cornutus (gezouten of gepekeld) 20 3 

0307993190 Andere 20 10 

0307993910 Zee-egels 20 3 

0307993920 Zeekomkommers 20 3 

0307993930 Kwallen 20 0 

0307993990 Andere 20 5 

0401100000 Met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent 36 15 

0401200000 Met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 
gewichtspercenten 

36 15 

0401301000 Bevroren room 36 10 

0401309000 Andere 36 13 

0402101010 Mageremelkpoeder 176 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0402101090 Andere 176 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0402109000 Andere 176 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0402211000 Vollemelkpoeder 176 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0402219000 Andere 176 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0402290000 Andere 176 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0402911000 Gecondenseerde melk 89 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0402919000 Andere 89 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0402991000 Gecondenseerde melk, met toegevoegde suiker of andere zoet
stoffen 

89 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0402999000 Andere 89 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0403101000 Vloeibaar 36 10 

0403102000 Bevroren 36 10 

0403109000 Andere 36 10 

0403901000 Karnemelk 89 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 6 

0403902000 Gestremde melk en room 36 10

NL L 127/102 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)104 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

0403903000 Kefir 36 10 

0403909000 Andere gegiste of aangezuurde melk en room 36 10 

0404101010 Weipoeder 49,5 

– voor voedingsdoeleinden 49,5 0 

– andere 49,5 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 7 

0404101090 Andere 49,5 

– voor voedingsdoeleinden 49,5 0 

– andere 49,5 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 7 

0404102110 Lactosevrij 49,5 

– voor voedingsdoeleinden 49,5 0 

– andere 49,5 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 7 

0404102120 Gedemineraliseerd 49,5 

– voor voedingsdoeleinden 49,5 0 

– andere 49,5 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 7 

0404102130 Weiproteïne-concentraat 49,5 

– voor voedingsdoeleinden 49,5 0 

– andere 49,5 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 7 

0404102190 Andere 49,5 

– voor voedingsdoeleinden 49,5 0 

– andere 49,5 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 7 

0404102900 Andere 49,5 

– voor voedingsdoeleinden 49,5 0 

– andere 49,5 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 7 

0404900000 Andere 36 10 

0405100000 Boter 89 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 8 

0405200000 Zuivelpasta’s 8 0 

0405900000 Andere 89 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 8
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0406101000 Verse kaas 36 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 9 

0406102000 Wrongel 36 10 

0406200000 Kaas van alle soorten, geraspt of in poeder 36 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 9 

0406300000 Smeltkaas, niet geraspt noch in poeder 36 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 9 

0406400000 Blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat die 
zijn verkregen door gebruik te maken van Penicillium roque
forti 

36 10 

0406900000 Andere kaas 36 

– Cheddar 36 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 9 

– andere 36 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 9 

0407001010 Broedeieren van vogels van zuiver ras 27 10 

0407001090 Andere 27 15 

0407009000 Andere 27 10 

0408110000 Gedroogd 27 13 

0408190000 Andere 27 13 

0408910000 Gedroogd 27 10 

0408991000 Van kippen 41,6 15 

0408999000 Andere 27 10 

0409000000 Natuurhoning 243 % of 1 864 
won/kg indien dit 

meer is 

Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 10 

0410001000 Schildpadeieren 8 0 

0410002000 Zwaluwnestjes 8 0 

0410003000 Koninginnengelei 8 10 

0410009000 Andere 8 0 

0501000000 Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval 
van mensenhaar 

3 0 

0502100000 Haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar 3 0 

0502902000 Geitenhaar 3 0 

0502909000 Andere 3 0
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0504001010 Van runderen 27 15 

0504001090 Andere 27 13 

0504002000 Blazen 27 10 

0504003000 Magen 27 15 

0505100000 Veren van de soorten die als opvulmateriaal worden gebruikt; 
dons 

3 5 

0505901000 Poeder van veren 5 0 

0505909000 Andere 5 5 

0506100000 Osseïne en met zuur behandelde beenderen 3 0 

0506901010 Van tijgers 3 0 

0506901020 Van runderen 9 0 

0506901090 Andere 3 0 

0506902000 Poeder van beenderen 25,6 10 

0506909000 Andere 3 0 

0507101000 Ivoor van olifanten 8 0 

0507102000 Horens van neushoorns 8 0 

0507109000 Andere 8 0 

0507901110 In gehele staat 20 15 

0507901190 Andere 20 15 

0507901200 Geweien 20 15 

0507902010 Rug- en buikschilden van schildpadden 8 0 

0507902020 Walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen) 8 0 

0507902030 Rugschilden en schubben van schubdieren 8 0 

0507902040 Hoeven, nagels en klauwen 8 0 

0507902090 Andere 8 0 

0508001000 Koraal 8 0 

0508002010 Parelmoerschelpen 8 0 

0508002020 Schelpen van zeeoren 8 0 

0508002030 Oesterschelpen 8 0 

0508002040 Schelpen van slakken 8 0 

0508002050 Schelpen van slakken van de familie Trochidae 8 0 

0508002060 Agayaschelpen 8 0
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0508002070 Zoetwaterschelpen (Megalonaiasnervosa, Amblemaplicata, 
Quadrula quadrula spp.) 

8 0 

0508002090 Andere 8 0 

0508009000 Andere 8 0 

0510001000 Grijze amber 8 0 

0510002000 Bevergeil 8 0 

0510003000 Muskus 8 0 

0510004000 Galstenen 8 0 

0510005000 Faeces van vliegende eekhoorns van de soort Trogopterus 
xanthipes 

8 0 

0510009010 Alvleesklieren 8 0 

0510009020 Gal 8 0 

0510009030 Gekko’s 8 0 

0510009090 Andere 8 0 

0511100000 Rundersperma 0 0 

0511911010 Eieren van pekelkreeftjes 8 0 

0511911090 Andere 8 0 

0511912000 Visafvallen 5 3 

0511919000 Andere 8 5 

0511991000 Dierlijk bloed 8 0 

0511992010 Sperma van varkens 0 0 

0511992090 Andere 0 0 

0511993010 Van runderen 18 0 

0511993020 Van varkens 18 0 

0511993090 Andere 0 0 

0511994000 Pezen en zenen 18 10 

0511995011 Opgemaakt 3 0 

0511995019 Andere 3 0 

0511995020 Afval van paardenhaar 3 0 

0511996000 Echte sponsen 8 0 

0511999010 Eieren van zijderupsen 18 0 

0511999020 Poppen van zijderupsen 8 0
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0511999030 Dode dieren, andere dan producten van dode dieren van de 
soorten bedoeld bij hoofdstuk 3 

8 0 

0511999040 Snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen 8 0 

0511999090 Andere 8 0 

0601101000 Van tulpen 8 0 

0601102000 Van lelies 4 0 

0601103000 Van dahlia’s 8 0 

0601104000 Van hyacinten 8 0 

0601105000 Van gladiolen 8 0 

0601106000 Van irissen 8 0 

0601107000 Van fresia’s 8 0 

0601108000 Van narcissen 8 0 

0601109000 Andere 8 0 

0601201000 Van tulpen 8 0 

0601202000 Van lelies 8 0 

0601203000 Van dahlia’s 8 0 

0601204000 Van hyacinten 8 0 

0601205000 Van gladiolen 8 0 

0601206000 Cichoreiplanten en -wortels 8 0 

0601207000 Van irissen 8 0 

0601208000 Van fresia’s 8 0 

0601209010 Van narcissen 8 0 

0601209090 Andere 8 0 

0602101000 Van fruitbomen 8 0 

0602109000 Andere 8 5 

0602201000 Appelbomen 18 0 

0602202000 Perenbomen 18 0 

0602203000 Perzikbomen 18 0 

0602204000 Druivenstokken 8 0 

0602205000 Kakibomen 8 0 

0602206000 Citrusbomen 18 0
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0602207010 Kastanjebomen 8 10 

0602207020 Walnootbomen 8 10 

0602207030 Koreaanse dennenbomen 8 10 

0602209000 Andere 8 10 

0602300000 Rododendrons en azalea’s, ook indien geënt 8 10 

0602400000 Rozen, ook indien geënt 8 0 

0602901010 Orchideeën 8 0 

0602901020 Anjers 8 0 

0602901030 Guzmania Empire 8 0 

0602901040 Gipskruid 8 0 

0602901050 Chrysanten 8 0 

0602901060 Cactussen 8 0 

0602901090 Andere 8 0 

0602902011 Als bonsai 8 10 

0602902019 Andere 8 10 

0602902020 Lariksen 8 10 

0602902030 Cryptomeria 8 10 

0602902040 Japanse cypressen 8 10 

0602902050 Pinus rigitaeda 8 10 

0602902061 Als bonsai 8 10 

0602902069 Andere 8 10 

0602902071 Als bonsai 8 10 

0602902079 Andere 8 10 

0602902081 Als bonsai 8 10 

0602902089 Andere 8 10 

0602902091 Als bonsai 8 10 

0602902099 Andere 8 10 

0602909010 Pioenbomen 8 10 

0602909020 Camelia’s 8 10 

0602909030 Moerbeibomen 18 0 

0602909040 Champignonbroed 8 0
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0602909090 Andere 8 0 

0603110000 Rozen 25 0 

0603120000 Anjers 25 0 

0603131000 Cymbidiums 25 0 

0603132000 Phalaenopsis 25 5 

0603139000 Andere 25 5 

0603140000 Chrysanten 25 0 

0603191000 Tulpen 25 0 

0603192000 Gladiolen 25 0 

0603193000 Lelies 25 0 

0603194000 Gipskruid 25 0 

0603199000 Andere 25 5 

0603900000 Andere 25 5 

0604100000 Mossen en korstmossen 8 10 

0604911010 Gingkobladeren 8 10 

0604911090 Andere 8 10 

0604919000 Andere 8 0 

0604990000 Andere 8 0 

0701100000 Pootaardappelen 304 10 

0701900000 Andere 304 E 

0702000000 Tomaten, vers of gekoeld 45 7 

0703101000 Uien 135 % of 180 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0703102000 Sjalotten 27 0 

0703201000 Gepeld 360 % of 1 800 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0703209000 Andere 360 % of 1 800 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0703901000 Prei 27 0 

0703909000 Andere 27 0
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0704100000 Bloemkool 27 5 

0704200000 Spruitkool 27 10 

0704901000 Witte kool en rode kool 27 0 

0704902000 Chinese kool 27 5 

0704909000 Andere 27 0 

0705110000 Kropsla 45 10 

0705190000 Andere 45 10 

0705210000 Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 8 0 

0705290000 Andere 8 0 

0706101000 Wortelen 30 % of 134 
won/kg indien dit 

meer is 

5 

0706102000 Rapen 27 0 

0706901000 Radijs 30 10 

0706902000 Wasabi en mierikswortel 27 0 

0706903000 Codonopsis 27 5 

0706904000 Platycodon grandiflorum 27 5 

0706909000 Andere 27 5 

0707000000 Komkommers en augurken, vers of gekoeld 27 0 

0708100000 Erwten (Pisum sativum) 27 5 

0708200000 Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5 

0708900000 Andere peulgroenten 27 5 

0709200000 Asperges 27 0 

0709300000 Aubergines 27 0 

0709400000 Selderij, andere dan knolselderij 27 0 

0709517000 Gekweekte champignons (Agaricus bisporus) 30 10 

0709519000 Andere 30 10 

0709591000 Pijnboompaddenstoelen 30 10 

0709592000 Shiitake 45 % of 1 625 
won/kg indien dit 

meer is 

15
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0709593000 Reichipaddenstoelen (Ganoderma lucidum) 30 10 

0709594000 Oesterzwammen 30 10 

0709595000 Fluweelpootje (Flammulina velutipes) 30 10 

0709596000 Truffels 27 10 

0709599000 Andere 30 10 

0709601000 Niet-scherpsmakende pepers 270 % of 6 210 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0709609000 Andere 270 % of 6 210 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0709700000 Spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde 27 0 

0709901000 Adelaarsvarens (Pteridium aquilinum) 30 10 

0709902000 Bloeiende varens 27 10 

0709903000 Pompoenen 27 0 

0709909000 Andere 27 10 

0710100000 Aardappelen 27 5 

0710210000 Erwten (Pisum sativum) 27 5 

0710220000 Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5 

0710290000 Andere 27 5 

0710300000 Spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde 27 0 

0710400000 Suikermaïs 30 5 

0710801000 Uien 27 12 

0710802000 Knoflook 27 15 

0710803000 Bamboescheuten 27 10 

0710804000 Wortelen 27 5 

0710805000 Adelaarsvarens (Pteridium aquilinum) 30 10 

0710806000 Pijnboompaddenstoelen 27 12 

0710807000 Vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta” 27 15 

0710809000 Andere 27 0 

0710900000 Mengsels van groenten 27 0
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0711200000 Olijven 27 0 

0711400000 Komkommers en augurken 30 10 

0711510000 Paddenstoelen van het geslacht Agaricus 30 10 

0711591000 Truffels 27 10 

0711599000 Andere 30 10 

0711901000 Knoflook 360 % of 1 800 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0711903000 Bamboescheuten 27 10 

0711904000 Wortelen 30 10 

0711905010 Adelaarsvarens (Pteridium aquilinum) 30 12 

0711905020 Bloeiende varens 27 10 

0711905091 Vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta” 270 % of 6 210 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0711905099 Andere 27 0 

0711909000 Mengsels van groenten 27 0 

0712200000 Uien 135 % of 180 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0712311000 Gekweekte champignons (Agaricus bisporus) 30 5 

0712319000 Andere 30 % of 1 218 
won/kg indien dit 

meer is 

5 

0712320000 Judasoren (Auricularia spp.) 30 % of 1 218 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0712330000 Trilzwammen (Tremella spp.) 30 % of 1 218 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0712391010 Pijnboompaddenstoelen 30 12 

0712391020 Eikpaddenstoelen 45 % of 1 625 
won/kg indien dit 

meer is 

15 

0712391030 Ling-chiupaddenstoelen 30 % of 842 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0712391040 Oesterzwammen 30 10
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0712391050 Winterpaddenstoelen 30 10 

0712391090 Andere 30 % of 1 218 
won/kg indien dit 

meer is 

0 

0712392000 Truffels 27 10 

0712901000 Knoflook 360 % of 1 800 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0712902010 Adelaarsvarens (Pteridium aquilinum) 30 % of 1 807 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0712902020 Radijs 30 7 

0712902030 Stengeluien of grove bieslook 30 % of 1 159 
won/kg indien dit 

meer is 

7 

0712902040 Wortelen 30 % of 864 
won/kg indien dit 

meer is 

7 

0712902050 Pompoenen 30 10 

0712902060 Witte kool en rode kool 30 10 

0712902070 Tarostengels 30 10 

0712902080 Stengels van bataten (zoete aardappelen) 30 7 

0712902091 Suikermaïs, bestemd voor zaaidoeleinden 370 5 

0712902092 Suikermaïs, andere dan die bestemd voor zaaidoeleinden 370 13 

0712902093 Aardappelen 27 5 

0712902094 Bloeiende varens 30 % of 1 446 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0712902095 Codonopsis 30 7 

0712902099 Andere 30 7 

0712909000 Mengsels van groenten 27 0 

0713101000 Voor zaaidoeleinden 27 5 

0713102000 Voor voedingsdoeleinden 0 0 

0713109000 Andere 27 0 

0713200000 Kekers 27 5
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0713311000 Voor zaaidoeleinden 607,5 5 

0713319000 Andere 607,5 15 

0713321000 Voor zaaidoeleinden 420,8 5 

0713329000 Andere 420,8 15 

0713331000 Voor zaaidoeleinden 27 5 

0713339000 Andere 27 10 

0713390000 Andere 27 7 

0713400000 Linzen 27 5 

0713500000 Tuinbonen (Vicia faba var. major), paardenbonen (Vicia faba 
var. equina) en duivenbonen (Vicia faba var. minor) 

27 5 

0713900000 Andere 27 5 

0714101000 Vers 887,4 15 

0714102010 Schijfjes 887,4 13 

0714102020 Pellets 887,4 10 

0714102090 Andere 887,4 15 

0714103000 Gekoeld 887,4 15 

0714104000 Bevroren 45 5 

0714201000 Vers 385 % of 338 
won/kg indien dit 

meer is 

13 

0714202000 Gedroogd 385 13 

0714203000 Gekoeld 385 13 

0714204000 Bevroren 45 10 

0714209000 Andere 385 13 

0714901010 Bevroren 45 10 

0714901090 Andere 18 10 

0714909010 Bevroren 45 5 

0714909090 Andere 385 13 

0801110000 Gedroogd 30 0 

0801190000 Andere 30 0
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0801210000 In de dop 30 0 

0801220000 Zonder dop 30 0 

0801310000 In de dop 8 0 

0801320000 Zonder dop 8 0 

0802110000 In de dop 8 0 

0802120000 Zonder dop 8 0 

0802210000 In de dop 8 7 

0802220000 Zonder dop 8 10 

0802310000 In de dop 45 15 

0802320000 Zonder dop 30 6 

0802401000 In de dop 219,4 % of 1 470 
won/kg indien dit 

meer is 

15 

0802402000 Zonder dop 219,4 % of 1 470 
won/kg indien dit 

meer is 

15 

0802500000 Pistaches 30 0 

0802600000 Macadamianoten 30 7 

0802901010 In de dop 566,8 % of 2 664 
won/kg indien dit 

meer is 

15 

0802901020 Zonder dop 566,8 % of 2 664 
won/kg indien dit 

meer is 

15 

0802902010 In de dop 27,0 % of 803 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0802902020 Zonder dop 27,0 % of 803 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

0802909000 Andere 30 7 

0803000000 Bananen, „plantains” daaronder begrepen, vers of gedroogd 30 5 

0804100000 Dadels 30 10 

0804200000 Vijgen 30 7 

0804300000 Ananassen 30 10 

0804400000 Avocado’s 30 2
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0804501000 Guaves 30 5 

0804502000 Mango’s 30 10 

0804503000 Manggistans 30 10 

0805100000 Sinaasappelen 50 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 11 

0805201000 ( 1 ) Koreaanse citrusvruchten 144 E 

0805209000 ( 2 ) Andere 144 15 

0805400000 Pompelmoezen en pomelo’s 30 5 

0805501000 Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) 30 2 

0805502010 Citrus aurantifolia 30 10 

0805502020 Citrus latifolia 144 0 

0805900000 Andere 144 E 

0806100000 Vers 45 S-A 

0806200000 Gedroogd 21 0 

0807110000 Watermeloenen 45 12 

0807190000 Andere 45 12 

0807200000 Papaja’s 30 0 

0808100000 Appelen 45 

– van de soort Fuji 45 20 Zie bijlage 3 

– Andere 45 10 Zie bijlage 3 

0808201000 Peren 45 

– Aziatische soort 45 20 

– andere 45 10 

0808202000 Kweeperen 45 0 

0809100000 Abrikozen 45 7 

0809200000 Kersen 24 0 

0809300000 Perziken, nectarines daaronder begrepen 45 10 

( 1 ) HSK 0805201000 m.i.v. satsuma’s. 
( 2 ) HSK 0805209000 m.i.v. mandarijnen en clementines.
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0809401000 Pruimen 45 10 

0809402000 Sleepruimen 45 0 

0810100000 Aardbeien 45 10 

0810200000 Frambozen, braambessen, moerbeien en loganbessen 45 12 

0810400000 Veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht 
Vaccinium 

45 10 

0810500000 Kiwi’s 45 15 

0810600000 Doerians 45 0 

0810901000 Kaki’s 50 10 

0810902000 Zoete kaki’s 45 10 

0810903000 Jujubes 611,5 % of 5 800 
won/kg indien dit 

meer is 

15 

0810905000 Umes (Prunus mume) 50 10 

0810909000 Andere 45 10 

0811100000 Aardbeien 30 5 

0811200000 Frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of 
rode aalbessen en kruisbessen 

30 5 

0811901000 Kastanjes 30 15 

0811902000 Jujubes 30 13 

0811903000 Pingels of pignolen 30 15 

0811909000 Andere 30 5 

0812100000 Kersen 30 0 

0812901000 Aardbeien 30 0 

0812909000 Andere 30 0 

0813100000 Abrikozen 45 0 

0813200000 Pruimen 18 2 

0813300000 Appelen 45 7 

0813401000 Kaki’s 50 10 

0813402000 Jujubes 611,5 % of 5 800 
won/kg indien dit 

meer is 

15
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0813409000 Andere 45 0 

0813500000 Mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit 
hoofdstuk 

45 0 

0814001000 Schillen van citrusvruchten 30 0 

0814002000 Schillen van meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) 30 0 

0901110000 Waaruit geen cafeïne is verwijderd 2 0 

0901120000 Waaruit cafeïne is verwijderd 2 0 

0901210000 Waaruit geen cafeïne is verwijderd 8 5 

0901220000 Waaruit cafeïne is verwijderd 8 5 

0901901000 Bolsters en schillen, van koffie 3 0 

0901902000 Koffiesurrogaten die koffie bevatten 8 5 

0902100000 Groene (niet-gefermenteerde) thee in onmiddellijke verpakkin
gen met een inhoud van niet meer dan 3 kg 

513,6 18 

0902200000 Andere groene (niet-gefermenteerde) thee 513,6 18 

0902300000 Zwarte (gefermenteerde) thee en gedeeltelijk gefermenteerde 
thee, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 
niet meer dan 3 kg 

40 0 

0902400000 Andere zwarte (gefermenteerde) thee en andere gedeeltelijk 
gefermenteerde thee 

40 0 

0903000000 Maté 25 5 

0904110000 Niet fijngemaakt en niet gemalen 8 0 

0904120000 Fijngemaakt of gemalen 8 0 

0904201000 Niet fijngemaakt en niet gemalen 270 % of 6 210 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0904202000 Fijngemaakt of gemalen 270 % of 6 210 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

0905000000 Vanille 8 0 

0906110000 Kaneel (Cinnamon zeylanicum Blume) 8 0 

0906191000 Kaneel, andere dan Cinnamon zeylanicum Blume 8 0 

0906192000 Bloemen van de kaneelboom 8 0 

0906201000 Kaneel 8 0
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0906202000 Bloemen van de kaneelboom 8 0 

0907000000 Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen 8 0 

0908100000 Muskaatnoten 8 0 

0908200000 Foelie 8 0 

0908300000 Amomen en kardemom 8 0 

0909100000 Anijszaad en steranijszaad 8 0 

0909200000 Korianderzaad 8 0 

0909300000 Komijnzaad 8 0 

0909400000 Karwijzaad 8 0 

0909500000 Venkelzaad; jeneverbessen 8 0 

0910100000 Gember 377,3 % of 931 
won/kg indien dit 

meer is 

18 

0910200000 Saffraan 8 0 

0910300000 Kurkuma 8 0 

0910910000 Mengsels bedoeld bij aantekening 1, onder b), op dit hoofd
stuk 

8 0 

0910991000 Tijm; laurierbladeren 8 0 

0910992000 Kerrie 8 0 

0910999000 Andere 8 0 

1001100000 Harde tarwe 3 0 

1001901000 Masteluin 3 0 

1001909010 Voor zaaidoeleinden 1,8 0 

1001909020 Voor voedingsdoeleinden 0 0 

1001909030 Voor maalderijen 1,8 0 

1001909090 Andere 1,8 0 

1002001000 Voor zaaidoeleinden 108,7 3 

1002009000 Andere 3 0 

1003001000 Brouwgerst 513 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 12 

Zie bijlage 3 

1003009010 Ongepelde gerst 324 % of 326 
won/kg indien dit 

meer is 

E
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1003009020 Naakte gerst 299,7 % of 361 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

1003009090 Andere 299,7 13 

1004001000 Voor zaaidoeleinden 554,8 5 

1004009000 Andere 3 0 

1005100000 Voor zaaidoeleinden 328 5 

1005901000 Voor voederdoeleinden 328 5 

1005902000 Pofmais 630 13 

1005909000 Andere 328 13 

1006100000 Padie - X 

1006201000 Droge rijst - X 

1006202000 Kleefrijst - X 

1006301000 Droge rijst - X 

1006302000 Kleefrijst - X 

1006400000 Breukrijst - X 

1007001000 Voor zaaidoeleinden 779,4 10 

1007009000 Andere 3 0 

1008100000 Boekweit 256,1 15 

1008201010 Voor zaaidoeleinden 18 5 

1008201090 Andere 3 0 

1008209000 Andere 3 0 

1008300000 Kanariezaad 3 0 

1008900000 Andere granen 800,3 15 

1101001000 Van tarwe 4,2 3 

1101002000 Van masteluin 5 0 

1102100000 Roggemeel 5 0 

1102200000 Maïsmeel 5 0 

1102901000 Meel van gerst 260 10 

1102902000 Rijstmeel - X 

1102909000 Andere 800,3 15
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1103110000 Van tarwe 288,2 10 

1103130000 Van maïs 162,9 10 

1103191000 Van gerst 260 10 

1103192000 Van haver 554,8 13 

1103193000 Van rijst - X 

1103199000 Andere 800,3 13 

1103201000 Van tarwe 288,2 10 

1103202000 Van rijst - X 

1103203000 Van gerst 260 10 

1103209000 Andere 800,3 15 

1104120000 Van haver 554,8 13 

1104191000 Van rijst - X 

1104192000 Van gerst 233 10 

1104199000 Andere 800,3 15 

1104220000 Van haver 554,8 13 

1104230000 Van maïs 167 10 

1104291000 Van coixzaad of jobstranenzaad 800,3 15 

1104292000 Van gerst 126 10 

1104299000 Andere 800,3 15 

1104301000 Van rijst 5 10 

1104309000 Andere 5 0 

1105100000 Meel, gries en poeder 304 13 

1105200000 Vlokken, korrels en pellets 304 10 

1106100000 Van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 
07.13 

8 5 

1106201000 Van arrowroot (pijlwortel) 8 5 

1106209000 Andere 8 5 

1106300000 Van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8 8 0 

1107100000 Niet gebrand 269 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 12 

Zie bijlage 3 

1107201000 Gerookt 269 10 

1107209000 Andere 27 5
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1108110000 Tarwezetmeel 50,9 5 

1108121000 Voor voedingsdoeleinden 226 15 

1108129000 Andere 226 15 

1108130000 Aardappelzetmeel 455 15 Zie bijlage 3 

1108141000 Voor voedingsdoeleinden 455 15 

1108149000 Andere 455 15 

1108191000 Van bataten (zoete aardappelen) 241,2 15 

1108199000 Andere 800,3 15 

1108200000 Inuline 800,3 15 

1109000000 Tarwegluten, ook indien gedroogd 8 0 

1201001000 Voor sojaolie en perskoeken van sojaolie 487 % of 956 
won/kg indien dit 

meer is 

5 

1201009010 Voor sojascheuten 487 % of 956 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

1201009090 Andere 487 % of 956 
won/kg indien dit 

meer is 

E 

1202100000 In de dop 230,5 18 

1202200000 Gedopt, ook indien gebroken 230,5 18 

1203000000 Kopra 3 0 

1204000000 Lijnzaad, ook indien gebroken 3 0 

1205101000 Bestemd voor zaaidoeleinden (voederplanten) 0 0 

1205109000 Andere 10 0 

1205901000 Bestemd voor zaaidoeleinden (voederplanten) 0 0 

1205909000 Andere 10 0 

1206000000 Zonnebloempitten, ook indien gebroken 25 0 

1207200000 Katoenzaad 3 0 

1207400000 Sesamzaad 630 % of 6 660 
won/kg indien dit 

meer is 

18 

1207500000 Mosterdzaad 3 0
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1207910000 Papaverzaad 3 0 

1207991000 Perillazaad 40 % of 410 
won/kg indien dit 

meer is 

10 

1207992000 Kariténoten 3 0 

1207993000 Palmnoten en palmpitten 3 0 

1207994000 Ricinuszaad 3 0 

1207995000 Saffloerzaad 3 0 

1207999000 Andere 3 0 

1208100000 Van sojabonen 3 0 

1208900000 Andere 3 0 

1209100000 Suikerbietenzaad 0 0 

1209210000 Zaad van luzerne 0 0 

1209220000 Zaad van klaver (Trifolium spp.) 0 0 

1209230000 Zaad van zwenkgras 0 0 

1209240000 Zaad van veldbeemdgras (Poa pratensis L.) 0 0 

1209250000 Zaad van raaigras (Lolium multiflorum Lam., 
Lolium perenne L.) 

0 0 

1209291000 Lupinezaad 0 0 

1209292000 Zaad van soedangras 0 0 

1209293000 Zaad van kropaar 0 0 

1209294000 Zaad van timotheegras 0 0 

1209299000 Andere 0 0 

1209300000 Zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor 
de bloemen 

0 0 

1209911010 Uienzaad 0 0 

1209911090 Andere 0 0 

1209912000 Radijszaad 0 0 

1209919000 Andere 0 0 

1209991010 Eikels 0 0 

1209991090 Andere 0 0 

1209992000 Zaad van fruitbomen 0 0
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1209993000 Tabakszaad 0 0 

1209994000 Gazongraszaad 0 0 

1209999000 Andere 0 0 

1210100000 Hopbellen, niet fijngemaakt en niet gemalen, noch in pellets 30 10 

1210201000 Hopbellen 30 0 

1210202000 Lupuline 30 0 

1211201100 Ginseng, ruw 222,8 E 

1211201210 Hoofdwortels 222,8 E 

1211201220 Haarwortels 222,8 E 

1211201240 Zijwortels 222,8 E 

1211201310 Hoofdwortels 754,3 E 

1211201320 Haarwortels 754,3 E 

1211201330 Zijwortels 754,3 E 

1211202110 Poeder 18 15 

1211202120 Tabletten of capsules 18 10 

1211202190 Andere 18 15 

1211202210 Poeder 754,3 15 Zie bijlage 3 

1211202220 Tabletten of capsules 754,3 15 Zie bijlage 3 

1211202290 Andere 754,3 15 Zie bijlage 3 

1211209100 Ginsengbladeren en -stengels 754,3 15 

1211209200 Ginsengzaad 754,3 15 

1211209900 Andere 754,3 15 

1211300000 Cocabladeren 8 0 

1211400000 Papaverbolkaf 8 0 

1211901000 Knollen van akonieten 8 0 

1211902000 Coptidis rhizoma 8 0 

1211903000 Polygalae radix 8 0 

1211904000 Fritillariae roylei bulbus 8 0 

1211905000 Eucommiae cortex 8 0 

1211906000 Zoethout 8 0
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1211909010 Amomi semen 8 0 

1211909020 Zizyphi semen 8 0 

1211909030 Quisqualis fructus 8 0 

1211909040 Longanae arillus 8 0 

1211909050 Crataegi fructus 8 0 

1211909060 Nelumbo semen 8 0 

1211909070 Pepermunt (Mentha piperata) 8 0 

1211909080 Japanse peper 8 5 

1211909091 Platycodon grandiflorum, gedroogd 8 0 

1211909099 Andere 8 0 

1212201010 Gedroogd 20 5 

1212201020 Gekoeld 20 3 

1212201030 Bevroren 10 3 

1212201090 Andere 20 5 

1212202010 Gedroogd 20 10 

1212202020 Gezouten 20 5 

1212202030 Gekoeld 20 5 

1212202040 Bevroren 45 5 

1212202090 Andere 20 5 

1212203010 Gedroogd 20 5 

1212203020 Gekoeld 20 5 

1212203030 Bevroren 45 7 

1212203090 Andere 20 3 

1212204010 Vers 20 3 

1212204020 Gekoeld 20 3 

1212204030 Bevroren 45 5 

1212204090 Andere 20 3 

1212205010 Gezouten 20 5 

1212205020 Gekoeld 20 5 

1212205030 Bevroren 45 5 

1212205090 Andere 20 5
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1212206010 Bevroren 45 3 

1212206090 Andere 20 3 

1212207011 Bevroren 45 3 

1212207019 Andere 20 3 

1212207021 Bevroren 45 3 

1212207029 Andere 20 3 

1212207031 Bevroren 45 3 

1212207039 Andere 20 3 

1212208011 Bevroren 45 3 

1212208019 Andere 20 3 

1212208021 Bevroren 45 3 

1212208029 Andere 20 3 

1212208031 Bevroren 45 0 

1212208039 Andere 20 0 

1212209011 Bevroren 45 0 

1212209019 Andere 20 0 

1212209091 Bevroren 45 5 

1212209099 Andere 20 5 

1212910000 Suikerbieten 3 0 

1212991000 Ongebrande cichoreiwortels van de variëteit Cichorium inty
bus sativum 

8 0 

1212992000 Kujakuknollen 8 0 

1212993000 Pollen 8 0 

1212994000 Suikerriet 3 0 

1212995000 Sint-jansbrood, sint-jansbroodpitten daaronder begrepen 20 0 

1212996000 Pitten van abrikozen, van perziken (nectarines daaronder be
grepen) of van pruimen, ook indien in de steen 

8 0 

1212999000 Andere 8 0 

1213000000 Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, 
gemalen, geperst of in pellets 

8 5 

1214101000 Voor voedingsdoeleinden 1 0
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1214109000 Andere 10 0 

1214901000 Voederwortels 100,5 15 

1214909011 Voor voedingsdoeleinden 1 5 

1214909019 Andere 18 5 

1214909090 Andere 100,5 15 

1301200000 Arabische gom 3 0 

1301901000 Oleoharsen 3 0 

1301902010 Schellak 3 0 

1301902090 Andere 3 0 

1301909000 Andere 3 0 

1302110000 Opium 8 0 

1302120000 Van zoethout 8 0 

1302130000 Van hop 30 0 

1302191110 Extract van witte ginseng 20 13 

1302191120 Extract van witte ginseng in poedervorm 20 13 

1302191190 Andere 20 10 

1302191210 Extract van rode ginseng 754,3 15 Zie bijlage 3 

1302191220 Extract van rode ginseng in poedervorm 754,3 15 Zie bijlage 3 

1302191290 Andere 754,3 15 Zie bijlage 3 

1302191900 Andere 20 10 

1302192000 Vloeibaar cashewnotenextract 8 0 

1302193000 Natuurlijke lak 8 5 

1302199010 Sappen en extracten van aloë 8 0 

1302199020 Kola-extract 8 0 

1302199091 Vanille-oleohars of vanille-extract 8 0 

1302199099 Andere 8 0 

1302200000 Pectinestoffen, pectinaten en pectaten 8 0 

1302311000 Agar-agar in de vorm van stroken 8 3 

1302312000 Agar-agar in poedervorm 8 5 

1302319000 Andere 8 5
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1302320000 Plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit 
sint-jansbrood, uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden 

8 0 

1302390000 Andere 8 0 

1401101000 Bamboe van het geslacht Phyllostachys 8 5 

1401102000 Bamboe, ruw 8 5 

1401109000 Andere 8 5 

1401201000 Gekliefd of geschild 8 5 

1401209000 Andere 8 5 

1401901000 Bast van de stengel van arrowroot (pijlwortel) 8 5 

1401909000 Andere 8 5 

1404200000 Katoenlinters 3 0 

1404901000 Harde zaden, pitten, schalen en noten (bv. corozo), geschikt 
om te worden gesneden 

3 10 

1404902010 Bast van de papiermoerbei 3 10 

1404902020 Bast van de Edgeworthia papyriferu 3 10 

1404902090 Andere 3 10 

1404903010 Bladeren van de Quercus dentata 5 5 

1404903020 Bladeren van de Smilax china 5 5 

1404903090 Andere 5 5 

1404904000 Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt als 
opvulmateriaal (bij voorbeeld kapok, plantenhaar („crin végé
tal”), zeegras), ook indien in vliezen, al dan niet bevestigd op 
een onderlaag of tussen twee lagen, van andere stof 

3 10 

1404905000 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 

3 10 

1404906010 Galnoten 3 10 

1404906020 Amandelschillen 3 10 

1404906090 Andere 3 10 

1404909000 Andere 3 0 

1501001010 Met een zuurwaarde van niet meer dan 1 3 0 

1501001090 Andere 3 0
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1501002000 Vet van gevogelte 3 0 

1502001010 Met een zuurwaarde van niet meer dan 2 2 0 

1502001090 Andere 2 0 

1502009000 Andere 3 0 

1503002000 Spekolie 3 0 

1503009000 Andere 3 0 

1504101000 Olie uit haaienlevers en fracties daarvan 3 3 

1504109000 Andere 3 3 

1504200000 Vetten en oliën van vis, alsmede fracties daarvan, andere dan 
oliën uit vislevers 

3 5 

1504301000 Walvisolie en fracties daarvan 3 0 

1504309000 Andere 3 0 

1505001000 Ruw wolvet 3 0 

1505009000 Andere 3 0 

1506001000 Klauwolie en fracties daarvan 3 0 

1506009000 Andere 3 0 

1507100000 Ruwe olie, ook indien ontgomd 5,4 10 

1507901000 Geraffineerde olie 5,4 5 

1507909000 Andere 8 5 

1508100000 Ruwe olie 27 7 

1508901000 Geraffineerde olie 27 5 

1508909000 Andere 27 5 

1509100000 Verkregen bij de eerste persing 8 5 

1509900000 Andere 8 0 

1510000000 Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olij
ven, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, 
mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij 
post 15.09, daaronder begrepen 

8 0 

1511100000 Ruwe olie 3 0 

1511901000 Palmoleïne 2 0 

1511902000 Palmstearine 2 0 

1511909000 Andere 2 0
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1512111000 Zonnebloemzaadolie 10 0 

1512112000 Saffloerolie 8 0 

1512191010 Zonnebloemzaadolie 10 5 

1512191020 Saffloerolie 8 0 

1512199010 Zonnebloemzaadolie 10 0 

1512199020 Saffloerolie 8 5 

1512210000 Ruwe olie, ook indien ontdaan van gossypol 5,4 5 

1512291000 Geraffineerde olie 5,4 0 

1512299000 Andere 8 5 

1513110000 Ruwe olie 3 0 

1513191000 Geraffineerde olie 3 0 

1513199000 Andere 3 0 

1513211000 Palmpittenolie 5 0 

1513212000 Babassunotenolie 8 0 

1513291010 Palmpittenolie 5 0 

1513291020 Babassunotenolie 8 0 

1513299000 Andere 8 0 

1514110000 Ruwe olie 8 10 

1514191000 Geraffineerde olie 10 5 

1514199000 Andere 10 5 

1514911000 Andere koolzaad- en raapzaadolie 8 5 

1514912000 Mosterdzaadolie 30 5 

1514991010 Andere koolzaad- en raapzaadolie 10 5 

1514991020 Mosterdzaadolie 30 5 

1514999000 Andere 10 5 

1515110000 Ruwe olie 8 0 

1515190000 Andere 8 5 

1515210000 Ruwe olie 8 5 

1515290000 Andere 8 5 

1515300000 Ricinusolie en fracties daarvan 8 5
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1515500000 Sesamolie en fracties daarvan 630 % of 12 060 
won/kg indien dit 

meer is 

18 

1515901000 Perillaolie en fracties daarvan 36 12 

1515909010 Rijstzemelenolie en fracties daarvan 8 7 

1515909020 Camelliaolie en fracties daarvan 8 5 

1515909030 Jojobaolie en fracties daarvan 8 5 

1515909040 Tungolie en fracties daarvan 8 0 

1515909090 Andere 8 5 

1516101000 Rundertalg en fracties daarvan 8 0 

1516102000 Walvisolie en fracties daarvan 8 0 

1516109000 Andere 8 0 

1516201010 Grondnotenolie en fracties daarvan 36 5 

1516201020 Zonnebloemzaadolie en fracties daarvan 36 5 

1516201030 Koolzaad- en raapzaadolie en fracties daarvan 36 5 

1516201040 Perillaolie en fracties daarvan 36 12 

1516201050 Sesamolie en fracties daarvan 36 12 

1516202010 Kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan 8 0 

1516202020 Palmolie en fracties daarvan 8 0 

1516202030 Maïsolie en fracties daarvan 8 5 

1516202040 Katoenzaadolie en fracties daarvan 8 5 

1516202050 Sojaolie en fracties daarvan 8 0 

1516202090 Andere 8 5 

1517100000 Margarine, andere dan vloeibare margarine 8 3 

1517901000 Imitatiespek 8 0 

1517902000 Bakvet 8 3 

1517909000 Andere 8 5 

1518001000 Gedehydreerde ricinusolie 8 5 

1518002000 Verharste sojaolie 8 5 

1518009000 Andere 8 5 

1520000000 Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen 8 0
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1521101000 Carnaubawas 8 0 

1521102000 Palmwas 8 0 

1521109000 Andere 8 0 

1521901000 Walschot (spermaceti) 8 3 

1521902000 Bijenwas 8 0 

1521909000 Andere 8 0 

1522001010 Natuurlijk 8 0 

1522001090 Andere 8 0 

1522009000 Andere 8 0 

1601001000 Worst 18 5 

1601009000 Andere 30 5 

1602100000 Gehomogeniseerde bereidingen 30 15 

1602201000 In luchtdichte verpakkingen 30 7 

1602209000 Andere 30 7 

1602311000 In luchtdichte verpakkingen 30 10 

1602319000 Andere 30 7 

1602321010 Samge-tang 30 10 

1602321090 Andere 30 10 

1602329000 Andere 30 10 

1602391000 In luchtdichte verpakkingen 30 10 

1602399000 Andere 30 10 

1602411000 In luchtdichte verpakkingen 30 5 

1602419000 Andere 27 5 

1602421000 In luchtdichte verpakkingen 30 5 

1602429000 Andere 27 5 

1602491000 In luchtdichte verpakkingen 30 6 

1602499000 Andere 27 5 

1602501000 In luchtdichte verpakkingen 72 15 

1602509000 Andere 72 15
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1602901000 In luchtdichte verpakkingen 30 15 

1602909000 Andere 30 15 

1603001000 Extracten van vlees 30 10 

1603002000 Sappen van vlees 30 15 

1603003000 Extracten van vis 30 3 

1603004000 Sappen van vis 30 3 

1603009000 Andere 30 3 

1604111000 In luchtdichte verpakkingen 20 5 

1604119000 Andere 20 3 

1604121000 In luchtdichte verpakkingen 20 5 

1604129000 Andere 20 5 

1604131000 In luchtdichte verpakkingen 20 3 

1604139000 Andere 20 3 

1604141011 In olie 20 10 

1604141012 Gekookt 20 10 

1604141019 Andere 20 10 

1604141021 In olie 20 10 

1604141022 Gekookt 20 10 

1604141029 Andere 20 10 

1604141031 In olie 20 10 

1604141032 Gekookt 20 10 

1604141039 Andere 20 10 

1604149000 Andere 20 10 

1604151000 In luchtdichte verpakkingen 20 7 

1604159000 Andere 20 7 

1604161000 In luchtdichte verpakkingen 20 7 

1604169000 Andere 20 7 

1604191010 Makreelgeep 20 5 

1604191020 Horsmakreel 20 5 

1604191030 Paling of aal (Anguilla spp.) 20 5 

1604191090 Andere 20 5
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1604199010 Gedroogde straalvinvijlvis 20 3 

1604199090 Andere 20 3 

1604201000 Vispaté 20 3 

1604202000 Vismarinade 20 3 

1604203000 Visworst 20 3 

1604204010 Met krabsmaak 20 3 

1604204090 Andere 20 3 

1604209000 Andere 20 5 

1604301000 Kaviaar 20 3 

1604302000 Kaviaarsurrogaten 20 3 

1605101010 In luchtdichte verpakkingen 20 3 

1605101020 Gerookt, anders dan in luchtdichte verpakkingen 20 3 

1605101090 Andere 20 3 

1605109000 Andere 20 5 

1605201000 In luchtdichte verpakkingen 20 3 

1605209010 Gerookt 20 3 

1605209020 Gepaneerd 20 3 

1605209090 Andere 20 5 

1605301000 In luchtdichte verpakkingen 20 3 

1605309000 Andere 20 3 

1605401000 In luchtdichte verpakkingen 20 3 

1605409000 Andere 20 3 

1605901010 Oesters 20 3 

1605901020 Mosselen 20 5 

1605901030 Venusschelpen 20 5 

1605901040 Kokkels 20 5 

1605901070 Wulken 20 5 

1605901080 Pijlinktvissen 20 3 

1605901091 Zeeoren 20 3 

1605901092 Slakken van de familie Trochidae 20 3
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1605901099 Andere 20 5 

1605902010 Pijlinktvissen 20 10 

1605902020 Baitop-slakken 20 5 

1605902030 Kokkels 20 5 

1605902090 Andere 20 3 

1605909010 Gekruide pijlinktvis 20 10 

1605909020 Zeekomkommers 20 3 

1605909030 Baitop-slakken 20 5 

1605909040 Mosselen 20 7 

1605909090 Andere 20 5 

1701111000 Met een polarisatie van niet meer dan 98,5° 3 0 

1701112000 Met een polarisatie van meer dan 98,5° 3 0 

1701121000 Met een polarisatie van niet meer dan 98,5° 3 0 

1701122000 Met een polarisatie van meer dan 98,5° 3 0 

1701910000 Gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 40 E 

1701990000 Andere 40 16-A Zie bijlage 3 

1702111000 Lactose 49,5 5 

1702119000 Lactosestroop 20 10 

1702191000 Lactose 49,5 5 

1702199000 Lactosestroop 20 10 

1702201000 Ahornsuiker 8 5 

1702202000 Ahornsuikerstroop 8 0 

1702301000 Glucose 8 5 

1702302000 Glucosestroop 8 5 

1702401000 Glucose 8 5 

1702402000 Glucosestroop 8 5 

1702500000 Chemisch zuivere fructose 8 5 

1702601000 Fructose 8 0 

1702602000 Fructosestroop 8 5 

1702901000 Kunsthoning 243 10
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1702902000 Karamel 8 0 

1702903000 Maltose 8 5 

1702909000 Andere 8 5 

1703101000 Voor gebruik bij de vervaardiging van alcoholhoudende dran
ken 

3 10 

1703109000 Andere 3 0 

1703901000 Voor gebruik bij de vervaardiging van alcoholhoudende dran
ken 

3 10 

1703909000 Andere 3 0 

1704100000 Kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker 8 5 

1704901000 Zoethoutextract, niet opgemaakt in de vorm van suikergoed 8 10 

1704902010 Zuurtjes 8 5 

1704902020 Karamels 8 5 

1704902090 Andere 8 5 

1704909000 Andere 8 5 

1801001000 Niet gebrand 2 0 

1801002000 Gebrand 8 0 

1802001000 Cacaodoppen, cacaoschillen en cacaovliezen 8 0 

1802009000 Andere 8 0 

1803100000 Niet ontvet 5 0 

1803200000 Geheel of gedeeltelijk ontvet 5 0 

1804000000 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie 5 0 

1805000000 Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 5 0 

1806100000 Cacaopoeder waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toege
voegd 

8 0 

1806201000 Chocolade en chocoladewerk 8 5 

1806209010 Bereidingen van cacao die 50 of meer gewichtspercenten ca
cao bevatten 

8 5 

1806209090 Andere 8 5 

1806311000 Chocolade en chocoladewerken 8 5 

1806319000 Andere 8 5 

1806321000 Chocolade en chocoladewerken 8 5
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1806329000 Andere 8 5 

1806901000 Chocolade en chocoladewerken 8 5 

1806902111 Van bereid melkpoeder 36 12 

1806902119 Andere 40 12 

1806902191 Van havermeel 8 0 

1806902199 Andere 8 0 

1806902210 Van gerstemeel 8 5 

1806902290 Andere - X 

1806902910 Van moutextract 30 5 

1806902920 Van bereidingen voor menselijke consumptie van producten 
bedoeld bij de posten 04.01 tot en met 04.04 

36 10 

1806902991 Van havermeel 8 0 

1806902992 Van gerstemeel 8 5 

1806902999 Andere - X 

1806903010 Van graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren 5,4 0 

1806903091 Rijst in korrelvorm 8 10 

1806903099 Andere 8 5 

1806909010 Bereidingen van cacao die 50 of meer gewichtspercenten ca
cao bevatten 

8 0 

1806909090 Andere 8 0 

1901101010 Bereid melkpoeder 36 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 13 

1901101090 Andere 40 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 13 

1901109010 Van havermeel 8 5 

1901109090 Andere 8 0 

1901201000 Van rijstemeel - X 

1901202000 Van gerstemeel 8 5 

1901209000 Andere - X 

1901901000 Moutextract 30 5 

1901902000 Bereidingen voor menselijke consumptie van producten be
doeld bij de posten 04.01 tot en met 04.04 

36 10
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1901909010 Havermeel 8 5 

1901909091 Van rijstemeel - X 

1901909092 Van gerstemeel 8 0 

1901909099 Andere - X 

1902111000 Spaghetti 8 5 

1902112000 Macaroni 8 5 

1902119000 Andere 8 5 

1902191000 Noedels 8 0 

1902192000 Chinese vermicelli 45 % of 355 
won/kg indien dit 

meer is 

5 

1902193000 Naeng-myun 8 5 

1902199000 Andere 8 0 

1902200000 Gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze 
bereid) 

8 0 

1902301010 Ramen 8 0 

1902301090 Andere 8 0 

1902309000 Andere 8 0 

1902400000 Koeskoes 8 5 

1903001000 Tapioca 8 5 

1903009000 Andere 8 5 

1904101000 Cornflakes 5,4 0 

1904102000 Maischips 5,4 0 

1904103000 Gepofte rĳst 5,4 5 

1904109000 Andere 5,4 0 

1904201000 Van bereidingen van de soort „Muesli” 45 0 

1904209000 Andere 5,4 0 

1904300000 Bulgurtarwe 8 0 

1904901010 Gestoomde of gekookte rijst 50 10
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1904901090 Andere 8 10 

1904909000 Andere 8 0 

1905100000 Knäckebröd 8 10 

1905200000 Ontbijtkoek 8 10 

1905310000 Koekjes en biscuits, gezoet 8 5 

1905320000 Wafels en wafeltjes 8 5 

1905400000 Beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde produc
ten 

8 5 

1905901010 Brood 8 5 

1905901020 Scheepsbeschuit 8 10 

1905901030 Gebak 8 5 

1905901040 Biscuit en crackers 8 5 

1905901050 Bakkerswaren van rijst 8 0 

1905901090 Andere 8 5 

1905909010 Ouwels voor geneesmiddelen 8 10 

1905909020 Rijstpapier 8 5 

1905909090 Andere 8 0 

2001100000 Komkommers en augurken 30 0 

2001901000 Fruit en noten 30 0 

2001909010 Sjalotten 30 5 

2001909020 Tomaten 30 5 

2001909030 Bloemkool 30 5 

2001909040 Suikermaïs 30 5 

2001909050 Rakkyo (Allium chinense) 30 5 

2001909060 Knoflook 30 10 

2001909070 Uien 30 5 

2001909090 Andere 30 5 

2002100000 Tomaten, geheel of in stukken 8 0 

2002901000 Tomatenpasta (met een gehalte aan oplosbare vaste stof van 
24 gewichtspercenten of meer) 

5 0 

2002909000 Andere 8 0
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2003104000 Gekweekte champignons (Agaricus bisporus) 20 0 

2003109000 Andere 20 7 

2003200000 Truffels 20 10 

2003901000 Eikpaddenstoelen 20 15 

2003902000 Pijnboompaddenstoelen 20 15 

2003909000 Andere 20 0 

2004100000 Aardappelen 18 0 

2004901000 Suikermaïs 30 5 

2004909000 Andere 30 0 

2005101000 Maispuree voor kinderen 20 5 

2005109000 Andere 20 5 

2005201000 Kroketten bereid van vlokken 20 7 

2005209000 Andere 20 5 

2005400000 Erwten (Pisum sativum) 20 5 

2005511000 Van groene mungbonen 20 5 

2005512000 Van adzukibonen 20 5 

2005519000 Andere 20 5 

2005591000 Van groene mungbonen 20 5 

2005592000 Van adzukibonen 20 5 

2005599000 Andere 20 5 

2005600000 Asperges 20 10 

2005700000 Olijven 20 5 

2005800000 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 15 5 

2005910000 Bamboescheuten 20 10 

2005991000 Kim-chi 20 5 

2005992000 Zuurkool 20 0 

2005999000 Andere 20 0 

2006001000 Gekonfijte tamme kastanjes 30 15 

2006002000 Ananas 30 5
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2006003000 Gember 30 5 

2006004000 Lotuswortel 30 5 

2006005000 Erwten (Pisum sativum) 20 5 

2006006010 Bonen, gedopt 20 5 

2006006090 Andere 20 5 

2006007000 Asperges 20 5 

2006008000 Olijven 20 5 

2006009010 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 15 0 

2006009020 Bamboescheuten 20 7 

2006009030 Van andere groenten 20 5 

2006009090 Andere 30 5 

2007100000 Gehomogeniseerde bereidingen 30 5 

2007911000 Jam, vruchtengelei en marmelade 30 5 

2007919000 Andere 30 5 

2007991000 Jam, vruchtengelei en marmelade 30 7 

2007999000 Andere 30 5 

2008111000 Pindakaas 50 10 

2008119000 Andere 63,9 10 

2008191000 Tamme kastanjes 50 15 

2008192000 Kokosnoten 45 0 

2008199000 Andere 45 7 

2008200000 Ananas 45 5 

2008301000 Citrus junos (yuzu) 45 5 

2008309000 Andere 45 5 

2008400000 Peren 45 7 

2008500000 Abrikozen 45 0 

2008600000 Kersen 45 7 

2008701000 In luchtdichte verpakkingen, met toegevoegde suiker 50 7 

2008709000 Andere 45 5 

2008800000 Aardbeien 45 7 

2008910000 Palmharten 45 10
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2008921010 In luchtdichte verpakkingen, met toegevoegde suiker 50 5 

2008921090 Andere 45 5 

2008922000 Fruitsalade 45 5 

2008929000 Andere 45 5 

2008991000 Druiven 45 5 

2008992000 Appelen 45 5 

2008993000 Pofmais 45 7 

2008999000 Andere 45 10 

2009110000 Bevroren 54 3 

2009120000 Niet bevroren, met een brixwaarde van niet meer dan 20 54 5 

2009190000 Andere 54 3 

2009210000 Met een brixwaarde van niet meer dan 20 30 10 

2009290000 Andere 30 7 

2009311000 Citroensap 50 5 

2009312000 Sap van lemmetjes 50 5 

2009319000 Andere 54 10 

2009391000 Citroensap 50 7 

2009392000 Sap van lemmetjes 50 5 

2009399000 Andere 54 10 

2009410000 Met een brixwaarde van niet meer dan 20 50 5 

2009490000 Andere 50 5 

2009500000 Tomatensap 30 5 

2009610000 Met een brixwaarde van niet meer dan 30 45 0 

2009690000 Andere 45 0 

2009710000 Met een brixwaarde van niet meer dan 20 45 10 

2009790000 Andere 45 7 

2009801010 Perziksap 50 10 

2009801020 Aardbeiensap 50 10 

2009801090 Andere 50 7 

2009802000 Sap van groenten 30 5
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2009901010 Hoofdzakelijk op basis van sinaasappelsap 50 7 

2009901020 Hoofdzakelijk op basis van appelsap 50 10 

2009901030 Hoofdzakelijk op basis van druivensap 50 12 

2009901090 Andere 50 7 

2009902000 Van groenten 30 0 

2009909000 Andere 50 10 

2101110000 Extracten, essences en concentraten 8 5 

2101121000 Oploskoffie 8 5 

2101129010 Melk, room of melk- of roomvervangers bevattend 8 5 

2101129090 Andere 8 5 

2101201000 Suiker, citroen of suiker- of citroenvervangers bevattend 40 7 

2101209000 Andere 40 7 

2101301000 Van gerst 8 5 

2101309000 Andere 8 5 

2102101000 Brouwersgist 8 0 

2102102000 Gist voor branderijen 8 10 

2102103000 Bakkersgist 8 5 

2102104000 Reinculturen van gist 8 0 

2102109000 Andere 8 5 

2102201000 Inactieve gist 8 5 

2102202000 Nulook 8 10 

2102203010 In tabletvorm 8 0 

2102203090 Andere 8 0 

2102204010 In tabletvorm 8 0 

2102204090 Andere 8 5 

2102209000 Andere 8 5 

2102300000 Samengesteld bakpoeder 8 0 

2103100000 Sojasaus 8 5
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2103201000 Tomatenketchup 8 0 

2103202000 Tomatensaus 45 0 

2103301000 Mosterdmeel 8 0 

2103302000 Bereide mosterd 8 0 

2103901010 Bonenpasta 8 10 

2103901020 Chinese bonenpasta 8 10 

2103901030 Hete bonenpasta 45 5 

2103901090 Andere 45 5 

2103909010 Mayonaise 8 10 

2103909020 Instantcurry 45 5 

2103909030 Samengestelde kruiderijen 45 15 

2103909040 Maejoo 16 % of 64 won/kg 
indien dit meer is 

10 

2103909090 Andere 45 15 

2104101000 Van vlees 18 7 

2104102000 Van vis 30 5 

2104103000 Van groenten 18 5 

2104109000 Andere 18 5 

2104200000 Samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke 
consumptie 

30 5 

2105001010 Geen cacao bevattend 8 7 

2105001090 Andere 8 7 

2105009010 Geen cacao bevattend 8 5 

2105009090 Andere 8 5 

2106101000 Tofoe 8 5 

2106109010 Met een proteïnegehalte van 48 gewichtspercenten of meer 8 0 

2106109090 Andere 8 0 

2106901010 Preparaten voor de vervaardiging van cola 8 0 

2106901020 Geparfumeerd fruit als preparaat voor de vervaardiging van 
dranken 

8 5 

2106901090 Andere 8 0
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2106902000 Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 8 0 

2106903011 Ginsengthee 8 10 

2106903019 Andere 8 0 

2106903021 Thee van rode ginseng 754,3 10 

2106903029 Andere 754,3 10 

2106904010 Zeelatuw 8 5 

2106904090 Andere 8 5 

2106909010 Koffiecreamer 8 5 

2106909020 Preparaten op basis van boter 8 7 

2106909030 Preparaten bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van 
consumptie-ijs 

8 5 

2106909040 Geautolyseerde gist en andere gistextracten 8 5 

2106909050 Preparaten voor aroma’s 8 5 

2106909060 Eikelmeel 8 5 

2106909070 Preparaten op basis van aloë 8 5 

2106909080 Preparaten (andere dan die op basis van reukstoffen) van de 
soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken met een 
alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol 

30 5 

2106909091 Preparaten van koninginnengelei en honing 8 10 

2106909099 Andere 8 3 

2201100000 Mineraalwater en spuitwater 8 5 

2201901000 IJs en sneeuw 8 10 

2201909000 Andere 8 0 

2202101000 Gekleurd 8 0 

2202109000 Andere 8 0 

2202901000 Dranken op basis van ginseng 8 5 

2202902000 Dranken van vruchtensappen 9 0 

2202903000 Sikye 8 10 

2202909000 Andere 8 5
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2203000000 Bier van mout 30 7 

2204100000 Mousserende wijn 15 0 

2204211000 Rode wijn 15 0 

2204212000 Witte wijn 15 0 

2204219000 Andere 15 0 

2204291000 Rode wijn 15 0 

2204292000 Witte wijn 15 0 

2204299000 Andere 15 0 

2204300000 Andere druivenmost 30 0 

2205100000 In verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l 15 10 

2205900000 Andere 15 10 

2206001010 Appelwijn 15 0 

2206001020 Perenwijn 15 0 

2206001090 Andere 15 0 

2206002010 Cheongju 15 0 

2206002020 Yakju 15 0 

2206002030 Takju 15 0 

2206002090 Andere 15 0 

2206009010 Zogenaamde „wine coolers” (wijn met hieraan toegevoegd 
producten bedoeld bij onderverdeling 20.09 of 22.02, ook 
indien vervaardigd van druiven) 

15 0 

2206009090 Andere 15 0 

2207101000 Eenvoudig gedistilleerde alcohol voor dranken 10 15 

2207109010 Gegiste alcohol voor de vervaardiging van gedistilleerde dran
ken 

270 15 Zie bijlage 3 

2207109090 Andere 30 5 

2207200000 Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, onge
acht het gehalte 

8 0 

2208201000 Cognac 15 5
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2208209000 Andere 15 5 

2208301000 Zogenaamde Scotch whisky 20 3 

2208302000 Zogenaamde Bourbon whiskey 20 3 

2208303000 Whiskey van rogge 20 5 

2208309000 Andere 20 

– Ierse whiskey 20 3 

– andere 20 5 

2208400000 Rum en andere gedistilleerde dranken verkregen door het dis
tilleren van gegiste suikerrietproducten 

20 5 

2208500000 Gin en jenever 20 5 

2208600000 Wodka 20 5 

2208701000 Ginsengwijn 20 0 

2208702000 Ogarpiwijn 20 10 

2208709000 Andere 20 5 

2208901000 Brandewijn andere dan die bedoeld bij onderverdeling 
2208.20 

20 10 

2208904000 Soju 30 0 

2208906000 Kaoliangwijn 30 5 

2208907000 Tequila 20 5 

2208909000 Andere 30 5 

2209001000 Brouwerij-azijn 8 5 

2209009000 Andere 8 5 

2301101000 Meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen 9 7 

2301102000 Vetkanen 5 0 

2301201000 Meel, poeder en pellets, van vis 5 5 

2301209000 Andere 5 3 

2302100000 Van maïs 5 0 

2302300000 Van tarwe 2 0
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2302401000 Van rijst 5 0 

2302409000 Andere 5 0 

2302500000 Van peulvruchten 5 0 

2303100000 Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen 0 0 

2303200000 Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen 
van de suikerindustrie 

5 0 

2303300000 Bostel (bouwerijafval) en afvallen van branderijen 5 0 

2304000000 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning 
van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in pellets 

1,8 0 

2305000000 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning 
van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in pellets 

5 0 

2306100000 Van katoenzaad 2 0 

2306200000 Van lijnzaad 5 0 

2306300000 Van zonnebloempitten 5 0 

2306410000 Van kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur 0 0 

2306490000 Andere 0 0 

2306500000 Van kokosnoten of van kopra 2 0 

2306600000 Van palmnoten of van palmpitten 2 0 

2306901000 Van sesamzaad 63 % of 72 won/kg 
indien dit meer is 

10 

2306902000 Van perillazaad 5 0 

2306903000 Van maïskiemen 5 0 

2306909000 Andere 5 0 

2307000000 Wijnmoer; ruwe wijnsteen 5 0 

2308001000 Eikels 5 10 

2308002000 Wilde kastanjes 5 10 

2308003000 Katoenzaadschillen 5 0 

2308009000 Andere 46,4 10 

2309100000 Honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het 
klein 

5 0 

2309901010 Voor varkens 4,2 0
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2309901020 Voor gevogelte 4,2 0 

2309901030 Voor vis 5 0 

2309901040 Voor runderen 4,2 0 

2309901091 Van melkvervanger 71 10 

2309901099 Andere 5 0 

2309902010 Hoofdzakelijk op basis van anorganische stoffen of mineralen 
(andere dan hoofdzakelijk op basis van spoorelementen) 

50,6 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 14 

2309902020 Hoofdzakelijk op basis van aroma’s 50,6 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 14 

2309902091 Ingevoerde goederen die sinds 31 december 1994 automa
tisch worden goedgekeurd: 

1. Peckmor, sessalom, calfnectar and pignectar of FCA Feed 
flavor starter (conc.) 

2. FCA Feed nectars (conc.) 

3. FCA Feed protanox 

4. FCA Encila (conc.) 

5. FCA Sugar mate 

6. Poultry, fish, mineral, calf, hy sugar and cheese of FFI Ade 
(conc.) 

7. Pig, hog, cattle, dairy, beef and kanine of FFI Krave (conc.) 

8. Pig and fresh of FFI Arome (conc., 2X) 

9. Pecuaroma-poultry 

5 0 

2309902099 Andere 50,6 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 14 

2309903010 Hoofdzakelijk op basis van antibiotica 5 0 

2309903020 Hoofdzakelijk op basis van vitaminen 5 0 

2309903030 Hoofdzakelijk op basis van spoorelementen 5 0 

2309903090 Andere 5 0 

2309909000 Andere 50,6 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 14 

2401101000 Flue-cured 20 10 

2401102000 Burley 20 10 

2401103000 Van de soort Oriënt 20 10 

2401109000 Andere 20 10 

2401201000 Flue-cured 20 10 

2401202000 Burley 20 10 

2401203000 Van de soort Oriënt 20 10 

2401209000 Andere 20 10
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2401301000 Stengels 20 10 

2401302000 Resten 20 10 

2401309000 Andere 20 10 

2402101000 Sigaren 40 10 

2402102000 Corona’s 40 10 

2402103000 Cigarillo’s 40 10 

2402201000 Filtersigaretten 40 15 

2402209000 Andere 40 15 

2402900000 Andere 40 10 

2403101000 Pijptabak 40 10 

2403109000 Andere 40 10 

2403911000 Tabaksvellen 32,8 10 

2403919000 Andere 40 10 

2403991000 Pruimtabak 40 10 

2403992000 Snuif 40 10 

2403993000 Tabaksextracten en tabakssausen 40 10 

2403999000 Andere 40 10 

2501001010 Steen- klip- en mijnzout 1 0 

2501001020 Zeezout, vervaardigd door verdamping 1 0 

2501009010 Zout geschikt voor menselijke consumptie 8 0 

2501009020 Zuiver natriumchloride 8 3 

2501009090 Andere 8 3 

2502000000 Ongeroost pyriet 2 0 

2503000000 Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, gepreci
piteerde en colloïdale zwavel 

2 0 

2504101000 Natuurlijk grafiet, kristallijn 3 0 

2504102000 Natuurlijk grafiet, amorf 3 0 

2504109000 Andere 3 0 

2504901000 Natuurlijk grafiet, kristallijn 3 0 

2504902000 Natuurlijk grafiet, amorf 3 0 

2504909000 Andere 3 0
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2505100000 Kiezelzand en kwartszand 3 0 

2505901010 Kleihoudend zand 3 0 

2505901020 Veldspaatzand 3 0 

2505901090 Andere 3 0 

2505909000 Andere 3 0 

2506101000 Bevattende minder dan 0,06 % onzuiverheden 3 0 

2506102000 Bevattende niet minder dan 0,06 %, doch niet meer dan 0,1 % 
onzuiverheden 

3 0 

2506103000 Bevattende meer dan 0,1 % onzuiverheden 3 0 

2506201000 Onbewerkt of enkel kantrecht behouwen 3 0 

2506209000 Andere 3 0 

2507001010 Niet gebrand 3 0 

2507001090 Andere 3 0 

2507002010 Gairomeklei 3 0 

2507002020 Kibushiklei 3 0 

2507002090 Andere 3 0 

2507009000 Andere 3 0 

2508100000 Bentoniet 3 0 

2508300000 Vuurvaste klei 3 0 

2508401000 Zuurklei 3 0 

2508402000 Ontkleurende aarde en vollersaarde 3 0 

2508409000 Andere 3 0 

2508501000 Andalusiet 3 0 

2508502000 Kyaniet 3 0 

2508503000 Sillimaniet 3 0 

2508600000 Mulliet 3 0 

2508701000 Chamotteaarde 3 0 

2508702000 Dinasaarde 3 0 

2509000000 Krijt 3 0 

2510101000 Natuurlijk calciumfosfaat 0 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/151

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 153 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

2510102000 Natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat 1 0 

2510109000 Andere 1 0 

2510201000 Natuurlijk calciumfosfaat 3 0 

2510202000 Natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat 3 0 

2510209000 Andere 3 0 

2511100000 Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet) 3 0 

2511200000 Natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet) 3 0 

2512000000 Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, dia
tomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare 
dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand 

3 0 

2513101000 Ruw of in onregelmatige stukken, m.i.v. puimsteengrind of 
puimsteengruis (bimskies) 

3 0 

2513109000 Andere 3 0 

2513201010 Amaril 3 0 

2513201020 Natuurlijk korund 3 0 

2513201030 Natuurlijk granaat 3 0 

2513201090 Andere 3 0 

2513202010 Amaril 3 0 

2513202020 Natuurlijk korund 3 0 

2513202030 Natuurlijk granaat 3 0 

2513202090 Andere 3 0 

2514001000 Onbewerkt of enkel kantrecht behouwen 3 3 

2514009000 Andere 3 3 

2515111000 Marmer 3 0 

2515112000 Travertijn 3 0 

2515121000 Marmer 3 0 

2515122000 Travertijn 3 0 

2515200000 Ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor 
het bouwbedrijf; albast 

3 0 

2516110000 Onbewerkt of enkel kantrecht behouwen 3 3 

2516120000 Blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, ver
kregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 

3 3
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2516201000 Onbewerkt of enkel kantrecht behouwen 3 3 

2516209000 Blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, ver
kregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 

3 3 

2516901000 Onbewerkt of enkel kantrecht behouwen 3 3 

2516909000 Andere 3 3 

2517101000 Keistenen 3 0 

2517102000 Steenslag 3 0 

2517109000 Andere 3 0 

2517200000 Macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van 
dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in onderver
deling 2517.10 genoemde stoffen bevat 

3 0 

2517300000 Teermacadam 3 0 

2517410000 Van marmer 3 0 

2517491000 Van basalt 3 3 

2517492000 Van graniet 3 3 

2517499000 Andere 3 3 

2518100000 Dolomiet, niet gebrand noch gesinterd 3 0 

2518200000 Dolomiet, gebrand of gesinterd 3 0 

2518300000 Stamp- en strijkmassa van dolomiet 3 0 

2519100000 Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) 3 0 

2519901000 Gesmolten en doodgebrande magnesia 3 0 

2519902000 Natuurlijk magnesiumoxide 3 0 

2519909000 Andere 3 0 

2520101000 Gips 5 0 

2520102000 Anhydriet 5 0 

2520201000 Speciaal gebrand of fijngemalen voor tandtechnisch gebruik 5 0 

2520209000 Andere 5 0 

2521001000 Kalksteen 3 0 

2521009000 Andere 3 0 

2522100000 Ongebluste kalk 3 0
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2522200000 Gebluste kalk 3 0 

2522300000 Hydraulische kalk 3 0 

2523100000 Cementklinker 5 0 

2523210000 Witte portlandcement, ook indien kunstmatig gekleurd 5 0 

2523290000 Andere 5 5 

2523300000 Aluminiumcement 8 5 

2523901000 Slakkencement 5 0 

2523909000 Andere 5 5 

2524100000 Crocidoliet 5 0 

2524901000 Amosiet 5 0 

2524902000 Chrysotiel 5 0 

2524909000 Andere 5 0 

2525100000 Ruw mica, mica in bladen en micasplittings 3 0 

2525200000 Micapoeder 3 0 

2525300000 Afval van mica 3 0 

2526101000 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 

3 0 

2526109000 Andere 3 0 

2526200000 Fijngemaakt of gemalen 5 0 

2528100000 Natuurlijke natriumboraten en concentraten daarvan, ook in
dien gebrand 

3 0 

2528901000 Calciumboraten 3 0 

2528902000 Magnesiumchloroboraat 3 0 

2528903000 Natuurlijk boorzuur 3 0 

2528909000 Andere 3 0 

2529100000 Veldspaat 3 0 

2529211000 Poeder 2 0 

2529219000 Andere 2 0 

2529221000 Poeder 2 0 

2529229000 Andere 2 0
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2529301000 Leuciet 2 0 

2529302000 Nefelien 2 0 

2529303000 Nefelien-syeniet 2 0 

2530101000 Vermiculiet 3 0 

2530102000 Perliet en chloriet 3 0 

2530200000 Kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat) 3 0 

2530901000 Natuurlijke arseensulfiden 3 0 

2530902000 Pyrolusiet (mangaanerts) geschikt voor de vervaardiging van 
droge batterijen 

3 0 

2530903000 Strontianiet 3 0 

2530904000 Cinnaber 3 0 

2530905000 Pyrofylliet 3 0 

2530906000 Zeolieten 3 0 

2530907000 Aluniet (aluinsteen) 3 0 

2530908000 Wollastoniet 3 0 

2530909010 Pottenbakkersschijven 3 0 

2530909020 Sericiet 3 0 

2530909030 Verfaarden 8 0 

2530909040 IJzerglimmer 8 0 

2530909050 Natuurlijk kryoliet en natuurlijk chioliet 3 0 

2530909091 Natuurlijk calciumcarbonaat 3 0 

2530909099 Andere 3 0 

2601111000 Hematiet 0 0 

2601112000 Magnetiet 0 0 

2601119000 Andere 0 0 

2601121000 Hematiet 0 0 

2601122000 Magnetiet 0 0 

2601129000 Andere 0 0 

2601200000 Geroost ijzerkies (pyrietas) 1 0
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2602000000 Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaan
erts en concentraten daarvan met een mangaangehalte van 20 
of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, daar
onder begrepen 

0 0 

2603000000 Kopererts en concentraten daarvan 0 0 

2604000000 Nikkelerts en concentraten daarvan 0 0 

2605000000 Kobalterts en concentraten daarvan 0 0 

2606000000 Aluminiumerts en concentraten daarvan 0 0 

2607000000 Looderts en concentraten daarvan 0 0 

2608000000 Zinkerts en concentraten daarvan 0 0 

2609000000 Tinerts en concentraten daarvan 0 0 

2610000000 Chroomerts en concentraten daarvan 0 0 

2611001000 Wolframiet 0 0 

2611002000 Scheeliet 0 0 

2611009000 Andere 0 0 

2612100000 Uraniumerts en concentraten daarvan 0 0 

2612200000 Thoriumerts en concentraten daarvan 0 0 

2613100000 Geroost 0 0 

2613900000 Andere 0 0 

2614001000 Rutiel 0 0 

2614002000 Anataas 0 0 

2614009000 Andere 0 0 

2615100000 Zirkoniumerts en concentraten daarvan 0 0 

2615901000 Niobiumerts en concentraten daarvan 0 0 

2615902000 Tantaalerts en concentraten daarvan 0 0 

2615903000 Vanadiumerts en concentraten daarvan 0 0 

2616100000 Zilvererts en concentraten daarvan 0 0 

2616901000 Gouderts en concentraten daarvan 0 0 

2616902000 Platinaerts en concentraten daarvan (m.i.v. ertsen en concen
traten van de platinagroep) 

0 0 

2617100000 Antimoonerts en concentraten daarvan 0 0 

2617901000 Kwikerts en concentraten daarvan 0 0
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2617902000 Germaniumerts en concentraten daarvan 0 0 

2617903000 Berylliumerts en concentraten daarvan 0 0 

2617904000 Bismuterts en concentraten daarvan 0 0 

2617909000 Andere 0 0 

2618000000 Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij 
de vervaardiging van ijzer en staal 

2 0 

2619001010 Hoogovenslakken 2 0 

2619001090 Andere 2 0 

2619002000 Slakken (andere dan hoogovenslakken) 2 0 

2619003000 Walsschilfers 2 0 

2619009000 Andere 2 0 

2620110000 Hardzink 2 0 

2620190000 Andere 2 0 

2620210000 Slib van loodhoudende benzine en slib van loodhoudende 
antiklopmiddelen 

2 0 

2620290000 Andere 2 0 

2620300000 Hoofdzakelijk koper bevattend 2 0 

2620400000 Hoofdzakelijk aluminium bevattend 2 0 

2620600000 Arseen, kwik, thallium of mengsels daarvan bevattend, van de 
soort gebruikt voor het winnen van arseen of van deze me
talen of voor het vervaardigen van chemische verbindingen 
daarvan 

2 0 

2620910000 Antimoon, beryllium, cadmium, chroom of mengsels daarvan 
bevattend 

2 0 

2620990000 Andere 2 0 

2621100000 Assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk 
afval 

2 0 

2621900000 Andere 2 0 

2701110000 Antraciet 0 0 

2701121000 Cokeskolen, zwaar 0 0 

2701122000 Andere cokeskolen 0 0 

2701129010 Met een gehalte aan vluchtige stoffen (berekend op het droge, 
mineraalvrije product) van minder dan 22 gewichtspercenten 

0 0 

2701129090 Andere 0 0
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2701190000 Andere steenkool 0 0 

2701201000 Briketten 1 0 

2701202000 Eierkolen 1 0 

2701209000 Andere 1 0 

2702100000 Bruinkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst 1 0 

2702200000 Geperste bruinkool 1 0 

2703001000 Niet geperst 1 0 

2703002000 Geperst 1 0 

2704001010 Van steenkool 3 3 

2704001090 Andere 3 3 

2704002000 Halfcokes 3 0 

2704003000 Retortenkool 3 0 

2705000000 Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, an
dere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen 

5 0 

2706001000 Teer uit steenkool 5 3 

2706002000 Teer uit bruinkool of uit turf 5 0 

2706009000 Andere 5 0 

2707100000 Benzol (benzeen) 3 0 

2707200000 Toluol (tolueen) 3 0 

2707300000 Xylol (xylenen) 3 0 

2707400000 Naftaleen 5 0 

2707500000 Andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, dis
tillatieverliezen inbegrepen, voor 65 % of meer van hun vo
lume overdistilleren bij 250 °C of lager, bepaald volgens de 
methode ASTM D 86 

5 0 

2707910000 Creosootolie 5 0 

2707991000 Solventnafta 5 0 

2707992000 Antraceen 5 0 

2707993000 Fenolen 8 0 

2707999000 Andere 5 0 

2708100000 Pek 5 0 

2708200000 Pekcokes 5 0
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2709001010 Met een specifieke dichtheid bij 15 °C van meer dan 0,796 
doch niet meer dan 0,841 

3 0 

2709001020 Met een specifieke dichtheid bij 15 °C van meer dan 0,841 
doch niet meer dan 0,847 

3 0 

2709001030 Met een specifieke dichtheid bij 15 °C van meer dan 0,847 
doch niet meer dan 0,855 

3 0 

2709001040 Met een specifieke dichtheid bij 15 °C van meer dan 0,855 
doch niet meer dan 0,869 

3 0 

2709001050 Met een specifieke dichtheid bij 15 °C van meer dan 0,869 
doch niet meer dan 0,885 

3 0 

2709001060 Met een specifieke dichtheid bij 15 °C van meer dan 0,885 
doch niet meer dan 0,899 

3 0 

2709001070 Met een specifieke dichtheid bij 15 °C van meer dan 0,899 
doch niet meer dan 0,904 

3 0 

2709001080 Met een specifieke dichtheid bij 15 °C van meer dan 0,904 
doch niet meer dan 0,966 

3 0 

2709001090 Andere 3 0 

2709002000 Ruwe olie uit bitumineuze mineralen 3 0 

2710111000 Motorbenzine 5 0 

2710112000 Vliegtuigbenzine 5 0 

2710113000 Propyleentetrameer 5 0 

2710114000 Nafta 0 0 

2710115000 Aardgasvloeistoffen 0 0 

2710119000 Andere 5 0 

2710191010 Reactiemotorbrandstof 5 0 

2710191090 Andere 5 0 

2710192010 Kerosine 5 0 

2710192020 Reactiemotorbrandstof 5 0 

2710192030 n-Paraffine 5 0 

2710192090 Andere 5 0 

2710193000 Gasolie 5 0 

2710194010 Lichte stookolie (bunker A) 5 0 

2710194020 Stookolie (bunker B) 5 0 

2710194030 Bunker C 5 0 

2710194090 Andere 5 0
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2710195010 Niet-behandelde olie 7 0 

2710195020 Basissmeerolie 7 0 

2710196000 Procesolie voor rubberverwerking 8 0 

2710197110 Motorolie voor de luchtvaart 7 0 

2710197120 Motorolie voor automobielen 7 5 

2710197130 Motorolie voor zeeschepen 7 5 

2710197210 Cylinderolie 7 0 

2710197220 Spindelolie 7 0 

2710197230 Versnellingsbakolie 7 0 

2710197240 Turbineolie 7 0 

2710197250 Olie voor koelapparaten 7 0 

2710197310 Samengestelde olie 7 0 

2710197320 Vloeibare paraffine 7 0 

2710197330 Automatische-versnellingsbakolie 7 5 

2710197410 Corrosiewerende olie 7 5 

2710197420 Snijolie 7 5 

2710197430 Reinigingsolie 7 0 

2710197440 Olie voor het insmeren van vormen 7 0 

2710197450 Olie voor hydraulische remmen 7 0 

2710197510 Procesolie 7 0 

2710197520 Isolatieolie 7 0 

2710197530 Olie voor warmtebehandelingen 7 0 

2710197540 Warmtegeleidende olie 7 0 

2710197900 Andere 7 0 

2710198010 Met aluminium als additief 8 0 

2710198020 Met calcium als additief 8 0 

2710198030 Met natrium als additief 8 0 

2710198040 Met lithium als additief 8 0 

2710198090 Andere 8 0 

2710199000 Andere 8 0
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2710911010 Van motorbenzine, vliegtuigbenzine en reactiemotorbrandstof 5 0 

2710911020 Van nafta en aardgasvloeistoffen 0 0 

2710911090 Andere 5 0 

2710912010 Van kerosine en reactiemotorbrandstof 5 0 

2710912090 Andere 5 0 

2710913000 Van gasolie 5 0 

2710914010 Van lichte stookolie (bunker A), stookolie (bunker B) en bun
ker C 

5 0 

2710914090 Andere 5 0 

2710915000 Van niet-behandelde olie, smeerolie (andere dan procesolie 
voor rubberverwerking) en basissmeerolie 

7 0 

2710919000 Andere 8 0 

2710991010 Van motorbenzine, vliegtuigbenzine en reactiemotrbrandstof 5 0 

2710991020 Van nafta en aardgasvloeistoffen 0 0 

2710991090 Andere 5 0 

2710992010 Van kerosine en reactiemotorbrandstof 5 0 

2710992090 Andere 5 0 

2710993000 Van gasolie 5 0 

2710994010 Van lichte stookolie (bunker A), stookolie (bunker B) en bun
ker C 

5 0 

2710994090 Andere 5 0 

2710995000 Van niet-behandelde olie, smeerolie (andere dan procesolie 
voor rubberverwerking) en basissmeerolie 

7 0 

2710999000 Andere 8 0 

2711110000 Aardgas 3 0 

2711120000 Propaan 3 0 

2711130000 Butanen 3 0 

2711141000 Ethyleen 5 0 

2711142000 Propyleen 5 0 

2711143000 Butyleen 5 0 

2711144000 Butadieen 5 0 

2711190000 Andere 5 0
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2711210000 Aardgas 3 0 

2711290000 Andere 5 0 

2712101000 Vaseline 8 0 

2712109000 Andere 8 0 

2712200000 Paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie 8 0 

2712901010 Slack wax en scale wax 8 0 

2712901020 Microkristallijne was 8 0 

2712901090 Andere 8 0 

2712909010 Montaanwas 8 0 

2712909020 Turfwas 8 0 

2712909030 Ceresine 8 0 

2712909040 Synthetische paraffine 8 0 

2712909090 Andere 8 0 

2713110000 Niet gecalcineerd 5 0 

2713120000 Gecalcineerd 5 0 

2713200000 Petroleumbitumen 5 0 

2713900000 Andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze 
mineralen 

5 0 

2714100000 Bitumineuze leisteen en bitumineus zand 5 0 

2714901000 Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt 5 0 

2714902000 Asfaltiet 5 0 

2714903000 Asfaltsteen 5 0 

2715001000 Vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”) 5 0 

2715002000 Emulsies of stabiele suspensies van asfalt, bitumen, pek of teer 5 0 

2715003000 Mastiek 5 0 

2715009000 Andere 5 0 

2716000000 Elektrische energie 5 0 

2801100000 Chloor 5,5 0 

2801200000 Jood (jodium) 5,5 0 

2801301000 Fluor 5,5 0
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2801302000 Broom 5,5 0 

2802001000 Gesublimeerde zwavel 5 0 

2802002000 Geprecipiteerde zwavel 5 0 

2802003000 Colloïdale zwavel 5 0 

2803001000 Acetyleenzwart 5,5 0 

2803009010 Zwartsel („carbonblack”) 5,5 0 

2803009090 Andere 5,5 0 

2804100000 Waterstof 5,5 0 

2804210000 Argon 5,5 0 

2804291000 Helium 5,5 0 

2804292000 Neon 5,5 0 

2804293000 Krypton 5,5 0 

2804294000 Xenon 5,5 0 

2804299000 Andere 5,5 0 

2804300000 Stikstof 5,5 0 

2804400000 Zuurstof 5,5 0 

2804501000 Boor (borium) 5,5 0 

2804502000 Telluur (tellurium) 5,5 0 

2804610000 Bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium 3 0 

2804690000 Andere 5,5 0 

2804701000 Gele fosfor 5 0 

2804709000 Andere 5,5 0 

2804800000 Arseen (arsenicum) 5,5 0 

2804900000 Seleen (selenium) 5,5 0 

2805110000 Natrium 5,5 0 

2805120000 Calcium 5,5 0 

2805190000 Andere 5,5 0 

2805301000 Ceriumgroep 5,5 0 

2805302000 Terbiumgroep 5,5 0 

2805303000 Erbiumgroep 5,5 0
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2805304000 Yttrium 5,5 0 

2805305000 Scandium 5,5 0 

2805309000 Andere 5,5 0 

2805400000 Kwik (kwikzilver) 5,5 0 

2806100000 Waterstofchloride (zoutzuur) 5,5 0 

2806200000 Chlorozwavelzuur 5,5 0 

2807001010 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 0 

2807001090 Andere 5,5 0 

2807002000 Oleum (rokend zwavelzuur) 5,5 0 

2808001010 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 0 

2808001090 Andere 5,5 0 

2808002000 Nitreerzuren 5,5 0 

2809100000 Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride) 5,5 0 

2809201010 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 0 

2809201090 Andere 5,5 0 

2809202010 Metafosforzuur 5,5 0 

2809202020 Pyrofosforzuur 5,5 0 

2809202090 Andere 5,5 0 

2810001010 Diboortrioxide 5,5 0 

2810001090 Andere 5,5 0 

2810002000 Orthoboorzuur 5,5 0 

2810003000 Metaboorzuur 5,5 0 

2810009000 Andere 5,5 0 

2811111000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 0 

2811119000 Andere 5,5 0 

2811191000 Waterstofsulfide 5,5 0 

2811192000 Hydrogeenbromide (broomwaterstof) 5,5 0 

2811193000 Sulfaminezuur 5,5 0 

2811194000 Perchloorzuur 5,5 0 

2811195000 Chloorzuur 5,5 0
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2811196000 Hypofosforigzuur 5,5 0 

2811197000 Fosforigzuur (fosfonzuur) 5,5 0 

2811198000 Arseenzuur 5,5 0 

2811199010 Waterstofcyanide 5,5 0 

2811199090 Andere 5,5 0 

2811210000 Koolstofdioxide 5,5 0 

2811221000 Witte koolstof 5,5 3 

2811229010 Silicagel 5,5 0 

2811229090 Andere 5,5 0 

2811291000 Koolstofmonoxide 5,5 0 

2811292000 Distikstofmonoxide 5,5 0 

2811293000 Stikstofdioxide 5,5 0 

2811294000 Diarseentrioxide 5,5 0 

2811295000 Diarseenpentaoxide 5,5 0 

2811299000 Andere 5,5 0 

2812101010 Joodtrichloride 5 0 

2812101020 Fosfortrichloride 5 0 

2812101030 Fosforpentachloride 5 3 

2812101040 Arseentrichloride 5 0 

2812101050 Dizwaveldichloride (zwavelmonochloride) 5 0 

2812101060 Zwaveldichloride 5 0 

2812101090 Andere 5 0 

2812102010 Thionyldichloride (thionylchloride) 5 0 

2812102020 Fosgeen (carbonylchloride) 5 0 

2812102030 Fosforoxychloride 5 0 

2812102090 Andere 5 0 

2812901000 Boortrifluoride 5,5 0 

2812902000 Zwavelhexafluoride 5,5 0 

2812909000 Andere 5,5 0
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2813100000 Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof) 5,5 0 

2813901020 Fosforpentasulfide 5,5 0 

2813901090 Andere 5,5 0 

2813902010 Diarseenpentasulfide 5,5 0 

2813902090 Andere 5,5 0 

2813903000 Siliciumsulfide 5,5 0 

2813909000 Andere 5,5 0 

2814100000 Ammoniak, watervrij 1 0 

2814200000 Ammoniak in waterige oplossing (ammonia) 2 0 

2815110000 Vast 5,5 5 

2815120000 In waterige oplossing (natronloog) 8 7 

2815200000 Kaliumhydroxide (bijtende potas) 5,5 0 

2815301000 Natriumperoxide 5,5 0 

2815302000 Kaliumperoxide 5,5 0 

2816101000 Magnesiumhydroxide 5,5 0 

2816102000 Magnesiumperoxide 5,5 0 

2816400000 Strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; 
bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide 

5,5 0 

2817001000 Zinkoxide 5,5 0 

2817002000 Zinkperoxide 5,5 0 

2818101000 Gekalibreerde korrels 3 0 

2818109000 Andere 3 0 

2818200000 Aluminiumoxide, andere dan kunstmatig korund 1 0 

2818301000 Aluminagel 5,5 0 

2818309000 Andere 5,5 0 

2819100000 Chroomtrioxide 5,5 0 

2819901010 Chroomoxiden 5,5 0 

2819901090 Andere 5,5 0 

2819902000 Chroomhydroxiden 5,5 0 

2820100000 Mangaandioxide 5,5 0
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2820901000 Mangaanoxide 5,5 0 

2820902000 Mangaan(VII)oxide 5,5 0 

2820909000 Andere 5,5 0 

2821101000 IJzeroxiden 5,5 0 

2821102000 IJzerhydroxiden 5,5 0 

2821200000 Verfaarden 5,5 0 

2822001010 Kobalt(III)oxide 5,5 0 

2822001091 Voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen 4 0 

2822001099 Andere 5,5 0 

2822002010 Kobalt(II)oxide 5,5 0 

2822002090 Andere 5,5 0 

2823001000 Titaanoxide, anataas-type 5,5 0 

2823009000 Andere 5,5 0 

2824100000 Loodmonoxide (loodglit, massicot) 5,5 0 

2824901000 Rode en oranje menie 5,5 0 

2824909000 Andere 5,5 0 

2825101000 Hydrazinehydraat 5,5 0 

2825109010 Hydrazine 5,5 0 

2825109020 Anorganische zouten van hydrazine 5,5 0 

2825109030 Hydroxylamine 5,5 3 

2825109041 Hydroxylammoniumchloride 5,5 0 

2825109049 Andere 5,5 0 

2825201000 Lithiumoxide 5,5 0 

2825202000 Lithiumhydroxyde 5,5 0 

2825301000 Vanadiumpentaoxide 2 0 

2825309000 Andere 3 0 

2825401000 Nikkeloxiden 5,5 0 

2825402000 Nikkelhydroxiden 5,5 0 

2825501000 Koperoxiden 5,5 0
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2825502010 Stoffen voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet op de landbouwchemicaliën geregis
treerde stoffen) 

2 0 

2825502090 Andere 5,5 0 

2825601000 Germaniumoxiden 5,5 0 

2825602000 Zirkoniumdioxide 5,5 0 

2825701000 Molybdeenoxiden 3 0 

2825702000 Molybdeenhydroxide 5,5 0 

2825800000 Antimoonoxiden 5,5 0 

2825901010 Calciumoxide 5,5 0 

2825901020 Wolfraamoxiden 1 0 

2825901030 Tinoxiden 5,5 0 

2825901090 Andere 5,5 0 

2825902010 Calciumhydroxide 5,5 0 

2825902020 Mangaanhydroxiden 5,5 0 

2825902030 Wolfraamhydroxiden 5,5 0 

2825902040 Tinhydroxiden 5,5 0 

2825902090 Andere 5,5 0 

2825903010 Nikkelperoxiden 5,5 0 

2825903090 Andere 5,5 0 

2825909000 Andere 5,5 0 

2826120000 Aluminiumfluoride 5,5 0 

2826191000 Calciumfluoride 5,5 0 

2826193010 Kaliumwaterstoffluoride 5,5 0 

2826193090 Andere 5,5 0 

2826194000 Ammoniumfluoride en natriumfluoride 5,5 0 

2826199000 Andere 5,5 0 

2826300000 Natriumhexafluoroaluminaat (synthetisch kryoliet) 5,5 0 

2826901000 Kunstmatig chioliet 5,5 0 

2826902000 Calciumfluorosilicaat 5,5 0 

2826903000 Fluoroboraten 5,5 0
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2826904000 Fluorofosfaten 5,5 0 

2826905000 Fluorosulfaten 5,5 0 

2826906000 Natriumfluorosilicaat en kaliumfluorosilicaat 5,5 0 

2826909000 Andere 5,5 0 

2827100000 Ammoniumchloride 5,5 0 

2827200000 Calciumchloride 5,5 0 

2827310000 Magnesiumchloride 5,5 0 

2827320000 Aluminiumchloride 5,5 0 

2827350000 Nikkelchloride 5,5 0 

2827391000 Koperchloride 5,5 0 

2827399000 Andere 5,5 0 

2827411000 Koperchlorideoxiden 5,5 0 

2827412010 Stoffen voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet op de landbouwchemicaliën geregis
treerde stoffen) 

2 0 

2827412090 Andere 5,5 0 

2827491000 Chlorideoxiden 5,5 0 

2827492000 Chloridehydroxiden 5,5 0 

2827511000 Natriumbromide 5,5 0 

2827512000 Kaliumbromide 5,5 0 

2827591000 Calciumbromide 5,5 0 

2827599000 Andere 5,5 0 

2827601000 Jodideoxiden 5,5 0 

2827609010 Kaliumjodide 5,5 0 

2827609090 Andere 5,5 0 

2828100000 Calciumhypochloriet in handelskwaliteit en andere calciumhy
pochlorieten 

5,5 0 

2828901010 Natriumhypochloriet 5,5 0 

2828901020 Kaliumhypochloriet 5,5 0 

2828901090 Andere 5,5 0 

2828902010 Natriumchloriet 5,5 0
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2828902020 Aluminiumchloriet 5,5 0 

2828902090 Andere 5,5 0 

2828903000 Hypobromieten 5,5 0 

2829110000 Natriumchloraat 5,5 0 

2829191000 Kaliumchloraat 5,5 0 

2829192000 Bariumchloraat 5,5 0 

2829199000 Andere 5,5 0 

2829901010 Natriumperchloraat 5,5 0 

2829901020 Ammoniumperchloraat 5,5 0 

2829901090 Andere 5,5 0 

2829902010 Bromaten 5,5 0 

2829902020 Perbromaten 5,5 0 

2829902030 Jodaten 5,5 0 

2829902040 Perjodaten 5,5 0 

2830101000 Natriumwaterstofsulfide 5,5 0 

2830109000 Andere 5,5 0 

2830901000 Sulfiden 5,5 0 

2830902000 Polysulfiden 5,5 0 

2831101000 Natriumdithioniet 5,5 0 

2831102000 Natriumsulfoxylaat 5,5 0 

2831901000 Dithionieten 5,5 0 

2831902000 Sulfoxylaten 5,5 0 

2832101000 Natriumwaterstofsulfiet 5,5 0 

2832109000 Andere 5,5 0 

2832201000 Ammoniumsulfiet 5,5 0 

2832202000 Kaliumsulfieten 5,5 0 

2832203000 Calciumsulfieten 5,5 0 

2832209000 Andere 5,5 0 

2832301000 Ammoniumthiosulfaat 5,5 0 

2832302000 Natriumthiosulfaat 5,5 0
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2832303000 Kaliumthiosulfaat 5,5 0 

2832309000 Andere 5,5 0 

2833110000 Dinatriumsulfaat 5,5 0 

2833191000 Natriumwaterstofsulfaat 5,5 0 

2833192000 Dinatriumdisulfaat 5,5 0 

2833199000 Andere 5,5 0 

2833210000 Magnesiumsulfaten 5,5 0 

2833220000 Aluminiumsulfaat 5,5 0 

2833240000 Nikkelsulfaten 5,5 0 

2833251000 Stoffen voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet op de landbouwchemicaliën geregis
treerde stoffen) 

2 0 

2833259000 Andere 5,5 0 

2833270000 Bariumsulfaat 8 0 

2833291000 IJzersulfaten 5,5 0 

2833299000 Andere 5,5 0 

2833300000 Aluinen 5,5 0 

2833401000 Diammoniumperoxodisulfaat 5,5 0 

2833402000 Dinatriumperoxodisulfaat 5,5 0 

2833403000 Calciumperoxodisulfaat 5,5 0 

2833409000 Andere 5,5 0 

2834101000 Natriumnitriet 5,5 0 

2834109000 Andere 5,5 0 

2834210000 Kaliumnitraat 5,5 0 

2834291000 Bariumnitraat 5,5 0 

2834299000 Andere 5,5 0 

2835101010 Natriumhypofosfiet (natriumfosfinaat) 5,5 0 

2835101020 Calcriumfosfinaat (c) alciumhypofosfiet 5,5 0 

2835101090 Andere 5,5 0 

2835102000 Fosfonaten (fosfieten) 5,5 0 

2835221000 Natriumdiwaterstoforthofosfaat 5,5 0
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2835222000 Dinatriumwaterstoforthofosfaat 5,5 0 

2835240000 Kaliumfosfaten 5,5 0 

2835250000 Calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat) 5,5 0 

2835260000 Andere calciumfosfaten 5,5 0 

2835291000 Aluminiumfosfaat 5,5 0 

2835299000 Andere polyfosfaten 5,5 0 

2835310000 Natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat) 5,5 0 

2835391000 Natriummetafosfaat 5,5 0 

2835392000 Natriumpyrofosfaat 5,5 0 

2835399000 Andere 5,5 0 

2836200000 Dinatriumcarbonaat 4 0 

2836300000 Natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat) 5,5 0 

2836400000 Kaliumcarbonaten 5,5 0 

2836500000 Calciumcarbonaat 5,5 0 

2836600000 Bariumcarbonaat 5,5 0 

2836910000 Lithiumcarbonaten 5,5 0 

2836920000 Strontiumcarbonaat 5,5 0 

2836991010 Magnesiumcarbonaat 5,5 0 

2836991020 Ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit en andere ammoni
umcarbonaten 

5,5 0 

2836991090 Andere 5,5 0 

2836992000 Peroxocarbonaten (percarbonaten) 5,5 0 

2837111000 Natriumcyanide 5,5 0 

2837112000 Natriumcyanideoxiden 5,5 0 

2837191010 Kaliumcyanide 5,5 0 

2837191020 Kopercyaniden 5,5 0 

2837191030 Zinkcyanide 5,5 0 

2837191090 Andere 5,5 0 

2837192000 Cyanideoxiden 5,5 0 

2837201000 Ferrocyaniden 5,5 0
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2837202000 Ferricyaniden 5,5 0 

2837209000 Andere 5,5 0 

2839110000 Natriummetasilicaten 8 0 

2839190000 Andere 8 0 

2839901000 Zirkoniumsilicaten 8 0 

2839902000 Bariumsilicaten 8 0 

2839909000 Andere 8 0 

2840110000 Watervrij 5 0 

2840190000 Andere 5 0 

2840200000 Andere boraten 5 0 

2840300000 Peroxoboraten (perboraten) 5 0 

2841300000 Natriumdichromaat 8 0 

2841501000 Kaliumchromaat 5,5 0 

2841509000 Andere 5,5 0 

2841610000 Kaliumpermanganaat 5,5 0 

2841691000 Manganieten 5,5 0 

2841692000 Manganaten 5,5 0 

2841693000 Permanganaten 5,5 0 

2841700000 Molybdaten 5,5 0 

2841800000 Wolframaten 5 0 

2841901000 Stannaten 5,5 0 

2841902010 Bariumtitanaat 5,5 0 

2841902020 Strontium titannate 5,5 0 

2841902030 Loodtitanaat 5,5 0 

2841902090 Andere 5,5 0 

2841903000 Antimonaten 5,5 0 

2841904000 Ferraten(III) en ferraten(II) (ferrieten) 5,5 0 

2841905000 Vanadaten 5,5 0 

2841906000 Bismutaten 5,5 0 

2841909000 Andere 5,5 0
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2842101000 Aluminosilicaten 6,5 0 

2842109000 Andere 5,5 0 

2842901000 Zouten van seleenzuren 5,5 0 

2842903000 Dubbelzouten en complexe zouten die zwavel bevatten 5,5 0 

2842905000 Dubbelzouten en complexe zouten van seleen 5,5 0 

2842909000 Andere 5,5 0 

2843101000 Colloïdaal zilver 5,5 0 

2843102000 Colloïdaal goud 5,5 0 

2843103000 Colloïdaal platina 5,5 0 

2843109000 Andere 5,5 0 

2843211000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 0 

2843219000 Andere 5,5 0 

2843291000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 0 

2843299000 Andere 5,5 0 

2843301000 Kaliumgoudcyanide voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 0 

2843309000 Andere 5,5 0 

2843901000 Amalgamen 5,5 0 

2843909010 Platinaverbindingen 5,5 0 

2843909090 Andere 5,5 0 

2844101000 Natuurlijk uranium 0 0 

2844102000 Dispersies bevattende natuurlijk uranium of verbindingen van 
natuurlijk uranium 

0 0 

2844109000 Andere 0 0 

2844201000 Met U 235 verrijkt uranium 0 0 

2844202000 Dispersies bevattende uranium verrijkt met U 235, plutonium 
of verbindingen van deze producten 

0 0 

2844209000 Andere 0 0 

2844301000 Dispersies bevattende uranium waaruit U 235 is afgescheiden, 
thorium of verbindingen van deze producten 

0 0 

2844309000 Andere 0 0
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2844401000 Radioactieve elementen 0 0 

2844402000 Radioactieve isotopen 0 0 

2844403000 Dispersies die radioactieve elementen, isotopen of verbindin
gen van deze producten bevatten 

0 0 

2844409000 Andere 0 0 

2844500000 Gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen (patronen) van kern
reactoren 

0 0 

2845100000 Zwaar water (deuteriumoxide) 0 0 

2845901000 Zware waterstof (deuterium) 0 0 

2845902000 Koolstofisotopen 0 0 

2845909000 Andere 0 0 

2846100000 Ceriumverbindingen 5 0 

2846901000 Yttriumoxide (yttria) 5 0 

2846909000 Andere 5 0 

2847002000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 0 

2847009000 Andere 5,5 0 

2848001000 Koperfosfide (fosforkoper) bevattende meer dan 15 gewichts
percenten fosfor 

5,5 0 

2848002000 Aluminiumfosfide 5,5 0 

2848009000 Andere 5,5 0 

2849100000 Calciumcarbide 5,5 0 

2849200000 Siliciumcarbide 5 0 

2849901000 Complexe carbiden 5,5 0 

2849909010 Wolfraamcarbiden 5,5 0 

2849909090 Andere 5,5 0 

2850001000 Hydriden 5,5 0 

2850002000 Nitriden 5,5 0 

2850003000 Aziden 5,5 0 

2850004000 Siliciden 5,5 0 

2850005000 Boriden 5,5 0
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2852001000 Van onderverdeling 2825.90, 2827.39, 2827.49, 2827.60, 
2830.90, 2833.29, 2834.29, 2835.39, 2837.19, 2837.20, 
2841.50, 2842.10, 2842.90, 2843.90, 2848.00, 2849.90, 
2850.00 of 2853.00 

5,5 0 

2852002000 Van onderverdeling 2918.11, 2931.00, 2932.99, 
2934.99.9090, 3201.90.2000, 3201.90.4000, 3206.50, 
3707.90, 3822.00.1091 of 3822.00.2091 

6,5 0 

2852003000 Van onderverdeling 2934.99.2000, 3822.00.1092 of 
3822.00.2092 

8 0 

2852004000 Van onderverdeling 3502.90 of 3504.00 8 0 

2852005000 Van onderverdeling 3822.00.101, 3822.00.102, 
3822.00.1093, 3822.00.201, 3822.00.202 of 3822.00.2093 

0 0 

2852006000 Van onderverdeling 3822.00.1099 of 3822.00.2099 8 

– van onderverdeling 3822.00.1099 (andere) 0 

– van onderverdeling 3822.00.2099 (andere) 3 

2853001000 Gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en derge
lijk zuiver water 

5,5 0 

2853002000 Samengeperste lucht 5,5 0 

2853003000 Amalgamen 5,5 0 

2853004000 Oxalonitril (cyanogeen) en halogeenverbindingen daarvan 5,5 0 

2853005000 Alkaliamiden 5,5 0 

2853009000 Andere 5,5 0 

2901101000 Butanen 0 0 

2901102000 Hexanen 0 0 

2901103000 Heptanen 0 0 

2901109000 Andere 0 0 

2901210000 Ethyleen 0 0 

2901220000 Propeen (propyleen) 0 0 

2901230000 Buteen (butyleen) en isomeren daarvan 0 0 

2901241000 Buta-1,3-dieen 0 0 

2901242000 Isopreen 0 0 

2901291000 Hexeen 0 0
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2901292000 Octeen 0 0 

2901299000 Andere 0 0 

2902110000 Cyclohexaan 5 0 

2902190000 Andere 5 0 

2902200000 Benzeen 3 0 

2902300000 Tolueen 3 0 

2902410000 o-Xyleen 5 0 

2902420000 m-Xyleen 5 0 

2902430000 p-Xyleen 3 0 

2902440000 Mengsels van xyleenisomeren 3 0 

2902500000 Styreen 0 0 

2902600000 Ethylbenzeen 5 0 

2902700000 Cumeen 3 0 

2902901000 Naftaleen 0 0 

2902902000 Methylnaftaleen 0 0 

2902903000 Methylstyreen 0 0 

2902909000 Andere 0 0 

2903111000 Chloormethaan (methylchloride) 5,5 0 

2903112000 Chloorethaan (ethylchloride) 5,5 0 

2903120000 Dichloormethaan (methyleenchloride) 5,5 0 

2903130000 Chloroform (trichloormethaan) 5,5 0 

2903140000 Koolstoftetrachloride 5,5 0 

2903150000 Ethyleendichloride (ISO) (1,2-dichloorethaan) 5 5 

2903191000 1,1,1-Trichloorethaan (methylchloroform) 5,5 0 

2903199000 Andere 5,5 0 

2903210000 Vinylchloride (chloorethyleen) 5,5 5 

2903220000 Trichloorethyleen 5,5 0 

2903230000 Tetrachloorethyleen (perchloorethyleen) 5,5 0 

2903290000 Andere 5,5 0
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2903310000 Ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan) 5,5 0 

2903391000 Broommethaan (methylbromide) 5,5 0 

2903392000 Broomethaan (ethylbromide), m.u.v. 1,2-dibroomethaan 5,5 0 

2903393000 Joodmethaan (methyljodide) 5,5 0 

2903394000 Hexafluorethaan (perfluorethaan) (CFK-116) 5,5 0 

2903395000 1,1-difluorethaan (HFK-152a) 5,5 0 

2903396000 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFK-134a) 5,5 0 

2903397000 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)1-propeen 5,5 0 

2903399000 Andere 5,5 5 

2903410000 Trichloorfluormethaan 5,5 0 

2903420000 Dichloordifluormethaan 5,5 0 

2903430000 Trichloortrifluorethanen 5,5 0 

2903441000 Dichloortetrafluorethanen (CFK-114) 5,5 0 

2903442000 Chloorpentafluorethaan (CFK-115) 5,5 0 

2903451010 Chloortrifluormethaan (CFK-13) 5,5 0 

2903451090 Andere 5,5 0 

2903452010 Pentachloorfluorethaan (CFK-111) 5,5 0 

2903452020 Tetrachloordifluorethaan (CFK-112) 5,5 0 

2903452090 Andere 5,5 0 

2903453010 Heptachloorfluorpropaan (CFK-211) 5,5 0 

2903453020 Hexachloordifluorpropaan (CFK-212) 5,5 0 

2903453030 Pentachloortrifluorpropaan (CFK-213) 5,5 0 

2903453040 Tetrachloortetrafluorpropaan (CFK-214) 5,5 0 

2903453050 Trichloorpentafluorpropaan (CFK-215) 5,5 0 

2903453060 Dichloorhexafluorpropaan (CFK-216) 5,5 0 

2903453070 Chloorheptafluorpropaan (CFK-217) 5,5 0 

2903453090 Andere 5,5 0 

2903461000 Broomchloordifluormethaan (Halon-1211) 5,5 0
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2903462000 Broomtrifluormethaan (Halon-1301) 5,5 0 

2903463000 Dibroomtetrafluorethaan (Halon-2402) 5,5 0 

2903471000 Broomfluorkoolwaterstof 5,5 0 

2903479000 Andere 5,5 0 

2903491110 Dichloorfluormethaan (HCFK-21) 5,5 0 

2903491120 Chloordifluormethaan (HCFK-22) 5,5 0 

2903491130 Chloorfluormethaan (HCFK-31) 5,5 0 

2903491190 Andere 5,5 0 

2903491210 Dichloortrifluorethaan (HCFK-123) 5,5 0 

2903491220 Chloortetrafluorethaan (HCFK-124) 5,5 0 

2903491230 Dichloorfluorethaan (HCFK-141) 5,5 0 

2903491240 Chloordifluorethaan (HCFK-142) 5,5 0 

2903491290 Andere 5,5 0 

2903491310 Dichloorpentafluorpropaan (HCFK-225) 5,5 0 

2903491390 Andere 5,5 0 

2903492000 Derivaten van methaan, ethaan of propaan, enkel gehaloge
neerd met fluor en broom 

5,5 0 

2903499000 Andere 5,5 0 

2903510000 1,2,3,4,5,6-Hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, 
INN) daaronder begrepen; 

5,5 0 

2903520000 Aldrine (ISO), chloordaan (ISO) en heptachloor (ISO) 5,5 0 

2903590000 Andere 5,5 0 

2903611000 Chloorbenzeen 5,5 0 

2903619000 Andere 5,5 0 

2903621000 Hexachloorbenzeen (ISO) 5,5 0 

2903622000 DDT (ISO) clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloor
fenyl)ethaan) 

5,5 0 

2903691000 Benzylchloride 5,5 0 

2903692010 1,2,4-Trichloorbenzeen 5,5 0 

2903692090 Andere 5,5 0
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2903693000 Trichloormethylbenzeen (benzotrichloride) 5,5 0 

2903699000 Andere 5,5 0 

2904101000 Benzeensulfonzuur 5,5 0 

2904109000 Andere 5,5 0 

2904201000 Nitrotolueen 5,5 0 

2904209010 Nitrobenzeen 5,5 0 

2904209020 4-Nitrobifenyl en zouten daarvan 5,5 0 

2904209090 Andere 5,5 0 

2904901000 2,4-Dinitrochloorbenzeen 5,5 0 

2904902000 p-Nitrochloorbenzeen 5,5 0 

2904903000 Trichloornitromethaan (chloorpikrine) 5,5 0 

2904909000 Andere 5,5 0 

2905110000 Methanol (methylalcohol) 2 0 

2905121000 Propaan-1-ol (propylalcohol) 5,5 0 

2905122010 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 5 

2905122090 Andere 5,5 5 

2905130000 Butaan-1-ol (n-butylalcohol) 5 0 

2905140000 Andere butanolen 5,5 0 

2905161000 2-Ethylhexylalcohol 5,5 5 

2905169000 Andere 5,5 5 

2905171000 Dodecaan-1-ol (laurylalcohol) 5,5 0 

2905172000 Hexadecaan-1-ol (cetylalcohol) 5,5 0 

2905173000 Octadecaan-1-ol (stearylalcohol) 5,5 0 

2905191000 Heptanolen (Heptylalcoholen) 5,5 0 

2905192000 Nonaan-1-ol (nonylalcohol) 5,5 0 

2905193000 Isononanol (isononylalcohol) 3 0 

2905194000 Pentanol (amylalcohol) en isomeren daarvan 5,5 0 

2905199010 3,3-Dimethylbutaan-2-ol (pinacolylalcohol) 5 0 

2905199020 2-Propylheptylalcohol 5 0 

2905199030 Isodecanol (isodecylalcohol) 3 0
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2905199090 Andere 5 0 

2905221000 Geraniol, citronellol, linalool, rodinol en nerol 5 0 

2905229000 Andere 5 0 

2905290000 Andere 5 0 

2905310000 Ethyleenglycol (ethaandiol) 3 0 

2905320000 Propyleenglycol (propaan-1,2-diol) 5,5 5 

2905391000 1,4-Butaandiol 5,5 0 

2905392000 2,2-Dimethyl-1-propanol (neopentylglycol) 5,5 5 

2905399000 Andere 5,5 0 

2905410000 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol 
(trimethylolpropaan) 

5,5 0 

2905420000 Pentaerytritol 5,5 0 

2905430000 Mannitol 8 0 

2905440000 D-Glucitol (sorbitol) 8 0 

2905450000 Glycerol 8 3 

2905490000 Andere 5,5 3 

2905510000 Ethchloorvynol (INN) 5,5 0 

2905590000 Andere 5,5 0 

2906110000 Menthol 8 0 

2906120000 Cyclohexanol, methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexano
len 

5,5 0 

2906131000 Sterolen 5,5 0 

2906132000 Inositolen 5,5 0 

2906191000 Borneol 5,5 0 

2906192000 Terpineolen 5,5 0 

2906199000 Andere 5,5 0 

2906210000 Benzylalcohol 5,5 0 

2906291000 2-Fenylethanol (fenylethylalcohol) 5,5 0 

2906292000 3-Fenylpropanol (fenylpropylalcohol) 5,5 0 

2906293000 Cinnamylalcohol 5,5 0 

2906299000 Andere 5,5 0
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2907111000 Fenol (hydroxybenzeen) 5,5 5 

2907112000 Zouten van fenol 5,5 0 

2907121000 Kresolen 5,5 0 

2907122000 Zouten van kresolen 5,5 0 

2907131000 Octylfenol 5,5 0 

2907132000 Nonylfenol 5 0 

2907139000 Andere 5,5 0 

2907151000 Naftolen 5,5 0 

2907152000 Zouten van naftolen 5,5 0 

2907191000 Thymol 5,5 0 

2907192000 Xylenolen en zouten daarvan 5,5 0 

2907199000 Andere 5,5 0 

2907211000 Resorcinol 5,5 0 

2907212000 Zouten van resorcinol 5,5 0 

2907221000 Hydrochinon 5,5 0 

2907222000 Zouten van hydrochinon 5,5 0 

2907231000 4,4’-Isopropylideendifenol (bisfenol A) 5,5 5 

2907232000 Zouten van 4,4’-isopropylideendifenol (bisfenol A) 5,5 5 

2907291000 Catechol 5,5 0 

2907299000 Andere 5,5 0 

2908110000 Pentachloorfenol (ISO) 5 0 

2908191000 Chloorfenolen (m.u.v. pentachloorfenol) 5 0 

2908192000 Tetrabroombisfenol A 5 0 

2908193000 Tribroomfenol 5 0 

2908199000 Andere 5 0 

2908910000 Dinoseb (ISO) en zouten daarvan 5,5 0 

2908991000 Naftolsulfonzuren en zouten daarvan 5,5 0 

2908992000 Fenolsulfonzuren 5,5 0 

2908993000 Nitroderivaten en zouten daarvan 5,5 0
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2908994000 Nitrosoderivaten en zouten daarvan 5,5 0 

2908999000 Andere 5,5 0 

2909110000 Diëthylether 5,5 0 

2909191000 Bis(chloormethyl)ether 5,5 0 

2909192000 Methyl-tert-butylether 5,5 0 

2909199000 Andere 5,5 0 

2909201000 Cineol 5,5 0 

2909209000 Andere 5,5 0 

2909301000 Anisool 5,5 0 

2909302000 Anethool 5,5 0 

2909303000 Difenylether 5,5 0 

2909304000 Muskusambrette 5,5 0 

2909305000 Decabroomdifenyloxide 5,5 0 

2909309010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2909309090 Andere 5,5 0 

2909410000 2,2’-Oxydiëthanol (diëthyleenglycol) 5,5 0 

2909430000 Monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol 5,5 0 

2909441000 Monomethylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol 5,5 0 

2909449000 Andere 5,5 0 

2909491000 Triëthyleenglycol 5,5 0 

2909499000 Andere 5,5 0 

2909501000 Eugenol 5,5 0 

2909502000 Iso-eugenol 5,5 0 

2909503000 Etherfenolalcoholen 5,5 0 

2909509000 Andere 5,5 0 

2909601000 Alcoholperoxiden 5,5 0 

2909602000 Dicumylperoxide 5,5 0 

2909603000 Methylethylketonperoxide 5,5 0
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2909609000 Andere 5,5 0 

2910100000 Oxiraan (ethyleenoxide) 5 0 

2910200000 Methyloxiraan (propyleenoxide) 5,5 5 

2910300000 1-Chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine) 5,5 5 

2910400000 Dieldrine (ISO, INN) 5,5 0 

2910900000 Andere 5,5 0 

2911001010 Acetalen 5,5 0 

2911001020 Hemiacetalen 5,5 0 

2911009000 Andere 5,5 0 

2912110000 Methanal (formaldehyde) 5,5 0 

2912120000 Ethanal (aceetaldehyde) 5,5 0 

2912191000 Citronellal 5,5 0 

2912192000 Citral 5,5 0 

2912193000 Butanal (n-butyraldehyde) 5,5 0 

2912199000 Andere 5,5 0 

2912210000 Benzaldehyde 5,5 0 

2912292000 Fenylacetaldehyde 5,5 0 

2912293000 Cinnamaldehyde 5,5 0 

2912294000 α-Amylcinnamaldehyde 5,5 0 

2912295000 Cyclamenaldehyde 5,5 0 

2912299000 Andere 5,5 0 

2912301000 Hydroxycitronellal 5,5 0 

2912309000 Andere 5,5 0 

2912410000 Vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) 5 0 

2912420000 Ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) 5,5 0 

2912491000 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 5,5 0 

2912499000 Andere 5,5 0 

2912501000 Trioxaan (trioxymethyleen) 5,5 0
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2912502000 Paraldehyde 5,5 0 

2912503000 Metaldehyde 5,5 0 

2912509000 Andere 5,5 0 

2912600000 Paraformaldehyde 5,5 0 

2913000000 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten 
bedoeld bij post 29.12 

5,5 0 

2914110000 Aceton 5,5 5 

2914120000 Butanon (methylethylketon) 3 0 

2914130000 4-Methylpentaan-2-on (methylisobutylketon) 5,5 0 

2914191000 3,3-Dimethyl-2-butanon (pinacolon) 5,5 0 

2914199000 Andere 5,5 0 

2914210000 Kamfer (bornaan-2-on) 5 0 

2914221000 Cyclohexanon 5 0 

2914222000 Methylcyclohexanonen 5 0 

2914231000 Iononen 5 0 

2914232000 Methyliononen 5 0 

2914291000 Jasmon 5 0 

2914299000 Andere 5 0 

2914310000 Fenylaceton (fenylpropaan-2-on) 5,5 0 

2914390000 Andere 5,5 0 

2914401000 4-Hydroxy-4-methylpentaan-2-on (diacetonalcohol) 5,5 0 

2914409000 Andere 5,5 0 

2914501000 Ketonfenolen 5,5 0 

2914509000 Andere 5,5 0 

2914610000 Antrachinon 5,5 0 

2914691000 Derivaten van antrachinon 5,5 0 

2914699010 Chinonalcoholen, chinonfenolen en chinonaldehyden 5,5 0 

2914699090 Andere 5,5 0 

2914701000 Ketonmuskus 5 0
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2914709010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2914709090 Andere 5 0 

2915110000 Mierenzuur 5,5 0 

2915121000 Calciumformiaat 5,5 0 

2915122000 Ammoniumformiaat 5,5 0 

2915129000 Andere 5,5 0 

2915131000 Methylformiaat 5,5 0 

2915132000 2-Ethylhexylchloorformiaat 5,5 0 

2915139000 Andere 5,5 0 

2915210000 Azijnzuur 5,5 0 

2915240000 Azijnzuuranhydride 5,5 0 

2915291000 Calciumacetaat 5,5 0 

2915292000 Natriumacetaat 5,5 0 

2915293000 Kobaltacetaat 5,5 0 

2915299000 Andere 5,5 0 

2915310000 Ethylacetaat 5,5 0 

2915320000 Vinylacetaat 5,5 0 

2915331000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 5,5 0 

2915339000 Andere 5,5 0 

2915360000 Dinosebacetaat (ISO) 5,5 0 

2915391000 Amylacetaat 5,5 0 

2915392000 Isoamylacetaat 5,5 0 

2915393000 Methylacetaat 5,5 0 

2915394000 Isobutylacetaat 5,5 0 

2915395000 2-Ethoxyethylacetaat 5,5 0 

2915399000 Andere 5,5 0 

2915401000 Monochloorazijnzuur 5,5 0 

2915409000 Andere 5,5 0 

2915500000 Propionzuur en zouten en esters daarvan 5,5 0
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2915600000 Butaanzuren en pentaanzuren, alsmede zouten en esters daar
van 

5,5 0 

2915701000 Palmitinezuur en zouten en esters daarvan 5,5 0 

2915702010 Stearinezuur 5,5 0 

2915702020 Magnesiumstearaat 5,5 0 

2915702030 Loodstearaat 5,5 0 

2915702040 Zinkstearaat 5,5 0 

2915702050 Bariumstearaat 5,5 0 

2915702060 Cadmiumstearaat 5,5 0 

2915702070 Calciumstearaat 5,5 0 

2915702080 Butylstearaat 5,5 0 

2915702090 Andere 5,5 0 

2915901000 Neodecanoylchloride en pivaloylchloride 5,5 0 

2915909010 2-Ethylhexaanzuur 5,5 0 

2915909090 Andere 5,5 3 

2916111000 Acrylzuur 6,5 0 

2916119000 Andere 6,5 0 

2916121000 Ethylacrylaat 6,5 0 

2916122000 Methylacrylaat 6,5 0 

2916123000 Butylacrylaat 6,5 0 

2916124000 2-Ethylhexylacrylaat 6,5 0 

2916129000 Andere 6,5 0 

2916131000 Methacrylzuur 6,5 5 

2916139000 Andere 6,5 5 

2916141000 Methylmethacrylaat 6,5 5 

2916149000 Andere 6,5 5 

2916151000 Oliezuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2916152000 Linolzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2916153000 Linoleenzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2916190000 Andere 6,5 0 

2916201000 Cyclohexaancarbonzuur 6,5 0
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2916202000 Cyclopentenylazijnzuur 6,5 0 

2916209010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2916209090 Andere 6,5 0 

2916311000 Benzoëzuur 6,5 0 

2916312000 Natriumbenzoaat 6,5 0 

2916313000 Benzylbenzoaat 6,5 0 

2916319010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2916319090 Andere 6,5 0 

2916321000 Benzoylperoxide 6,5 0 

2916322000 Benzoylchloride 6,5 3 

2916341000 Fenylazijnzuur 6,5 0 

2916342000 Zouten van fenylazijnzuur 6,5 0 

2916351000 Ethylfenylacetaat 6,5 0 

2916352000 Isobutylfenylacetaat 6,5 0 

2916359000 Andere 6,5 0 

2916360000 Binapacryl (ISO) 6,5 0 

2916391000 Kaneelzuur 6,5 0 

2916399010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2916399090 Andere 6,5 0 

2917111000 Oxaalzuur 6,5 0 

2917112000 Zouten van oxaalzuur 6,5 0 

2917113000 Esters van oxaalzuur 6,5 0 

2917121000 Adipinezuur 6,5 5 

2917122000 Zouten van adipinezuur 6,5 0 

2917123010 Dioctyladipaat 6,5 3 

2917123090 Andere 6,5 3 

2917131000 Azelaïnezuur en zouten en esters daarvan 6,5 0
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2917132000 Sebacinezuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2917140000 Maleïnezuuranhydride 6,5 0 

2917191000 Maleïnezuur 6,5 0 

2917192000 Barnsteenzuur 6,5 0 

2917193000 Natriumsuccinaat 6,5 0 

2917194000 Diëthylmalonaat 6,5 0 

2917195000 Diisopropylmalonaat 6,5 0 

2917199000 Andere 6,5 0 

2917200000 Meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalke
nen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, ha
logeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daar
van 

6,5 0 

2917321000 Di-2-ethylhexylftalaat 6,5 5 

2917329000 Andere 6,5 3 

2917331000 Dinonylftalaat 6,5 0 

2917332000 Didecylftalaten 6,5 0 

2917341000 Diheptylftalaat 6,5 0 

2917342000 Diisodecylftalaat 6,5 3 

2917343000 Dibutylftalaten 8 0 

2917349000 Andere 6,5 5 

2917350000 Ftaalzuuranhydride 6,5 0 

2917361000 Tereftaalzuur (1,4-benzeendicarbonzuur) 3 0 

2917369000 Andere 6,5 0 

2917370000 Dimethyltereftalaat 6,5 0 

2917391000 Isoftaalzuur (1,3-benzeendicarbonzuur) 6,5 3 

2917392000 Trioctyltrimellitaat (TOTM) 6,5 0 

2917393000 Trimellietzuuranhydride 6,5 0 

2917399000 Andere 6,5 0 

2918111000 Melkzuur 6,5 0 

2918112000 Zouten van melkzuur 6,5 0 

2918113000 Esters van melkzuur 6,5 0 

2918120000 Wijnsteenzuur 6,5 0
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2918131000 Zouten van wijnsteenzuur 6,5 0 

2918132000 Esters van wijnsteenzuur 6,5 0 

2918140000 Citroenzuur 8 0 

2918151010 Calciumcitraat 6,5 0 

2918151090 Andere 6,5 0 

2918152000 Esters van citroenzuur 6,5 0 

2918161000 Gluconzuur 6,5 0 

2918162000 Zouten van gluconzuur 6,5 0 

2918163000 Esters van gluconzuur 6,5 0 

2918180000 Chloorbenzilaat (ISO) 6,5 0 

2918191010 Appelzuur 6,5 0 

2918191090 Andere 6,5 0 

2918192010 Zouten van appelzuur 6,5 0 

2918192090 Andere 6,5 0 

2918193010 Esters van appelzuur 6,5 0 

2918193020 Methylbenzilaat 6,5 0 

2918193090 Andere 6,5 0 

2918194000 2,2-Difenyl-2-hydroxyazijnzuur (benzilzuur) 6,5 0 

2918199000 Andere 6,5 0 

2918211000 Salicylzuur 6,5 0 

2918212010 Natriumsalicylaat 6,5 0 

2918212090 Andere 6,5 0 

2918221000 O-Acetylsalicylzuur 6,5 0 

2918222000 Zouten van O-acetylsalicylzuur 6,5 0 

2918223000 Esters van O-acetylsalicylzuur 6,5 0 

2918231010 Methylsalicylaat 6,5 0 

2918231020 Ethylsalicylaat 6,5 0 

2918231090 Andere 6,5 0 

2918232000 Zouten van andere esters van salicylzuur 6,5 0 

2918291000 β-Oxynaftoëzuur en zouten daarvan 6,5 0
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2918299010 Galluszuur 6,5 0 

2918299020 p-Hydroxynaftoëzuur 6,5 0 

2918299030 p-Hydroxybenzoëzuur 6,5 0 

2918299040 Zouten en esters van galluszuur 6,5 0 

2918299090 Andere 6,5 0 

2918301000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2918309000 Andere 6,5 0 

2918910000 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), alsmede zouten 
en esters daarvan 

6,5 0 

2918991000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2918999000 Andere 6,5 0 

2919100000 Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 6,5 0 

2919901011 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2919901019 Andere 6,5 0 

2919901020 Glycerofosforzuur 6,5 0 

2919901090 Andere 6,5 0 

2919902000 Zouten van fosforzure esters 6,5 0 

2919909000 Andere 6,5 0 

2920111000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2920119000 Andere 6,5 0 

2920191000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2920199010 O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrofenyl)fosforothioaat (feni
trothion) 

6,5 0 

2920199090 Andere 6,5 0 

2920901010 Dimethylsulfaat 6,5 0
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2920901020 Diëthylsulfaat 6,5 0 

2920901090 Andere 6,5 0 

2920902000 Van salpeterigzure en salpeterzure esters 6,5 0 

2920903000 Van koolzure esters 6,5 0 

2920904010 Dimethylfosfonaat (dimethylfosfiet) 6,5 0 

2920904020 Diëthylfosfonaat (diëthylfosfiet) 6,5 0 

2920904030 Trimethylfosfiet (trimethoxyfosfine) 6,5 0 

2920904040 Triëthylfosfiet 6,5 0 

2920909010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2920909090 Andere 6,5 0 

2921111010 Methylamine 6,5 0 

2921111020 Zouten van methylamine 6,5 0 

2921112010 Dimethylamine 6,5 0 

2921112020 Zouten van dimethylamine 6,5 0 

2921113010 Trimethylamine 6,5 0 

2921113020 Zouten van trimethylamine 6,5 0 

2921191000 Dimethylaminoëthylchloridehydrochloride 6,5 0 

2921192000 Diëthylamine en zouten daarvan 6,5 0 

2921199010 Dimethyllaurylamine 6,5 0 

2921199020 Chloormethine (bis(2-chloorethyl)methylamine) 6,5 0 

2921199030 Bis(2-chloorethyl)ethylamine 6,5 0 

2921199040 Trichloormethine (tris (2-chloorethyl)amine) 6,5 0 

2921199050 Diisopropylamine 6,5 0 

2921199060 N,N-diisopropyl-β-aminoëthylchloride 6,5 0 

2921199070 N,N-Dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)-2-chloor
ethylaminen en geprotoneerde zouten daarvan 

6,5 0 

2921199090 Andere 6,5 0 

2921211000 Ethyleendiamine 6,5 0

NL L 127/192 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)194 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

2921212000 Zouten van ethyleendiamine 6,5 0 

2921221000 Hexamethyleendiamine 6,5 0 

2921222000 Hexamethyleendiamineadipaat 6,5 0 

2921229000 Andere 6,5 0 

2921291000 Diëthyleentriamine 5 0 

2921292000 Triëthyleentetramine 5 0 

2921299000 Andere 5 0 

2921301000 Cyclohexylamine 6,5 0 

2921309000 Andere 6,5 0 

2921411000 Aniline 6,5 0 

2921412000 Zouten van aniline 6,5 0 

2921421000 Nitrohalogeenderivaten van aniline 6,5 0 

2921422000 2,4,5-Trichlooraniline 6,5 0 

2921429010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2921429090 Andere 6,5 0 

2921431000 p-Toluïdine-m-sulfonzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2921432000 2-Chloor-p-toluïdine-5-sulfonzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2921433000 3-Amino-6-chloortolueen-4-sulfonzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2921439010 Toluïdinen 6,5 0 

2921439091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2921439099 Andere 6,5 0 

2921441000 Difenylamine 6,5 0 

2921449000 Andere 6,5 0 

2921451000 1-Naftylamine-4-sulfonzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2921459010 1-Naftylamine (α-naftylamine) en zouten daarvan 6,5 0
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2921459020 2-Naftylamine (β-naftylamine) en zouten daarvan 6,5 0 

2921459030 2-Naftylamine-3,6,8-trisulfonzuur en zouten daarvan 5 0 

2921459090 Andere 6,5 0 

2921460000 Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), 
etilamfetamine (INN), feentermine (INN), fencamfamine (INN), 
fentermine (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN) en 
mefenorex (INN); zouten van deze producten 

6,5 0 

2921491000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2921499000 Andere 6,5 0 

2921511000 N-Fenyl-N’-isopropyl-p-fenyleendiamine 6,5 0 

2921512000 N-(1,3-Dimethylbutyl)-N’-fenyl-p-fenyleendiamine 6,5 0 

2921519010 o-Fenyleendiamine 6,5 0 

2921519020 m-Fenyleendiamine 6,5 0 

2921519030 p-Fenyleendiamine 6,5 0 

2921519040 Diaminotoluenen 6,5 0 

2921519090 Andere 6,5 0 

2921591000 Zouten van 3,3-dichloorbenzidinesulfonzuur 6,5 0 

2921599010 Benzidine 6,5 0 

2921599020 Benzidinedihydrochloride 6,5 0 

2921599030 4,4’-Diaminostilbeen-2,2’-disulfonzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2921599040 Zouten van benzidine m.u.v. benzidinedihydrochloride 6,5 0 

2921599050 o-Tolidine en zouten daarvan 6,5 0 

2921599090 Andere 6,5 0 

2922111000 Monoëthanolamine 6,5 0 

2922112000 Zouten van monoëthanolamine 6,5 0 

2922121000 Diëthanolamine 6,5 0 

2922122000 Zouten van diëthanolamine 6,5 0
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2922131000 Triëthanolamine 3 0 

2922132000 Zouten van triëthanolamine 6,5 0 

2922140000 Dextropropoxyfeen (INN) en zouten daarvan 6,5 0 

2922191000 Arylethanolaminen 6,5 0 

2922193010 N,N-Dimethyl-2-ethanolamine en geprotoneerde zouten daar
van 

6,5 0 

2922193020 N,N-Diëthyl-2-ethanolamine en geprotoneerde zouten daarvan 6,5 0 

2922193090 Andere 6,5 0 

2922194000 Ethyldiëthanolamine 6,5 0 

2922195000 Methyldiëthanolamine 6,5 0 

2922196000 Diëthylethanolamine 6,5 0 

2922199000 Andere 6,5 0 

2922211000 7-Amino-1-naftol-3-sulfonzuur (gammazuur) en zouten daar
van 

6,5 0 

2922212000 8-Amino-1-naftol-3,6-disulfonzuur (H-zuur) en zouten daar
van 

3 0 

2922213000 2-Amino-5-naftol-7-sulfonzuur (J-zuur) en zouten daarvan 6,5 0 

2922219000 Andere 6,5 0 

2922291000 p-Aminofenol 6,5 0 

2922299010 m-Aminofenol 6,5 0 

2922299020 o-Aminofenol 6,5 0 

2922299030 Aminokresolen 6,5 0 

2922299040 Fenetidinen en zouten daarvan 6,5 0 

2922299090 Andere 6,5 0 

2922310000 Amfepramon (INN), methadon (INN) en normethadon (INN); 
zouten van deze producten 

6,5 0 

2922392000 Aminoantrachinonen en zouten daarvan 6,5 0 

2922393000 Derivaten van aminoantrachinonen 6,5 0 

2922399000 Andere 6,5 0 

2922411000 Lysine 6,5 0 

2922412000 Esters van lysine 6,5 0 

2922413000 Zouten van lysine en esters daarvan 6,5 0
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2922421000 Glutaminezuur 5 0 

2922422000 Natriumglutamaat 8 0 

2922423000 Andere zouten van glutaminezuur 6,5 0 

2922431000 Antranilzuur 6,5 0 

2922439000 Zouten van antranilzuur 6,5 0 

2922440000 Tilidine (INN) en zouten daarvan 6,5 0 

2922491000 Glycine 6,5 0 

2922492000 Alanine 6,5 0 

2922493000 Leucine 6,5 0 

2922494000 Valine 6,5 0 

2922495000 Asparaginezuur 6,5 0 

2922496000 Fenylglycine 6,5 0 

2922497000 Ethyl-p-aminobenzoaat 6,5 0 

2922499000 Andere 6,5 0 

2922501000 Serine 6,5 0 

2922502000 p-Aminosalicylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2922503000 1-p-Nitrofenol-2-amino-1,3-propaandiol 6,5 0 

2922504000 Di-α-hydroxyfenylglycine 6,5 0 

2922509010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 3 

2922509090 Andere 6,5 3 

2923101000 Choline 6,5 0 

2923102000 Zouten van choline 6,5 0 

2923201000 Lecithinen 6,5 0 

2923202000 Andere fosfoaminolipiden 6,5 0 

2923900000 Andere 6,5 3 

2924110000 Meprobamaat (INN) 6,5 0 

2924121000 Fluoraceetamide (ISO) 6,5 0 

2924122000 Monocrotofos (ISO) 6,5 0 

2924123000 Fosfamidon (ISO) 6,5 0

NL L 127/196 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)198 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

2924191000 Dimethylformamide 6,5 0 

2924192000 Dimethylaceetamide 6,5 0 

2924199010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2924199090 Andere 6,5 0 

2924211000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2924219000 Andere 6,5 0 

2924230000 2-Aceetamidobenzoëzuur (N-acetylantranilzuur) en zouten 
daarvan 

6,5 0 

2924240000 Ethinamaat (INN) 6,5 0 

2924291010 Aminoaceetanilide en derivaten daarvan 6,5 0 

2924291020 Aceetaminofen 6,5 0 

2924291090 Andere 6,5 0 

2924292000 Acetoaceetanilide en derivaten daarvan 5 0 

2924299010 Lidocaïnehydrochloride 6,5 0 

2924299091 Iopromide, iopamidol en iomeprol 0 0 

2924299092 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2924299099 Andere 6,5 0 

2925111000 Sacharine 6,5 0 

2925112000 Zouten van sacharine 6,5 0 

2925120000 Glutethimide (INN) 6,5 0 

2925191000 Ftaalimide 6,5 0 

2925199010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2925199090 Andere 6,5 0 

2925210000 Chloordimeform (ISO) 6,5 5 

2925291000 Difenylguanidine 6,5 0
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2925299010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 5 

2925299090 Andere 6,5 

– guanidine 0 

– andere 5 

2926100000 Acrylonitril 6,5 0 

2926200000 1-Cyaanguanidine (dicyaandiamide) 6,5 0 

2926300000 Fenproporex (INN) en zouten daarvan methadon (INN) tus
senproduct (4-cyaan-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan) 

6,5 0 

2926901000 Acetonitril 6,5 0 

2926902000 1,4-Diamino-2,3-dicyaanantrachinon 6,5 0 

2926909010 Malononitril 6,5 0 

2926909091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2926909099 Andere 6,5 0 

2927001100 6-Nitro-1-diazo-2-naftol-4-sulfonzuur 6,5 0 

2927001900 Andere 6,5 0 

2927002100 Azodicarbonamide (azodiformamide) 8 0 

2927002910 Azoisobutyronitril 8 0 

2927002990 Andere 8 0 

2927003000 Azoxyverbindingen 6,5 0 

2928001000 Fenylhydrazine 6,5 0 

2928009010 Perillartine 6,5 0 

2928009020 Methylethylketoxim 6,5 0 

2928009091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2928009099 Andere 6,5 0 

2929101000 Tolueendiisocyanaat 6,5 0 

2929102000 Difenylmethaandiisocyanaat 6,5 0
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2929109000 Andere 6,5 0 

2929901000 Isocyaniden 6,5 0 

2929903000 Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)-N,N-dialkyl (me
thyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)fosforamidaten 

6,5 0 

2929904000 Diëthyl-N,N-dimethylfosforamidaten 6,5 0 

2929905000 O-Ethyl-2-diisopropylaminoethylmethylfosfoniet 6,5 0 

2929906000 N,N-dialkyl-(methyl-, ethyl- of iso-propyl)fosforamidodihaloge
niden; 

6,5 0 

2929909000 Andere 6,5 0 

2930201010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2930201090 Andere 6,5 0 

2930202010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2930202090 Andere 6,5 0 

2930301000 Thiurammonosulfiden 6,5 0 

2930302000 Thiuramdisulfiden 6,5 0 

2930303000 Thiuramtetrasulfiden 6,5 0 

2930400000 Methionine 6,5 0 

2930501000 Captafol (ISO) 6,5 0 

2930502000 Methamidofos (ISO) 6,5 0 

2930901000 Natrium-2-amino-4-methylthiobutylaat 6,5 0 

2930902010 Thio-ureum 6,5 0 

2930902020 Thiocarbanilide 6,5 0 

2930902091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2930902099 Andere 6,5 0 

2930903010 Thioalcoholen 6,5 0 

2930903020 Thiofenolen 6,5 0
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2930903030 N,N-Diisopropyl-β-aminoëthaanthiol 6,5 0 

2930903040 N,N-Dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)-aminoe
thaan-2-thiolen en geprotoneerde zouten daarvan 

6,5 0 

2930904010 Thiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl)sulfide) 6,5 0 

2930904020 Thioaniline 6,5 0 

2930904090 Andere 6,5 0 

2930905010 2-Chloorethylchloormethylsulfide 6,5 0 

2930905020 Bis(2-chloorethyl)sulfide 6,5 0 

2930905030 Bis(2-chloorethylthio)methaan 6,5 0 

2930905040 1,2-Bis(2-chloorethylthio)ethaan 6,5 0 

2930905050 1,3-Bis(2-chloorethylthio)-n-propaan 6,5 0 

2930905060 1,4-Bis(2-chloorethylthio)-n-butaan 6,5 0 

2930905070 1,5-Bis(2-chloorethylthio)-n-pentaan 6,5 0 

2930905081 Bis(2-chloorethylthiomethyl)ether 6,5 0 

2930905082 Bis(2-chloorethylthioëthyl)ether 6,5 0 

2930905090 Andere 6,5 0 

2930906000 [S-2-(dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl of isopro
pyl)amino)ethyl]hydrogeenalkyl(methyl, ethyl, n-propyl of is
opropyl)fosfonothioaten en O-alkyl(≤C 10 , m.i.v. cycloalkyl)es
ters daarvan; gealkyleerde en geprotoneerde zouten daarvan 

6,5 0 

2930907000 O,O-diethyl-S-[2-(diëthylamino)ethyl]fosforothioaat en over
eenkomstige gealkyleerde of geprotoneerde zouten daarvan 

6,5 0 

2930908000 O-Ethyl-S-fenylethylfosfonothiolothionaat (fonofos; O-ethylfe
nylethyldithiofosfaat) 

6,5 0 

2930909010 Thiozuren 6,5 0 

2930909020 Isothiocyanaten 6,5 0 

2930909030 Cysteïne 6,5 0 

2930909040 Cystine 6,5 0 

2930909050 Glutathion 6,5 0 

2930909060 8-Chloor-6-tosylotinezuurethylester 6,5 0
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2930909070 Bevattende een fosforatoom waaraan één methyl-, ethyl-, n- 
propyl- of isopropylgroep is gehecht maar geen andere kool
stofatomen 

6,5 0 

2930909080 Dithiocarbonaten (xanthaten) 6,5 0 

2930909091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2930909099 Andere 6,5 0 

2931002010 2-Chloorvinyldichloorarsine 6,5 0 

2931002020 Bis(2-chloorvinyl)chloorarsine 6,5 0 

2931002030 Tris(2-chloorvinyl)arsine 6,5 0 

2931002091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2931002099 Andere 6,5 0 

2931003100 [O-2-(dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)amino) 
ethyl]hydrogeenalkyl(methyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)fos
fonieten en O-alkyl(≤C 10 , m.i.v. cycloalkyl)esters daarvan; ge
alkyleerde en geprotoneerde zouten daarvan 

6,5 0 

2931003300 O-Isopropylmethylfosfonochloridaat 6,5 0 

2931003400 O-Pinacolylmethylfosfonochloridaat 6,5 0 

2931003500 O-Alkyl(≤C 10 , m.i.v. cycloalkyl)alkyl(methyl, ethyl, n-propyl of 
isopropyl)fosfonofluoridaten 

6,5 0 

2931003700 O-Alkyl(<C 10 ,. m.i.v. cycloalkyl)-N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n- 
propyl of isopropyl)fosforamidocyanidaten 

6,5 0 

2931003911 Dimethylmethylfosfonaat 6,5 0 

2931003912 Diëthylethylfosfonaat 6,5 0 

2931003913 Diëthylmethylfosfonaat 6,5 0 

2931003914 Dimethylethylfosfonaat 6,5 0 

2931003915 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2931003919 Overige 6,5 0
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2931004010 Alkyl(methyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)fosfonyldifluoriden 6,5 0 

2931004090 Andere 6,5 0 

2931005010 Methylfosfonyldichloride 6,5 0 

2931005020 Methylfosfinyldichloride 6,5 0 

2931005030 Ethylfosfonyldichloride 6,5 0 

2931005040 Ethylfosfinyldichloride 6,5 0 

2931005090 Andere 6,5 0 

2931009010 Dibutyltinoxide 6,5 0 

2931009020 Diëthylaluminiumchloride 6,5 0 

2931009091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2931009099 Andere 6,5 0 

2932110000 Tetrahydrofuran 6,5 0 

2932120000 2-Furaldehyde (furfuraldehyde) 6,5 0 

2932131000 Furfurylalcohol 6,5 0 

2932132000 Tetrahydrofurfurylalcohol 6,5 0 

2932191000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2932199000 Andere 6,5 0 

2932211000 Cumarine 5 0 

2932212000 Methylcumarinen 5 0 

2932213000 Ethylcumarinen 5 0 

2932291000 Nonalacton 5 0 

2932292000 Undecalacton 5 0 

2932293000 Butyrolacton 5 0 

2932294000 Santonine 5 0 

2932295000 Fenolftaleïne 5 0 

2932296000 Glucuronolacton 5 0 

2932297000 Dehydroazijnzuur en zouten daarvan 5 0
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2932298000 Acetylketeen (diketeen) 5 0 

2932299010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2932299090 Andere 5 0 

2932910000 Isosafrool 6,5 0 

2932920000 1-(1,3-Benzodioxool-5-yl)propaan-2-on 6,5 0 

2932930000 Piperonal 6,5 0 

2932940000 Safrool 6,5 0 

2932950000 Tetrahydrocannabinolen (alle isomeren) 6,5 0 

2932991000 Dioxanen 6,5 0 

2932992000 Benzofuraan 6,5 0 

2932999010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2932999090 Andere 6,5 0 

2933111000 Methyleenbis(1-fenyl-2,3-dimethyl-4- 
methylaminopyrazolon-5) 

6,5 0 

2933119010 Fenazon (antipyrine) 6,5 0 

2933119030 Sulpyrine 6,5 0 

2933119040 Isopropylantipyrine 6,5 0 

2933119091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2933119099 Andere 6,5 0 

2933191000 Pyrazolon en derivaten daarvan 6,5 0 

2933199010 Fenylbutazon 6,5 0 

2933199020 Pyrazolaat 6,5 0 

2933199091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2933199099 Andere 6,5 0 

2933211000 Hydantoïne 6,5 0 

2933212000 Derivaten van hydantoïne 6,5 0
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2933291000 Lysidine 6,5 0 

2933299010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 3 

2933299090 Andere 6,5 3 

2933311000 Pyridine 6,5 0 

2933312000 Zouten van pyridine 6,5 0 

2933321000 Piperidine 6,5 0 

2933329000 Zouten van piperidine 6,5 0 

2933330000 Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), broma
zepam (INN), difenoxin (INN), difeenoxylaat (INN), dipipanon 
(INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylfenidaat 
(INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) 
tussenproduct A, fencyclidine (INN) (PCP), fenoperidine (INN), 
pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) en trime
peridine (INN); zouten van deze producten 

6,5 0 

2933391000 Isonicotinezuurhydrazide 6,5 0 

2933393000 3-Hydroxy-1-methylpiperidine 6,5 0 

2933394000 3-Chinuclidinylbenzilaat 6,5 0 

2933395000 Chinuclidine-3-ol 6,5 0 

2933399010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 3 

2933399090 Andere 6,5 3 

2933410000 Levorfanol (INN) en zouten daarvan 6,5 0 

2933491000 Pyrviniumpamoaat 6,5 0 

2933499010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2933499090 Andere 6,5 0 

2933520000 Malonylureum (barbituurzuur) en zouten daarvan 6,5 0 

2933530000 Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbi
tal (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), fenobarbital (INN), 
methylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), secbutabarbital 
(INN), secobarbital (INN) en vinylbital (INN); zouten van deze 
producten 

6,5 0
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2933540000 Andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zouten 
van deze producten 

6,5 0 

2933550000 Loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) en 
zipeprol (INN); zouten van deze producten 

6,5 0 

2933591100 5-Fluoruracil 6,5 0 

2933591910 Pyrimidine 6,5 0 

2933591991 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2933591999 Andere 6,5 0 

2933592010 Piperazine 6,5 0 

2933592020 Piperazinecitraat 6,5 0 

2933592030 Piperazineadipaat 6,5 0 

2933592040 1-Amino-4-methylpiperazine 6,5 0 

2933592090 Andere 6,5 0 

2933599000 Andere 6,5 0 

2933610000 Melamine 6,5 0 

2933691000 Cyanuurchloride 3 0 

2933692000 Hexamethyleentetramine 6,5 0 

2933699010 Trimethyleentrinitramine 6,5 0 

2933699091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2933699099 Andere 6,5 0 

2933710000 6-Hexaanlactam (ε-caprolactam) 3 3 

2933720000 Clobazam (INN en methyprylon (INN) 6,5 0 

2933791000 Isatine 6,5 0 

2933792000 2-Hydroxychinoline 6,5 0 

2933793000 1-Vinyl-2-pyrrolidon 6,5 0 

2933799000 Andere 6,5 0
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2933910000 Alprazolam (INN), camazepam (INN), chloordiazepoxide 
(INN), clonazepam (INN), clorazepaat, delorazepam (INN), dia
zepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepaat (INN), fludia
zepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halaze
pam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol 
(INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam 
(INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), 
pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), tema
zepam (INN), tetrazepam (INN) en triazolam (INN); zouten 
van deze producten 

6,5 0 

2933991000 Indool en derivaten daarvan 6,5 0 

2933999010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 3 

2933999090 Andere 6,5 3 

2934101000 Aminothiazool en derivaten daarvan 6,5 0 

2934109010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2934109090 Andere 6,5 0 

2934201000 Benzothiazool 6,5 0 

2934202000 Mercaptobenzothiazool 6,5 0 

2934203000 Dibenzothiazolyldisulfide 6,5 0 

2934209010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2934209090 Andere 6,5 0 

2934301000 Fenothiazine (thiodifenylamine) 6,5 0 

2934309000 Andere 6,5 0 

2934910000 Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxa
zolam (INN), dextromoramide (INN), feendimetrazine (INN), 
feenmetrazine (INN)haloxazolam (INN), ketazolam (INN), me
socarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), en sufentanil 
(INN); zouten van deze producten 

6,5 0 

2934991000 Morfoline 6,5 0 

2934992000 Nucleïnezuren en zouten en derivaten daarvan 8 0
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2934993000 7-Aminocefalosporaanzuur 6,5 5 

2934999010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 5 

2934999090 Andere 6,5 5 

2935002000 5-Amino-2-methyl-n-fenylbenzeensulfonamide 6,5 0 

2935003000 p-Toluïdine-3-sulfonanilide 6,5 0 

2935004000 2-Amino-N-ethylbenzeensulfonanilide 6,5 0 

2935006000 Sulfamethoxazool 6,5 0 

2935007000 Sulfamethoxine 6,5 0 

2935008010 Sulfamine 6,5 0 

2935008020 Sulfapyridine 6,5 0 

2935008030 Sulfadiazine 6,5 0 

2935008040 Sulphamerazine 6,5 0 

2935008050 Sulfathiazool 6,5 0 

2935008090 Andere 6,5 0 

2935009020 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2935009090 Andere 6,5 0 

2936210000 Vitaminen A en derivaten daarvan 6,5 0 

2936220000 Vitamine B 1 en derivaten daarvan 6,5 0 

2936230000 Vitamine B 2 en derivaten daarvan 6,5 0 

2936240000 D- en DL-Pantotheenzuur (vitamine B 3 of vitamine B 5 ) en 
derivaten daarvan 

6,5 0 

2936250000 Vitamine B 6 en derivaten daarvan 6,5 0 

2936260000 Vitamine B 12 en derivaten daarvan 6,5 0 

2936271000 Ascorbinezuur 6,5 0 

2936272000 Natriumascorbaat 6,5 3 

2936273000 Calciumascorbaat 6,5 0 

2936279000 Andere 6,5 3 

2936281000 α-Tocoferolacetaat 6,5 0
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2936289000 Andere 6,5 0 

2936291010 Vitamine B 9 6,5 0 

2936291090 Andere 6,5 0 

2936292000 Vitamine D en derivaten daarvan 6,5 0 

2936293000 Vitamine H en derivaten daarvan 6,5 0 

2936294000 Vitamine K en derivaten daarvan 6,5 0 

2936295000 Nicotinamide en derivaten daarvan 6,5 0 

2936299000 Andere 6,5 0 

2936901000 Provitaminen, niet vermengd 6,5 0 

2936909000 Andere 6,5 0 

2937111000 Van onderverdeling 2933.9 of 2934.9 6,5 0 

2937119000 Andere 0 0 

2937120000 Insuline en zouten daarvan 0 0 

2937191000 Van onderverdeling 2933.9 of 2934.9 6,5 0 

2937199000 Andere 0 0 

2937211000 Cortison 0 0 

2937212000 Hydrocortison 0 0 

2937213000 Prednison 0 0 

2937214000 Prednisolon 0 0 

2937220000 Halogeenderivaten van corticosteroïde hormonen 0 0 

2937230000 Oestrogenen en progestogenen 0 0 

2937292000 Van onderverdeling 2914.50 5,5 0 

2937299000 Andere 0 0 

2937310000 Epinefrine 0 0 

2937391000 Van onderverdeling 2922.50 6,5 0 

2937399000 Andere 0 0 

2937400000 Aminozuurderivaten 0 0 

2937501000 Van onderverdeling 2918.19 of 2918.9 6,5 0 

2937502000 Van onderverdeling 2934.9 6,5 0 

2937509000 Andere 0 0
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2937901000 Van onderverdeling 2933.9 of 2934.9 6,5 0 

2937909000 Andere 0 0 

2938101000 Rutoside (rutine) 6,5 0 

2938102000 Derivaten van rutoside 6,5 0 

2938901000 Digitalisglucosiden 6,5 0 

2938902000 Glycyrrizine en glycyrrizaten 6,5 0 

2938903000 Saponinen 6,5 0 

2938904000 Stevioside 6,5 0 

2938909000 Andere 6,5 0 

2939111000 Morfine 0 0 

2939112000 Ethylmorfine 0 0 

2939113000 Codeïne 0 0 

2939114000 Concentraten van papaverbolkaf bevattende niet minder dan 
50 gewichtspercenten alkaloïden 

8 0 

2939119000 Andere 0 0 

2939190000 Andere 0 0 

2939200000 Kina-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze pro
ducten 

0 0 

2939300000 Cafeïne en zouten daarvan 0 0 

2939411000 Efedrinen 0 0 

2939419000 Zouten van efedrinen 0 0 

2939421000 Pseudo-efedrine (INN) 0 0 

2939429000 Zouten van pseudo-efedrine 0 0 

2939430000 Cathine (INN) en zouten daarvan 0 0 

2939491000 Norefedrine 0 0 

2939499000 Andere 0 0 

2939510000 Fenetylline (INN) en zouten daarvan 0 0 

2939590000 Andere 0 0 

2939611000 Ergometrine (INN) 0 0 

2939619000 Zouten van ergometrine (INN) 0 0 

2939621000 Ergotamine (INN) 0 0
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2939629000 Zouten van ergotamine (INN) 0 0 

2939631000 Lyserginezuur 0 0 

2939639000 Zouten van lyserginezuur 0 0 

2939690000 Andere 0 0 

2939910000 Cocaïne, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), 
metamfetamineracemaat; zouten, esters en andere derivaten 
van deze producten 

0 0 

2939991000 Atropine en homatropine 0 0 

2939992000 Arecoline 0 0 

2939993000 Piperine 0 0 

2939994000 Nicotine en zouten daarvan 0 0 

2939999000 Andere 0 0 

2940001010 Galactose 8 0 

2940001020 Sorbose (sorbinose) 8 0 

2940001030 Xylose (houtsuiker) 8 0 

2940001090 Andere 8 0 

2940002010 Hydroxypropylsacharose 8 0 

2940002090 Andere 8 0 

2941101000 Kaliumpenicilline G 6,5 0 

2941109010 Natriumpenicilline G 6,5 0 

2941109020 Penicilline V 6,5 0 

2941109090 Andere 6,5 0 

2941201000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 0 

2941209000 Andere 6,5 0 

2941301000 Chloortetracycline 6,5 0 

2941302000 Oxytetracyclinehydrochloride 6,5 0 

2941303000 Chloortetracyclinehydrochloride 6,5 0 

2941309000 Andere 6,5 0 

2941400000 Chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze pro
ducten 

6,5 0
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2941501000 Erytromycinethiocyanaat 6,5 0 

2941509000 Andere 6,5 0 

2941902000 11-α-Chloor-6-deoxy-6-demethyl-6-methyleen-5-oxytetra
cycline-paratolueensulfonaat 

6,5 0 

2941909010 Kanamycinesulfaat 6,5 0 

2941909020 Ledermycine 6,5 0 

2941909030 Gentamycinesulfaat 6,5 0 

2941909040 Leucomycine 6,5 0 

2941909091 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende landbouwchemicaliën gere
gistreerd materiaal) 

2 3 

2941909099 Andere 6,5 3 

2942001000 Ketenen 6,5 0 

2942009010 Koperacetoarseniet 6,5 0 

2942009090 Andere 6,5 0 

3001201000 Extracten van klieren 0 0 

3001202000 Extracten van levers 0 0 

3001203000 Extracten van galblazen 0 0 

3001204000 Extracten van alvleesklieren 0 0 

3001205000 Extracten van magen 0 0 

3001209000 Andere 0 0 

3001901010 Van menselijke oorsprong 0 0 

3001901090 Andere 0 0 

3001902010 Gal van beren 0 0 

3001902090 Andere 0 0 

3001909010 Heparine en zouten daarvan 0 0 

3001909020 Van menselijke oorsprong 0 0 

3001909090 Andere 0 0 

3002101000 Bereidingen van bloedfracties, opgemaakt als geneesmiddel 0 0 

3002102010 Hemoglobine 0 0 

3002102020 Globulinen 0 0
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3002103000 Trombine en protrombinase 0 0 

3002109010 Sera van geïmmuniseerde dieren of personen 0 0 

3002109020 Andere sera en bloedplasma (niet synthetisch gereproduceerd) 0 0 

3002109090 Andere 0 0 

3002200000 Vaccins voor mensen 0 0 

3002301000 Vaccins tegen mond-en-klauwzeer 0 0 

3002309000 Andere 0 0 

3002901000 Menselijk bloed 0 0 

3002902000 Dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch ge
bruik of voor het stellen van diagnosen 

0 0 

3002903010 Saxitoxine 6,5 0 

3002903020 Ricine 8 0 

3002903090 Andere 0 0 

3002904000 Culturen van micro-organismen 0 0 

3002905000 Virussen en antivirussen 0 0 

3002906000 Bacteriofagen 0 0 

3002909000 Andere 0 0 

3003101000 Bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur 
van penicillaanzuur 

8 0 

3003102000 Bevattende streptomycinen of derivaten daarvan 8 0 

3003201000 Bereidingen ter bestrijding van tuberculose of kanker 8 3 

3003209010 Bereidingen die chlooramfenicol bevatten 8 0 

3003209090 Andere 8 0 

3003310000 Bevattende insuline 8 0 

3003391010 Adenohypofysepreparaten 8 0 

3003391020 Neurohypofysepreparaten 8 0 

3003392000 Bereidingen die hormonen uit de speekselklier bevatten 8 0 

3003393000 Bereidingen die hormonen uit de schildklier en de bijschild
klier bevatten 

8 0
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3003394000 Bereidingen die anabole steroïden bevatten 8 0 

3003395000 Bereidingen die hormonen uit de bijnierschors bevatten 8 0 

3003396000 Bereidingen die hormonen uit het bijniermerg bevatten 8 0 

3003397000 Bereidingen die mannelijke geslachtshormonen bevatten 8 3 

3003398000 Bereidingen die oestrogenen, gestagenen of progestinen bevat
ten 

8 0 

3003399000 Andere 8 0 

3003401000 Antikankerbereidingen 8 0 

3003409110 Bereidingen die morfine bevatten 8 0 

3003409120 Bereidingen die kinine bevatten 8 0 

3003409130 Bereidingen die theobromine bevatten 8 0 

3003409210 Bereidingen die cafeïne bevatten 8 0 

3003409220 Bereidingen die strychnine bevatten 8 0 

3003409230 Bereidingen die efedrine bevatten 8 0 

3003409310 Bereidingen die cocaïne bevatten 8 0 

3003409320 Bereidingen die alkaloïden van moederkoren bevatten 8 0 

3003409330 Bereidingen die nicotine bevatten 8 0 

3003409400 Bereidingen die atropine en homatropine bevatten 8 0 

3003409500 Bereidingen die arecoline bevatten 8 0 

3003409600 Bereidingen die piperine bevatten 8 0 

3003409900 Andere 8 0 

3003901000 Antituberculose- en antikankerbereidingen, antiwormmiddelen 8 0 

3003909100 Bereidingen die aspirine bevatten 8 0 

3003909200 Bereidingen die antiallergische middelen bevatten 8 3 

3003909300 Bereidingen die vitaminen bevatten 8 0 

3003909400 Bereidingen die hoorn uit geweien bevatten 8 0
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3003909500 Bereidingen die ginseng bevatten 8 0 

3003909600 Bereidingen die koninginnengelei bevatten 8 0 

3003909900 Andere 8 3 

3004101000 Bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur 
van penicillaanzuur 

8 0 

3004102000 Bevattende streptomycinen of derivaten daarvan 8 3 

3004201000 Antituberculose- en antikankerbereidingen, antiwormmiddelen 8 0 

3004209100 Bereidingen die chlooramfenicol bevatten 8 0 

3004209200 Bereidingen die erytromycine bevatten 8 3 

3004209300 Bereidingen die oxytetracycline bevatten 8 0 

3004209400 Bereidingen die kanamycine bevatten 8 0 

3004209900 Andere 8 3 

3004310000 Bevattende insuline 8 3 

3004320000 Bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten of 
structuuranalogons daarvan 

8 3 

3004391010 Adenohypofysepreparaten 8 3 

3004391020 Neurohypofysepreparaten 8 0 

3004392000 Bereidingen die hormonen uit de speekselklier bevatten 8 0 

3004393000 Bereidingen die hormonen uit de schildklier en de bijschild
klier bevatten 

8 0 

3004394000 Bereidingen die anabole steroïden bevatten 8 0 

3004395000 Bereidingen die hormonen uit het bijniermerg bevatten 8 0 

3004396000 Bereidingen die mannelijke geslachtshormonen bevatten 8 0 

3004397000 Bereidingen die oestrogenen, gestagenen of progestinen bevat
ten 

8 3 

3004399000 Andere 8 3 

3004401000 Antikankerbereidingen 8 3 

3004409110 Bereidingen die morfine bevatten 8 0
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3004409120 Bereidingen die kinine bevatten 8 0 

3004409130 Bereidingen die theobromine bevatten 8 0 

3004409210 Bereidingen die cafeïne bevatten 8 0 

3004409220 Bereidingen die strychnine bevatten 8 0 

3004409230 Bereidingen die efedrine bevatten 8 0 

3004409310 Bereidingen die cocaïne bevatten 8 0 

3004409320 Bereidingen die alkaloïden van moederkoren bevatten 8 0 

3004409330 Bereidingen die nicotine bevatten 8 3 

3004409400 Bereidingen die atropine en homatropine bevatten 8 0 

3004409500 Bereidingen die arecoline bevatten 8 0 

3004409600 Bereidingen die piperine bevatten 8 0 

3004409900 Andere 8 3 

3004501000 Bereidingen die vitamine A bevatten 8 0 

3004502010 Bereidingen die vitamine B 1 bevatten 8 0 

3004502090 Andere 8 3 

3004503000 Bereidingen die vitamine C bevatten 8 3 

3004504000 Bereidingen die vitamine D bevatten 8 0 

3004505000 Bereidingen die vitamine E bevatten 8 0 

3004506000 Bereidingen die vitamine H bevatten 8 0 

3004507000 Bereidingen die vitamine K bevatten 8 0 

3004509000 Andere 8 3 

3004901000 Antituberculose- en antikankerbereidingen, antiwormmiddelen 8 3 

3004909100 Bereidingen die aspirine bevatten 8 0 

3004909200 Bereidingen die antiallergische middelen bevatten 8 0 

3004909300 Bereidingen die hoorn uit geweien bevatten 8 0 

3004909400 Bereidingen die ginseng bevatten 8 0 

3004909500 Bereidingen die koninginnengelei bevatten 8 0 

3004909900 Andere 8 3
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3005101000 Hechtpleisters 0 0 

3005109000 Andere 0 0 

3005901000 Watten 0 0 

3005902000 Gaas 0 0 

3005903000 Verband 0 0 

3005904000 Geprepareerde zwachtels en kompressen 0 0 

3005909000 Andere 0 0 

3006101010 Steriel catgut 0 0 

3006101020 Steriel hechtdraad en –garen (steriele garens die door het 
lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de 
tandheelkunde, daaronder begrepen) 

0 0 

3006102000 Steriele kleefstoffen, voor het dichten van wonden in de chi
rurgie 

0 0 

3006103000 Steriele laminaria 0 0 

3006104000 Steriele bloedstelpende artikelen die door het lichaam worden 
geabsorbeerd, voor de chirurgie 

0 0 

3006105010 Van kunststof 6,5 0 

3006105020 Van brei- of haakwerk aan het stuk 8 0 

3006105090 Andere 0 0 

3006200000 Reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloed
factoren 

0 0 

3006301000 Röntgencontrastmiddelen 0 0 

3006302000 Reageermiddelen voor het stellen van een diagnose, bestemd 
om aan de patiënt zelf te worden toegediend 

0 0 

3006401000 Tandcement 0 0 

3006402000 Producten voor tandvulling 0 0 

3006403000 Beendercement 0 0 

3006500000 Tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen 
voor eerste hulp bij ongelukken 

0 0 

3006600000 Chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van 
andere producten bedoeld bij post 29.37 of van spermiciden 

0 0 

3006700000 Bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij 
de mens- of diergeneeskunde op bepaalde delen van het li
chaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch 
onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en de me
dische instrumenten 

6,5 0
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3006910000 Hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stoma
zorg 

8 3 

3006921010 Huid- en beendertransplantaten 0 0 

3006921090 Andere 0 0 

3006922010 Bereidingen van bloedfracties, opgemaakt als geneesmiddel 0 0 

3006922020 Hemoglobine en globulines 0 0 

3006922031 Saxitoxine 6,5 0 

3006922032 Ricine 8 0 

3006922090 Andere 0 0 

3006923000 Van post 30.03 of 30.04 8 0 

3006924000 Van post 30.05 of 30.06 0 0 

3006925000 Van onderverdeling 3824.90 6,5 0 

3101001010 Guano 6,5 0 

3101001090 Andere 6,5 0 

3101002000 Meststoffen van plantaardige oorsprong 6,5 0 

3101003000 Meststoffen verkregen door vermenging of chemische behan
deling van dierlijke of plantaardige producten 

6,5 0 

3102101000 Meststoffen voor de landbouw of om meststoffen voor de 
landbouw te vervaardigen 

2 3 

3102109000 Andere 6,5 3 

3102210000 Ammoniumsulfaat 6,5 0 

3102291000 Dubbelzouten van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat 6,5 0 

3102292000 Mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat 6,5 0 

3102300000 Ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing 6,5 0 

3102400000 Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of an
dere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen 

6,5 0 

3102501000 Natuurlijk 6,5 0 

3102509000 Andere 6,5 0 

3102600000 Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammonium
nitraat 

6,5 0
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3102800000 Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water 
of in ammoniakwater 

6,5 0 

3102901000 Dubbelzouten van calciumnitraat en magnesiumnitraat 6,5 0 

3102909000 Andere 6,5 0 

3103100000 Superfosfaat 6,5 0 

3103901000 Geroost of gebrand calciumfosfaat 6,5 0 

3103902000 Calciumwaterstoforthofosfaat met niet minder dan 0,2 ge
wichtspercenten fluor 

6,5 0 

3103903000 Ander calciumfosfaat 6,5 0 

3103904000 Mengsels van fosfaatmeststoffen 6,5 0 

3103909000 Andere 6,5 0 

3104200000 Kaliumchloride 0 0 

3104301000 Niet meer dan 52 gewichtspercenten K 2 O 1 0 

3104309000 Andere 6,5 0 

3104901010 Niet meer dan 30 gewichtspercenten K 2 O 1 0 

3104901090 Andere 6,5 0 

3104909000 Andere 1 0 

3105100000 Producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletvorm of in der
gelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutoge
wicht van niet meer dan 10 kg 

6,5 0 

3105200000 Minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarma
kende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten 

6,5 0 

3105300000 Diammoniumwaterstoforthofosfaat 6,5 0 

3105400000 Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met 
diammoniumwaterstoforthofosfaat 

6,5 0 

3105510000 Bevattende nitraten en fosfaten 6,5 0 

3105590000 Andere 6,5 0 

3105600000 Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarma
kende elementen fosfor en kalium bevatten 

6,5 0
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3105901000 Meststoffen die stikstof en kalium bevatten 6,5 0 

3105909000 Andere 6,5 0 

3201100000 Looiextract van quebracho 8 0 

3201200000 Looiextract van mimosabast 8 0 

3201901010 Looiextract van mangrovebast 8 0 

3201901020 Looiextract van myrobolanen 8 0 

3201901030 Looiextract van sumakbladeren en -twijgen 8 0 

3201901040 Looiextract van gambirbladeren en -twijgen 8 0 

3201901090 Andere 8 0 

3201902000 Tannine (looizuur) en zouten daarvan 6,5 0 

3201903000 Ethers en esters van tannine (looizuur) 6,5 0 

3201904000 Andere derivaten van tannine (looizuur) 6,5 0 

3202101000 Aromatische syntans (synthetische organische looistoffen) 6,5 0 

3202102000 Alkylsulfonylchloriden 6,5 0 

3202103000 Harshoudende looistoffen 6,5 0 

3202109000 Andere 6,5 0 

3202901000 Anorganische looistoffen 6,5 0 

3202902000 Kunstmatige looiersbeits 6,5 3 

3202909000 Andere 6,5 0 

3203001100 Natuurlijke indigo 6,5 0 

3203001910 Campêchehout 6,5 0 

3203001920 Sandelhout 6,5 0 

3203001930 Chlorofyl 6,5 0 

3203001990 Andere 6,5 0 

3203002010 Van cochenillen 6,5 0 

3203002020 Kermes 6,5 0 

3203002030 Sepia 6,5 0 

3203002090 Andere 6,5 0 

3203003000 Preparaten op basis van kleurstoffen van plantaardige of dier
lijke oorsprong 

6,5 0
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3204111000 Preparaten op basis van gedispergeerde kleurstoffen 4 0 

3204119000 Andere 8 0 

3204121000 Zure kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 8 0 

3204122000 Bijtende kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 8 0 

3204130000 Basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 8 0 

3204140000 Directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 8 0 

3204150000 Kuipkleurstoffen (als zodanig geschikt als pigment daaronder 
begrepen) en preparaten op basis daarvan 

8 0 

3204160000 Reactieve kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 8 0 

3204170000 Pigmentkleurstoffen en preparaten op basis daarvan 8 0 

3204191000 Oplosbare kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 8 0 

3204192000 Snelle kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 8 0 

3204193000 Kleurstoffen en kuipkleurstoffen op basis van sulfide en pre
paraten op basis daarvan 

8 0 

3204199000 Andere 8 0 

3204200000 Synthetische organische producten van de soort gebruikt als 
fluorescerende heldermakende stoffen 

6,5 0 

3204901000 Synthetische organische producten van de soort gebruikt als 
„lichtgevende stoffen” (luminoforen) 

6,5 0 

3204909000 Andere 6,5 0 

3205001000 Uitgangsmateriaal voor pigmentkleurstoffen voor kunststof 6,5 0 

3205009000 Andere 6,5 0 

3206110000 Bevattende 80 of meer gewichtspercenten titaandioxide bere
kend op de droge stof 

6,5 0 

3206190000 Andere 6,5 0 

3206200000 Pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen 6,5 0 

3206411000 Ultramarijn 6,5 0 

3206419000 Andere 6,5 0
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3206421000 Lithoponen 6,5 0 

3206429000 Andere 6,5 0 

3206491000 Zinkgrijs 6,5 0 

3206492000 Mineraal zwartsel 6,5 0 

3206493000 Verfaarden 6,5 0 

3206494000 Oplosbaar kasselerbruin 6,5 0 

3206495000 Kobaltpigmenten 6,5 0 

3206496000 Pigmenten en preparaten op basis van cadmiumverbindingen 6,5 0 

3206499000 Andere 6,5 0 

3206500000 Anorganische producten van de soort gebruikt als „licht
gevende stoffen” (luminoforen) 

6,5 0 

3207100000 Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verf
stoffen en dergelijke preparaten 

6,5 0 

3207201000 Verglaasbare samenstellingen 6,5 0 

3207202000 Engobes (slips) 6,5 0 

3207209000 Andere 6,5 0 

3207301000 Goudglansmiddelen 6,5 0 

3207302000 Platinaglansmiddelen 6,5 0 

3207303000 Palladiumglansmiddelen 6,5 0 

3207304000 Zilverglansmiddelen 6,5 0 

3207309000 Andere 6,5 0 

3207400000 Glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korrel
tjes, van schilfers of van vlokken 

6,5 5 

3208101010 Emaillak 6,5 0 

3208101090 Andere 8 0 

3208102000 Vernis en lak 6,5 0 

3208103000 Oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208201011 Emaillak 6,5 0 

3208201019 Andere 8 0 

3208201020 Vernis en lak 6,5 0
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3208201030 Oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208202011 Emaillak 6,5 0 

3208202019 Andere 8 0 

3208202020 Vernis en lak 6,5 0 

3208202030 Oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208901011 Emaillak 6,5 0 

3208901019 Andere 8 0 

3208901020 Vernis en lak 6,5 0 

3208901030 Oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208909011 Emaillak 6,5 0 

3208909019 Andere 8 0 

3208909020 Vernis en lak 6,5 0 

3208909030 Oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3209101011 Emaillak 6,5 0 

3209101019 Andere 8 0 

3209101020 Vernis en lak 6,5 0 

3209102010 Verf en emaillak 6,5 0 

3209102020 Vernis en lak 6,5 0 

3209901011 Emaillak 6,5 0 

3209901019 Andere 8 0 

3209901020 Vernis en lak 6,5 0 

3209909011 Emaillak 6,5 0 

3209909019 Andere 8 0 

3209909020 Vernis en lak 6,5 0 

3210001011 Emaillak 6,5 0 

3210001019 Andere 8 0 

3210001091 Emaillak 6,5 0 

3210001099 Andere 8 0 

3210002010 Olievernis 6,5 0
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3210002020 Vernis en lak op basis van gomlak, gommen of harsen 6,5 0 

3210002030 Bitumenvernis, op basis van bitumineuze stoffen, van pek of 
van dergelijke producten 

6,5 0 

3210002040 Vloeibare vernis zonder oplosmiddel 6,5 0 

3210003010 Tempera 6,5 0 

3210003090 Andere 6,5 0 

3211000000 Bereide siccatieven 6,5 0 

3212100000 Stempelfoliën 6,5 0 

3212901000 Kleur- en verfstoffen, opgemaakt voor de verkoop in het klein 6,5 0 

3212909000 Andere 6,5 0 

3213101000 Olieverf 8 0 

3213102000 Waterverf 8 0 

3213109000 Andere 8 0 

3213901000 Olieverf 8 0 

3213902000 Waterverf 8 0 

3213909000 Andere 8 0 

3214101060 Op basis van rubber 6,5 0 

3214101080 Harsmastiek en harscement 6,5 0 

3214101090 Andere 8 0 

3214102000 Plamuur 6,5 0 

3214109000 Andere 6,5 0 

3214900000 Andere 6,5 0 

3215110000 Zwarte drukinkt 6,5 0 

3215190000 Andere 6,5 0 

3215901000 Schrijfinkt 6,5 0 

3215902000 Tekeninkt 6,5 0 

3215903000 Kopieerinkt 6,5 0 

3215904010 In olie 6,5 0 

3215904020 In water 6,5 0 

3215904030 In olie en water 6,5 0
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3215905000 Inkt bestaande uit fijn verdeelde metalen of metaallegeringen 
in suspensie 

6,5 0 

3215906010 In olie 6,5 0 

3215906020 In water 6,5 0 

3215906030 In olie en water 6,5 0 

3215909000 Andere 6,5 0 

3301120000 Sinaasappelolie 5 0 

3301130000 Citroenolie 5 0 

3301190000 Andere 5 0 

3301240000 Pepermuntolie (Mentha piperita) 5 0 

3301250000 Andere muntolie 5 0 

3301291000 Vanilleolie 5 0 

3301292000 Citronellaolie 5 0 

3301293000 Kaneelbastolie 5 0 

3301294000 Kaneelbladolie 5 0 

3301299000 Andere 5 0 

3301300000 Harsaroma’s 8 0 

3301901000 Terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën 8 0 

3301902000 Geconcentreerde oplossingen van etherische oliën 8 0 

3301903000 Gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van 
etherische oliën 

8 0 

3301904100 Van opium 8 0 

3301904200 Van zoethout 8 0 

3301904300 Van hop 30 0 

3301904400 Van pyretrum of van wortels van rotenon bevattende planten 8 0 

3301904510 Van witte ginseng 20 13 

3301904520 Van rode ginseng 754,3 10 

3301904530 Van andere ginseng 20 10 

3301904600 Van vloeibaar cashewnotenextract 8 0 

3301904700 Van natuurlijke lak 8 0 

3301904800 Andere 8 0
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3302101000 Van de soort gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie 8 0 

3302102011 Samengestelde alcoholhoudende preparaten 30 0 

3302102019 Andere 8 0 

3302102090 Andere 8 0 

3302900000 Andere 8 3 

3303001000 Parfums 8 3 

3303002000 Reuk- en toiletwaters 8 0 

3304101000 Lippenstiften 8 3 

3304109000 Andere 8 3 

3304201000 Oogschaduw 8 3 

3304209000 Andere 8 3 

3304301000 Nagellak 8 3 

3304309000 Andere 8 0 

3304911000 Gezichtspoeder 8 5 

3304912000 Babypoeder (talkpoeder daaronder begrepen) 8 0 

3304919000 Andere 8 0 

3304991000 Cosmetische producten voor huidverzorging 8 5 

3304992000 Middelen voor het opmaken 8 3 

3304993000 Cosmetische producten voor baby’s 8 0 

3304999000 Andere 8 3 

3305100000 Shampoo 8 3 

3305200000 Permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrul
len van het haar 

8 3 

3305300000 Haarlak 8 0 

3305901000 Haarspoelmiddelen 8 5 

3305902000 Haarcrèmes 8 3 

3305909000 Andere 8 3 

3306100000 Tandreinigingsmiddelen 8 0 

3306201011 Niet meer dan 70 decitex 8 0 

3306201019 Andere 8 0
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3306201020 Van meer dan 50 tex per enkelvoudige draad 8 0 

3306209000 Andere 8 3 

3306901000 Preparaten voor mondhygiène 8 0 

3306902000 Preparaten voor tandhygiène 8 0 

3307101000 Lotions voor gebruik na het scheren 8 0 

3307109000 Andere 8 0 

3307200000 Deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemid
delen 

8 0 

3307301000 Geparfumeerde badzouten 8 0 

3307302000 Andere badpreparaten 8 0 

3307410000 „Agarbatti” en andere preparaten, die bij verbranding een wel
riekende geur verspreiden 

8 0 

3307490000 Andere 8 0 

3307901000 Ontharingsmiddelen 8 0 

3307902000 Zakjes met welriekende kruiden 8 0 

3307903000 Oplossingen voor contactlenzen of kunstogen 6,5 0 

3307909000 Andere 6,5 0 

3401111000 Medicinale zeep 6,5 0 

3401119000 Andere 8 5 

3401191010 Zeep voor de was 6,5 0 

3401191090 Andere 6,5 3 

3401192000 Papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of 
bedekt met zeep of met detergentia 

6,5 0 

3401200000 Zeep in andere vormen 6,5 0 

3401300000 Voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensio
actieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in 
de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep 
bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein 

6,5 0 

3402110000 Anionische 8 5 

3402120000 Kationische 8 5 

3402131000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende het beheer van landbouw
chemicaliën geregistreerd materiaal) 

2 7
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3402139000 Andere 8 7 

3402190000 Andere 8 5 

3402201000 Wasmiddelen 6,5 3 

3402202000 Reinigingsmiddelen 6,5 3 

3402209000 Andere 6,5 3 

3402901000 Tensioactieve bereidingen 6,5 5 

3402902000 Wasmiddelen 6,5 5 

3402903000 Reinigingsmiddelen 6,5 5 

3403111000 Preparaten voor het behandelen van textiel 6,5 0 

3403112000 Preparaten voor het behandelen van leder of van pelterijen 6,5 0 

3403119000 Andere 6,5 0 

3403191000 Boor-, snij- en draaiolie (koelolie) 6,5 0 

3403192000 Preparaten voor het losmaken van bouten en moeren 6,5 0 

3403193000 Roest- en corrosiewerende preparaten 6,5 5 

3403194000 Preparaten voor het insmeren van vormen 6,5 0 

3403195000 Trekvetten en dergelijke smeermiddelen 6,5 0 

3403199000 Andere 6,5 0 

3403911000 Preparaten voor het behandelen van textiel 6,5 0 

3403912000 Preparaten voor het behandelen van leder of van pelterijen 6,5 5 

3403919000 Andere 6,5 0 

3403991000 Boor-, snij- en draaiolie (koelolie) 6,5 0 

3403992000 Trekvetten en dergelijke smeermiddelen 6,5 0 

3403999000 Andere 6,5 0 

3404200000 Van poly(oxyethyleen) (polyethyleenglycol) 6,5 0 

3404901010 Van chloorparaffine 6,5 0 

3404901020 „Opal wax” 6,5 0 

3404901030 Van polyalkylenen 6,5 0
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3404901040 Montaanwas, chemisch gewijzigd 6,5 0 

3404901090 Andere 6,5 0 

3404902000 Bereide was 8 0 

3405100000 Schoensmeer, pasta’s en dergelijke preparaten voor schoeisel 
of voor leder 

6,5 3 

3405200000 Boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van 
houten meubelen, houten vloeren en ander houtwerk 

6,5 0 

3405300000 Poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën, 
andere dan poetsmiddelen voor metalen 

6,5 3 

3405400000 Schuurpasta’s, schuurpoeders en andere schuurmiddelen 6,5 3 

3405901010 Op basis van krijt 6,5 0 

3405901020 Op basis van kiezelgoer 6,5 0 

3405901030 Op basis van diamantpoeder of diamantstof 6,5 0 

3405901090 Andere 6,5 0 

3405909000 Andere 6,5 3 

3406000000 Kaarsen en dergelijke 8 0 

3407001000 Modelleerpasta’s 6,5 0 

3407002000 Tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten 6,5 0 

3407003000 Andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van 
gebrand gips 

6,5 0 

3501101000 Voor de vervaardiging van koffiecreamer 8 5 

3501109000 Andere 20 5 

3501901110 Voor de vervaardiging van koffiecreamer 8 5 

3501901190 Andere 20 5 

3501901200 Andere derivaten van caseïne 20 5 

3501902000 Lijm van caseïne 20 5 

3502110000 Gedroogd 8 5 

3502190000 Andere 8 5 

3502200000 Lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen 
daaronder begrepen 

8 5 

3502901000 Albuminaten en andere derivaten van albuminen 8 0

NL L 127/228 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)230 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

3502909000 Andere 8 0 

3503001010 Gelatine 8 3 

3503001020 Derivaten van gelatine 8 0 

3503002000 „Isinglass” 8 0 

3503003000 Andere lijm van dierlijke oorsprong 8 0 

3504001010 Peptonen 8 0 

3504001020 Derivaten van peptonen 8 0 

3504002010 Keratinen 8 0 

3504002020 Nucleoproteïnen 8 0 

3504002030 Proteïne-isolaten 8 0 

3504002090 Andere 8 0 

3504003000 Poeder van huiden 8 0 

3505101000 Dextrine 8 0 

3505102000 Oplosbaar zetmeel 8 10 

3505103000 Geroost zetmeel 385,7 10 

3505104010 Voor voedingsdoeleinden 385,7 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 15 

Zie bijlage 3 

3505104090 Andere 385,7 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 15 

Zie bijlage 3 

3505105010 Voor voedingsdoeleinden 385,7 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 15 

Zie bijlage 3 

3505105090 Andere 385,7 Zie aanhangsel 
2-A-1, punt 15 

Zie bijlage 3 

3505109010 Voor voedingsdoeleinden 385,7 10 

3505109090 Andere 385,7 10 

3505201000 Lijm op basis van zetmeel 201,2 10 

3505202000 Lijm op basis van dextrine 201,2 10 

3505209000 Andere 201,2 10 

3506101000 Op basis van rubber 6,5 5 

3506102000 Op basis van kunststof (m.i.v. kunstharsen) 6,5 5 

3506109000 Andere 6,5 5 

3506910000 Kleefmiddelen op basis van polymeren bedoeld bij de posten 
39.01 tot en met 39.13 of van rubber 

6,5 5
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3506991000 Glutenlijm 6,5 0 

3506992000 Lijm en andere kleefmiddelen, verkregen door chemische be
handeling van natuurlijke gommen 

6,5 0 

3506993000 Silicaatlijm 6,5 0 

3506999000 Andere 6,5 5 

3507100000 Leb en concentraten daarvan 6,5 0 

3507901010 Trypsine 6,5 0 

3507901020 Chymotrypsine 6,5 0 

3507901030 α-Amylase 6,5 0 

3507901040 Lipase 6,5 0 

3507901090 Andere 6,5 0 

3507902000 Pepsine 6,5 0 

3507903000 Moutenzymen 6,5 0 

3507904010 Papaïne 6,5 0 

3507904020 Bromelinen 6,5 0 

3507904030 Ficine 6,5 0 

3507906010 Amylase 6,5 0 

3507906020 Protease 6,5 0 

3507907000 Pectine-enzymen 6,5 0 

3507908000 Cytochroom C 6,5 0 

3507909000 Andere 6,5 5 

3601001000 Zwart kruit 6,5 0 

3601002000 Rookzwak of rookvrij kruit 6,5 0 

3602000000 Bereide springstoffen, andere dan buskruit 6,5 0 

3603001000 Lonten 6,5 0 

3603002000 Slagkoorden 6,5 0 

3603003000 Slaghoedjes en percussiedopjes 6,5 0 

3603004000 Ontstekers 6,5 0 

3603005000 Elektrische ontstekingspatronen 6,5 0 

3604100000 Vuurwerk 8 0 

3604901000 Lichtkogels en vuurpijlen 8 0
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3604909000 Andere 8 0 

3605001000 Gelefosforlucifers 8 0 

3605009000 Andere 8 0 

3606100000 Vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in 
recipiënten van de soort gebruikt voor het vullen van aanste
kers en met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm 3 

8 0 

3606901010 Metaldehyde (meta) 8 0 

3606901020 Hexamethyleentetramine 8 0 

3606901030 Brandstoffen in vaste vorm op basis van alcohol 8 0 

3606901090 Andere 8 0 

3606902010 Vuursteentjes 8 0 

3606902090 Andere 8 0 

3606909010 Vuursteentjes 8 0 

3606909090 Andere 8 0 

3701100000 Voor röntgenopnamen 6,5 3 

3701200000 Voor directklaarfotografie 8 3 

3701301000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 6,5 0 

3701309100 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3701309200 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3701309910 Voor de astronomie 8 0 

3701309920 Voor luchtfotografie 8 0 

3701309991 Voor platte beeldschermen (blanco masker) 3 3 

3701309999 Andere 8 3 

3701911000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 6,5 0 

3701919100 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3701919200 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3701919910 Voor de astronomie 8 0 

3701919920 Voor luchtfotografie 8 0 

3701919990 Andere 8 0 

3701991000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 3 3
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3701999100 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3701999200 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3701999910 Voor de astronomie 8 0 

3701999920 Voor luchtfotografie 8 0 

3701999990 Andere 8 3 

3702100000 Voor röntgenopnamen 6,5 0 

3702311110 Negatieven 6,5 0 

3702311120 Positieven 6,5 0 

3702311210 Negatieven 6,5 3 

3702311220 Positieven 6,5 0 

3702311910 Negatieven 6,5 0 

3702311920 Positieven 6,5 0 

3702312000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702313000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702319010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702319020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702319090 Andere 8 

– voor directklaarfotografie 3 

– andere 0 

3702321110 Negatieven 6,5 0 

3702321120 Positieven 6,5 0 

3702321210 Negatieven 6,5 0 

3702321220 Positieven 6,5 0 

3702321910 Negatieven 6,5 0 

3702321920 Positieven 6,5 0 

3702322000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702323000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702329010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702329020 Voor luchtfotografie 8 0
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3702329030 Voor directklaarfotografie 8 3 

3702329090 Andere 8 0 

3702391110 Negatieven 6,5 0 

3702391120 Positieven 6,5 0 

3702391210 Negatieven 6,5 0 

3702391220 Positieven 6,5 0 

3702391910 Negatieven 6,5 0 

3702391920 Positieven 6,5 0 

3702392000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702393000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702399010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702399020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702399090 Andere 8 

– voor directklaarfotografie 3 

– andere 0 

3702411010 Negatieven 6,5 0 

3702411020 Positieven 6,5 0 

3702412000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702413000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702419010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702419020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702419090 Andere 8 

– voor directklaarfotografie 3 

– andere 0 

3702421010 Negatieven 6,5 0 

3702421020 Positieven 6,5 0 

3702422000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702423000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702429010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702429020 Voor luchtfotografie 8 0
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3702429090 Andere 8 

– voor directklaarfotografie 3 

– andere 0 

3702431010 Negatieven 6,5 0 

3702431020 Positieven 6,5 0 

3702432000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702433000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702439010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702439020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702439090 Andere 8 

– voor directklaarfotografie 3 

– andere 0 

3702441010 Negatieven 6,5 0 

3702441020 Positieven 6,5 0 

3702442000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702443000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 3 

3702449010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702449020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702449090 Andere 8 

– voor directklaarfotografie 3 

– andere 0 

3702511010 Negatieven 6,5 0 

3702511020 Positieven 6,5 0 

3702512000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702513000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702519010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702519020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702519090 Andere 8 0 

3702521010 Negatieven 6,5 0 

3702521020 Positieven 6,5 0 

3702522000 Voor grafische doeleinden 6,5 0
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3702523000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702529010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702529020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702529090 Andere 8 0 

3702530000 Met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm 
en een lengte van niet meer dan 30 m, voor diapositieven 

8 0 

3702541010 Negatieven 6,5 0 

3702541020 Positieven 6,5 0 

3702542000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702543000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702549010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702549020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702549090 Andere 8 0 

3702551010 Negatieven 6,5 3 

3702551020 Positieven 6,5 0 

3702552000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702553000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702559010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702559020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702559090 Andere 8 0 

3702561010 Negatieven 6,5 0 

3702561020 Positieven 6,5 0 

3702562000 Voor grafische doeleinden 6,5 3 

3702563000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702569010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702569020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702569090 Andere 8 0 

3702911010 Negatieven 6,5 0 

3702911020 Positieven 6,5 0 

3702912000 Voor grafische doeleinden 6,5 0
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3702913000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702919010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702919020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702919090 Andere 8 0 

3702931010 Negatieven 6,5 0 

3702931020 Positieven 6,5 0 

3702932000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702933000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702939010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702939020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702939090 Andere 8 0 

3702941010 Negatieven 6,5 0 

3702941020 Positieven 6,5 0 

3702942000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702943000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702949010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702949020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702949090 Andere 8 0 

3702951010 Negatieven 6,5 0 

3702951020 Positieven 6,5 0 

3702952000 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702953000 Voor gedrukte schakelingen 6,5 0 

3702959010 Voor foto-elektrische geluidsopnamen 8 0 

3702959020 Voor luchtfotografie 8 0 

3702959090 Andere 8 0 

3703101010 Voor röntgenopnamen 8 0 

3703101020 Voor het afdrukken van elektrocardiogrammen 8 0 

3703101030 Voor fotokopieerwerk 8 0 

3703101040 Voor registratie 8 0
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3703101090 Andere 8 3 

3703109010 Voor röntgenopnamen 8 0 

3703109020 Voor het afdrukken van elektrocardiogrammen 8 0 

3703109030 Voor fotokopieerwerk 8 0 

3703109040 Voor registratie 8 0 

3703109090 Andere 8 0 

3703201000 Voor röntgenopnamen 8 0 

3703202000 Voor het afdrukken van elektrocardiogrammen 8 0 

3703203000 Voor fotokopieerwerk 8 0 

3703204000 Voor registratie 8 0 

3703209000 Andere 8 3 

3703901000 Voor röntgenopnamen 8 0 

3703902000 Voor het afdrukken van elektrocardiogrammen 8 0 

3703903000 Voor fotokopieerwerk 8 0 

3703904000 Voor registratie 8 0 

3703909000 Andere 8 0 

3704001110 Voor nieuwsberichten 0 0 

3704001120 Cinematografische film, in het buitenland belicht in het kader 
van de productie van een film van een producent uit de 
Republiek Korea (met alleen acteurs uit de Republiek Korea) 

0 0 

3704001190 Andere 0 0 

3704001200 Voor offsetreproductie, voor de vervaardiging van prentbrief
kaarten en andere gedrukte briefkaarten, kaarten en kalenders 

4 0 

3704001300 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 4 0 

3704001900 Andere 0 0 

3704002000 Fotografisch papier, karton en textiel 8 0 

3705101000 Voor de vervaardiging van prentbriefkaarten en andere ge
drukte briefkaarten, kaarten en kalenders 

8 0 

3705109000 Andere 0 0 

3705901000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 3 0 

3705902010 Met röntgenopnamen 0 0
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3705902020 Kopieën van boeken 0 0 

3705902030 Kopieën van documenten 0 0 

3705903000 Microfilms 0 0 

3705909010 Voor wetenschappelijk onderzoek 0 0 

3705909020 Voor de astronomie 0 0 

3705909030 Voor luchtfotografie 0 0 

3705909090 Andere 0 0 

3706101000 Waarop uitsluitend geluid is vastgelegd 6,5 % of 195 
won/meter 

0 

3706102000 Voor nieuwsberichten 6,5 % of 4 won/ 
meter 

0 

3706103010 Ongemonteerde film 6,5 % of 26 won/ 
meter 

0 

3706103020 Andere negatieve gezamenlijk geproduceerde cinematografi
sche film 

6,5 % of 468 
won/meter 

0 

3706103030 Andere positieve gezamenlijk geproduceerde cinematografi
sche film 

6,5 % of 78 won/ 
meter 

0 

3706104000 Cinematografische film, in het buitenland belicht in het kader 
van de productie van een film van een producent uit de 
Republiek Korea (met alleen landschappen uit het buitenland 
of met alleen acteurs uit de Republiek Korea) en cinematogra
fische film, in Korea geproduceerd door een Koreaanse pro
ducent 

6,5 % of 26 won/ 
meter 

0 

3706105010 Negatieven 6,5 % of 1 092 
won/meter 

0 

3706105020 Positieven 6,5 % of 182 
won/meter 

3 

3706106010 Negatieven 6,5 % of 1 560 
won/meter 

0 

3706106020 Positieven 6,5 % of 260 
won/meter 

0 

3706901000 Waarop uitsluitend geluid is vastgelegd 6,5 % of 9 won/ 
meter 

0 

3706902000 Voor nieuwsberichten 6,5 % of 5 won/ 
meter 

0 

3706903010 Ongemonteerde film 6,5 % of 26 won/ 
meter 

0 

3706903020 Andere negatieve gezamenlijk geproduceerde cinematografi
sche film 

6,5 % of 468 
won/meter 

0 

3706903030 Andere positieve gezamenlijk geproduceerde cinematografi
sche film 

6,5 % of 78 won/ 
meter 

0
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3706904000 Cinematografische film, in het buitenland belicht in het kader 
van de productie van een film van een producent uit de 
Republiek Korea (met alleen landschappen uit het buitenland 
of met alleen acteurs uit de Republiek Korea) en cinematogra
fische film, in Korea geproduceerd door een Koreaanse pro
ducent 

6,5 % of 26 won/ 
meter 

0 

3706905010 Negatieven 6,5 % of 25 won/ 
meter 

0 

3706905020 Positieven 6,5 % of 8 won/ 
meter 

0 

3706906010 Negatieven 6,5 % of 1 092 
won/meter 

0 

3706906020 Positieven 6,5 % of 182 
won/meter 

0 

3707100000 Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken 6,5 0 

3707901010 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 6,5 3 

3707901090 Andere 6,5 0 

3707902100 Voor kleurenfotografie 6,5 0 

3707902910 Voor röntgenopnamen 6,5 0 

3707902920 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3707902990 Andere 6,5 0 

3707903100 Voor kleurenfotografie 6,5 0 

3707903910 Voor röntgenopnamen 6,5 3 

3707903920 Voor grafische doeleinden 6,5 0 

3707903990 Andere 6,5 0 

3707909100 Versterkers en verzwakkers 6,5 0 

3707909200 Toners 6,5 0 

3707909300 Ontvlekkers 6,5 0 

3707909400 Producten voor flitslicht 6,5 0 

3707909900 Andere 6,5 0 

3801101000 Voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen 4 0 

3801109000 Andere 6,5 0 

3801200000 Colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet 6,5 0 

3801300000 Koolstofpasta’s voor elektroden en dergelijke pasta’s voor de 
inwendige bekleding van ovens 

6,5 0
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3801900000 Andere 6,5 0 

3802100000 Actieve kool 6,5 5 

3802901010 Geactiveerde diatomeeënaarde 6,5 0 

3802901020 Geactiveerde klei en geactiveerde aarde 6,5 0 

3802901090 Andere 6,5 0 

3802902000 Dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begre
pen 

6,5 0 

3803000000 Tallolie, ook indien geraffineerd 5 0 

3804001000 Vloeibaar 6,5 0 

3804009000 Andere 6,5 0 

3805101000 Terpentijnolie 6,5 0 

3805102000 Houtterpentijnolie 6,5 0 

3805103000 Sulfaatterpentijnolie 6,5 0 

3805900000 Andere 6,5 0 

3806101000 Colofonium 6,5 5 

3806102000 Harszuren 6,5 0 

3806201000 Zouten van colofonium 6,5 0 

3806202000 Zouten van harszuren 6,5 0 

3806209000 Andere 6,5 0 

3806300000 Gomesters 6,5 0 

3806902000 Gesmolten harsen 6,5 0 

3806903000 Essence en olie van colofonium 6,5 0 

3806909000 Andere 6,5 0 

3807001000 Houtteer, houtteerolie en creosootolie van hout 6,5 0 

3807002000 Ruwe houtgeest 6,5 0 

3807003000 Plantaardig pek 6,5 0 

3807009010 Ruwe houtazijn 6,5 5 

3807009090 Andere 6,5 0
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3808501000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende het beheer van landbouw
chemicaliën geregistreerd materiaal) 

2 

– Insectendodende middelen 3 

– Schimmelwerende middelen 3 

– Onkruidbestrijdingsmiddelen 0 

– Middelen om het kiemen tegen te gaan 0 

– Middelen om de plantengroei te regelen 0 

– Desinfecteermiddelen 0 

– Knaagdierenbestrijdingsmiddelen 0 

– Andere 0 

3808509000 Andere 6,5 

– Insectendodende middelen 3 

– Schimmelwerende middelen 3 

– Onkruidbestrijdingsmiddelen 0 

– Middelen om het kiemen tegen te gaan 0 

– Middelen om de plantengroei te regelen 0 

– Desinfecteermiddelen 0 

– Knaagdierenbestrijdingsmiddelen 0 

– Andere 0 

3808911000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende het beheer van landbouw
chemicaliën geregistreerd materiaal) 

2 3 

3808919000 Andere 6,5 3 

3808921000 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende het beheer van landbouw
chemicaliën geregistreerd materiaal) 

2 3 

3808929000 Andere 6,5 3 

3808931000 Onkruidbestrijdingsmiddelen 6,5 0 

3808932000 Middelen om het kiemen tegen te gaan 6,5 0 

3808933000 Middelen om de plantengroei te regelen 6,5 0 

3808940000 Desinfecteermiddelen 6,5 0 

3808991000 Knaagdierenbestrijdingsmiddelen 6,5 0
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3808999000 Andere 6,5 0 

3809100000 Op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen 8 0 

3809910000 Van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke 
industrieën 

6,5 3 

3809920000 Van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke 
industrieën 

6,5 0 

3809930000 Van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke 
industrieën 

6,5 3 

3810101000 Preparaten voor het beitsen van metalen 6,5 0 

3810109000 Andere 6,5 0 

3810901000 Vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en 
het lassen van metalen 

6,5 0 

3810909000 Andere 6,5 0 

3811110000 Op basis van loodverbindingen 6,5 0 

3811190000 Andere 6,5 0 

3811210000 Bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 5 0 

3811290000 Andere 5 0 

3811900000 Andere 6,5 5 

3812101000 Op basis van difenylguanidine 6,5 0 

3812102000 Op basis van dithiocarbamaten 6,5 0 

3812103000 Op basis van thiuramsulfiden 6,5 0 

3812104000 Op basis van hexamethyleentetramine 6,5 0 

3812105000 Op basis van mercaptobenzothiazool 6,5 0 

3812106000 Op basis van dibenzothiazyldisulfide 6,5 0 

3812109000 Andere 6,5 0 

3812200000 Weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of 
voor kunststof 

6,5 3 

3812301000 Antioxidanten 6,5 5 

3812302000 Andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling 6,5 5 

3813001000 Preparaten voor brandblusapparaten 6,5 0 

3813002000 Ladingen voor brandblusapparaten 6,5 0 

3813003000 Brandblusbommen 6,5 0
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3814001010 Mengsels van aceton, methylacetaat en methylalcohol 6,5 0 

3814001020 Mengsels van ethylacetaat, butylalcohol en tolueen 6,5 0 

3814001090 Andere 6,5 0 

3814002110 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 6,5 0 

3814002190 Andere 6,5 0 

3814002900 Andere 6,5 0 

3815110000 Met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof 6,5 3 

3815121000 Met platina of platinaverbindingen 6,5 3 

3815122000 Van palladium of palladiumverbindingen 6,5 0 

3815129000 Andere 6,5 3 

3815191000 Met ijzer of ijzerverbindingen als actieve stof 6,5 0 

3815192000 Van titaan of titaanverbindingen 6,5 3 

3815199000 Andere 6,5 0 

3815901000 Reactie-initiatoren 6,5 0 

3815909000 Andere 6,5 3 

3816001000 Vuurvast cement 6,5 0 

3816002000 Vuurvaste mortel 6,5 0 

3816003000 Vuurvast beton 6,5 0 

3816009000 Andere 6,5 0 

3817000000 Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstel
ling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902 

6,5 0 

3818001000 Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik 
voor elektronische doeleinden 

0 0 

3818002000 Chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun ge
bruik voor elektronische doeleinden 

0 0 

3819001000 Remvloeistoffen 6,5 0 

3819002000 Andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtover
brenging 

6,5 0 

3820001000 Antivriespreparaten 6,5 0 

3820002000 Vloeibare ontdooiingspreparaten 6,5 0
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3821000000 Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand hou
den van micro-organismen (m.i.v. virussen en dergelijke orga
nismen) of van plantaardige, menselijke of dierlijke cellen 

6,5 0 

3822001011 Van andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van 
kunststof 

0 0 

3822001012 Andere artikelen van kunststof 0 0 

3822001013 Papier, karton, cellulosewatten of cellulosevezels, op rollen of 
in bladen als bedoeld in aantekening 8 op hoofdstuk 48 

0 0 

3822001014 Lakmoespapier en dergelijk testpapier 0 0 

3822001019 Andere 0 0 

3822001020 Bereid, niet op een drager 0 0 

3822001091 Van andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van 
kunststof 

6,5 0 

3822001092 Andere artikelen van kunststof 8 0 

3822001093 Papier, karton, cellulosewatten of cellulosevezels, op rollen of 
in bladen als bedoeld in aantekening 8 op hoofdstuk 48 

0 0 

3822001099 Andere 8 0 

3822002011 Van andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van 
kunststof 

0 0 

3822002012 Andere artikelen van kunststof 0 0 

3822002013 Papier, karton, cellulosewatten of cellulosevezels, op rollen of 
in bladen als bedoeld in aantekening 8 op hoofdstuk 48 

0 0 

3822002014 Lakmoespapier en dergelijk testpapier 0 0 

3822002019 Andere 0 0 

3822002020 Bereid, niet op een drager 0 0 

3822002091 Van andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van 
kunststof 

6,5 0 

3822002092 Andere artikelen van kunststof 8 0 

3822002093 Papier, karton, cellulosewatten of cellulosevezels, op rollen of 
in bladen als bedoeld in aantekening 8 op hoofdstuk 48 

0 0 

3822002099 Andere 8 3
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3822003041 Met een tarief van 0 % in de tarieflijst 0 0 

3822003042 Met een tarief van 1 % in de tarieflijst 1 0 

3822003043 Met een tarief van 2 % in de tarieflijst 2 0 

3822003044 Met een tarief van 3 % in de tarieflijst 3 0 

3822003045 Met een tarief van 4 % in de tarieflijst 4 0 

3822003046 Met een tarief van 5 % in de tarieflijst 5 0 

3822003047 Met een tarief van 5,4 % in de tarieflijst 5,4 0 

3822003048 Met een tarief van 6,5 % in de tarieflijst 6,5 0 

3822003049 Met een tarief van 7 % in de tarieflijst 7 0 

3822003050 Met een tarief van 8 % in de tarieflijst 8 0 

3822003051 Met een tarief van 10 % in de tarieflijst 10 0 

3822003052 Met een tarief van 20 % in de tarieflijst 20 0 

3822003053 Met een tarief van 27 % in de tarieflijst 27 0 

3822003054 Met een tarief van 30 % in de tarieflijst 30 0 

3822003055 Met een tarief van 36 % in de tarieflijst 36 0 

3822003056 Met een tarief van 40 % in de tarieflijst 40 0 

3822003057 Met een tarief van 50 % in de tarieflijst 50 0 

3822003058 Bedoeld bij de onderverdelingen 3706.10.1000, 
3706.10.5020 en 3706.90.6020 

6,5 % of 182 
won/meter 

0 

3822003059 Bedoeld bij de onderverdelingen 3706.10.2000 en 
3706.90.2000 

6,5 % of 4 won/ 
meter 

0 

3822003060 Bedoeld bij de onderverdelingen 3706.10.3010, 
3706.10.4000, 3706.90.3010 dn 3706.90.4000 

6,5 % of 26 won/ 
meter 

0 

3822003061 Bedoeld bij de onderverdelingen 3706.10.3020 en 
3706.90.3020 

6,5 % of 468 
won/meter 

0 

3822003062 Bedoeld bij de onderverdelingen 3706.10.3030 en 
3706.90.3030 

6,5 % of 78 won/ 
meter 

0 

3822003063 Bedoeld bij de onderverdelingen 3706.10.5010 en 
3706.90.6010 

6,5 % of 1 092 
won/meter 

0 

3822003064 Bedoeld bij onderverdeling 3706.10.6010 6,5 % of 1 560 
won/meter 

0 

3822003065 Bedoeld bij onderverdeling 3706.10.6020 6,5 % of 260 
won/meter 

0
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3822003066 Bedoeld bij de onderverdelingen 3706.90.1000 en 
3706.90.5020 

6,5 % of 8 won/ 
meter 

0 

3822003067 Bedoeld bij onderverdeling 3706.90.5010 6,5 % of 25 won/ 
meter 

0 

3823110000 Stearinezuur 8 0 

3823120000 Oliezuur 8 0 

3823130000 Tallvetzuren 8 0 

3823191000 Palmitinezuren 8 0 

3823192000 Bij raffinage verkregen acid-oils 8 0 

3823199000 Andere 8 0 

3823701000 Cetylalcohol 5 3 

3823702000 Stearylalcohol 5 3 

3823703000 Oleylalcohol 5 0 

3823704000 Laurylalcohol 5 0 

3823709010 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende het beheer van landbouw
chemicaliën geregistreerd materiaal) 

2 0 

3823709090 Andere 5 0 

3824100000 Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen 6,5 0 

3824300000 Niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of ver
mengd met bindmiddelen van metaal 

6,5 0 

3824400000 Bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of 
voor beton 

6,5 0 

3824500000 Mortel en beton, niet vuurvast 6,5 0 

3824600000 Sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905.44 8 5 

3824711000 Detergentia op basis van trichloortrifluorethaan 6,5 0 

3824719000 Andere 6,5 0 

3824720000 Bevattende broomchloordifluormethaan, broomtrifluor
methaan of dibroomtetrafluorethanen 

6,5 0 

3824730000 Bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFK’s) 6,5 0 

3824740000 Bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s); al dan niet 
bevattende perfluorkoolstoffen (PFK’s) of fluorkoolwaterstoffen 
(HFK’s), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK’s) 

6,5 0
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3824750000 Bevattende tetrachloorkoolstof 6,5 0 

3824760000 Bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) 6,5 0 

3824770000 Bevattende broommethaan (methylbromide) of broomchloor
methaan 

6,5 0 

3824780000 Bevattende perfluorkoolstoffen (PFK’s) fluorkoolwaterstoffen 
(HFK’s), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK’s) 
of chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) 

6,5 0 

3824790000 Andere 6,5 0 

3824810000 Bevattende oxiraan (ethyleenoxide) 6,5 0 

3824820000 Bevattende polychloorbifenylen (PCB’s), polychloortrifenylen 
(PCT’s) of polybroombifenylen (PBB’s) 

6,5 0 

3824830000 Bevattende tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 6,5 0 

3824901000 Geroost chromiet 5 0 

3824902100 Gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen 6,5 0 

3824902200 Preparaten voor koolstofweerstanden of keramische vaste 
weerstanden 

6,5 0 

3824902410 Materiaal voor de vervaardiging van landbouwchemicaliën (in 
het kader van de Wet betreffende het beheer van landbouw
chemicaliën geregistreerd materiaal) 

2 3 

3824902490 Andere 6,5 3 

3824903100 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit O-alkyl(≤C 10 , m.i.v. 
cycloalkyl)alkyl(methyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)fosfono
fluoridaten 

6,5 0 

3824903200 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit O-alkyl(≤C 10 , m.i.v. 
cycloalkyl)- N,N-dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl of isopro
pyl)fosfonofluoridaten 

6,5 0 

3824903300 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit [S-2-(dialkyl(methyl, 
ethyl, n-propyl of isopropyl)amino)ethyl]hydrogeenalkyl(me
thyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)fosfonothiolaten en O-al
kyl(≤C 10 , m.i.v. cycloalkyl)esters daarvan; mengsels die hoofd
zakelijk bestaan uit gealkyleerde of geprotoneerde zouten van 
deze producten 

6,5 0 

3824903400 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit alkyl(methyl, ethyl, n- 
propyl of isopropyl)fosfonofluoridaten 

6,5 0
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3824903500 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit [O-2-dialkyl(methyl, 
ethyl, n-propyl of isopropyl)aminoethyl]hydrogeenalkyl(me
thyl, ethyl, n-propyl of isopropyl)fosfonieten en O-alkyl(≤C 10 , 
m.i.v. cycloalkyl)esters daarvan; mengsels die hoofdzakelijk 
bestaan uit gealkyleerde of geprotoneerde zouten van deze 
producten 

6,5 0 

3824903600 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit N,N-dialkyl(methyl, 
ethyl, n-propyl of isopropyl)fosforamidodihalogeniden 

6,5 0 

3824903700 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit dialkyl(methyl, ethyl, n- 
propyl of isopropyl)-N,N-dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl of is
opropyl)fosforamidaten 

6,5 0 

3824903800 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit N,N-dialkyl(methyl, 
ethyl, n-propyl of isopropyl)-2-chloorethylaminen en geproto
neerde zouten daarvan 

6,5 0 

3824903911 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit N,N-dimethyl-2-amino- 
ethanol of N,N-diethyl-2-amino-ethanol of geprotoneerde 
zouten daarvan 

6,5 0 

3824903919 Andere 6,5 0 

3824903920 Mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit N,N-dialkyl(methyl, 
ethyl, n-propyl of isopropyl)-amino-ethaan-2-thiolen of gepro
toneerde zouten daarvan 

6,5 0 

3824903930 Andere mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit chemische pro
ducten bevattende een fosforatoom waaraan één methyl-, 
ethyl-, n-propyl- of isopropylgroep is gehecht, doch geen an
dere koolstofatomen 

6,5 0 

3824903990 Andere 6,5 0 

3824904100 Mengsels van polyethyleenglycolen 6,5 0 

3824904200 Ionenwisselaars 6,5 0 

3824904300 Preparaten voor ketelsteenbestrijding 6,5 0 

3824904400 Hardingsmiddelen of verharders, voor vernis of lijm 6,5 0 

3824905100 Radeervloeistoffen voor het verwijderen van inkt 6,5 0 

3824905200 Producten voor het corrigeren van stencils 6,5 0 

3824905300 Correctievloeistoffen 6,5 0 

3824906100 Vulstoffen van gemengde samenstelling voor verf 6,5 0 

3824906200 Preparaten voor het vervaardigen van bepaalde keramische 
producten (bv. kunsttanden) 

6,5 0 

3824906300 Natronkalk 6,5 0
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3824906400 Gehydrateerde silicagel 6,5 0 

3824906500 Roestwerende preparaten 6,5 0 

3824906600 Preparaten voor de vervaardiging van keramische condensato
ren en ferrietkernen 

6,5 0 

3824907100 Preparaten voor het bekleden van metalen 6,5 0 

3824907200 Gechloreerde paraffine 6,5 0 

3824907300 Antischuimmiddel 6,5 0 

3824907400 Schuimmiddel 6,5 0 

3824907500 Preparaten van calciumcarbonaat 6,5 0 

3824907600 Preparaten van vloeibare kristallen 6,5 3 

3824907700 Ammoniakwater 6,5 0 

3824908010 Op basis van methylethylketonperoxide 6,5 0 

3824908090 Andere 6,5 0 

3824909010 Meststoffen met sporenelementen (andere dan de producten 
bedoeld bij hoofdstuk 31) 

6,5 0 

3824909020 Methyleendifenyldiisocyanaat (ruw-MDI) 6,5 3 

3824909030 Kauwgombasis 8 0 

3824909050 Nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteen
zuren en esters van nafteenzuren 

6,5 0 

3824909090 Andere 6,5 

– bevattende acyclische koolwaterstoffen die enkel met fluor 
en chloor zijn geperhalogeneerd 

0 

– mengsels bevattende perhalogeenderivaten van acyclische 
koolwaterstoffen met twee of meer verschillende halogenen 
(m.u.v. acyclische koolwaterstoffen die enkel met fluor en 
chloor zijn geperhalogeneerd 

0 

– andere 3 

3825100000 Stedelijk afval 6,5 0 

3825200000 Slib van afvalwater 6,5 0 

3825301000 Van post 30.05 0 0 

3825302000 Van onderverdeling 3824.90 6,5 0 

3825303000 Van onderverdeling 4015.11 8 0 

3825304000 Van onderverdeling 9018.3 8 0
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3825410000 Gehalogeneerd 6,5 0 

3825490000 Andere 6,5 0 

3825500000 Afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydrauli
sche vloeistoffen, van remvloeistoffen en van antivriesvloei
stoffen 

6,5 0 

3825610000 Hoofdzakelijk organische oplosmiddelen bevattend 6,5 0 

3825690000 Andere 6,5 0 

3825900000 Andere 6,5 0 

3901101000 Lineair polyethyleen met geringe dichtheid 6,5 5 

3901109000 Andere 6,5 5 

3901201000 Van pulp 6,5 0 

3901209000 Andere 6,5 0 

3901300000 Copolymeren van ethyleen en vinylacetaat 6,5 5 

3901900000 Andere 6,5 0 

3902100000 Polypropyleen 6,5 0 

3902200000 Polyisobutyleen 6,5 0 

3902300000 Copolymeren van propyleen 6,5 0 

3902900000 Andere 6,5 3 

3903110000 Expandeerbaar 6,5 0 

3903190000 Andere 6,5 0 

3903200000 Copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN) 6,5 0 

3903300000 Copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS) 6,5 0 

3903901000 Copolymeren van styreen en butadieen 6,5 0 

3903909000 Andere 6,5 0 

3904100000 Poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandigheden 6,5 5 

3904210000 Geen weekmakers bevattend 6,5 0 

3904220000 Weekmakers bevattend 6,5 0 

3904300000 Copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat 6,5 5 

3904400000 Andere copolymeren van vinylchloride 6,5 0 

3904500000 Polymeren van vinylideenchloride 6,5 0 

3904610000 Polytetrafluorethyleen 6,5 0
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3904690000 Andere 6,5 0 

3904900000 Andere 6,5 0 

3905120000 In waterige dispersie 6,5 0 

3905190000 Andere 6,5 0 

3905210000 In waterige dispersie 6,5 0 

3905290000 Andere 6,5 3 

3905300000 Poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaat
groepen bevattend 

8 0 

3905910000 Copolymeren 6,5 0 

3905990000 Andere 6,5 0 

3906100000 Poly(methylmethacrylaat) 6,5 3 

3906901000 Polyacrilamide 8 0 

3906909000 Andere 8 0 

3907100000 Polyacetalen 6,5 0 

3907201000 Polyoxyethyleen (polyethyleenglycol) 6,5 0 

3907202000 Polyoxypropyleen (polypropyleenglycol) 6,5 0 

3907203000 Polyoxyfenyleen 6,5 0 

3907209000 Andere 6,5 0 

3907301000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 6,5 0 

3907309000 Andere 6,5 0 

3907400000 Polycarbonaten 6,5 3 

3907500000 Alkydharsen 6,5 0 

3907600000 Poly(ethyleentereftalaat) 6,5 0 

3907700000 Poly(melkzuur) 6,5 0 

3907910000 Onverzadigde 6,5 0 

3907991000 Poly(butyleentereftalaat) 6,5 0 

3907999000 Andere 6,5 0 

3908101000 Polyamide-6 6,5 0 

3908102000 Polyamide-6,6 6,5 0 

3908103000 Polyamide-11, -12, -6,9, -6,10, -6,12 6,5 0 

3908900000 Andere 6,5 0
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3909101000 Ureumharsen 6,5 0 

3909102000 Thio-ureumharsen 6,5 0 

3909200000 Melamineharsen 6,5 0 

3909300000 Andere aminoharsen 6,5 0 

3909400000 Fenolharsen 6,5 0 

3909500000 Polyurethanen 6,5 0 

3910001000 Voor de vervaardiging van halfgeleiders 6,5 0 

3910009010 Siliconolie 6,5 3 

3910009020 Siliconenrubber 6,5 3 

3910009090 Andere 6,5 3 

3911101000 Petroleumharsen 8 5 

3911102000 Cumaronharsen, indeenharsen of cumaronindeenharsen 8 0 

3911103000 Polyterpenen 8 0 

3911901000 Polysulfiden 6,5 0 

3911902000 Polysulfonen 6,5 3 

3911903000 Furaanhars 6,5 0 

3911909000 Andere 6,5 3 

3912110000 Geen weekmakers bevattend 5 0 

3912120000 Weekmakers bevattend 5 0 

3912200000 Cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen) 6,5 3 

3912311000 Natriumcarboxymethylcellulose 6,5 3 

3912319000 Andere 6,5 0 

3912391000 Methylcellulose 6,5 3 

3912399000 Andere 6,5 0 

3912901000 Geregenereerde cellulose 6,5 0 

3912909000 Andere 6,5 0 

3913101000 Natriumalginaat 6,5 0 

3913102000 Propyleenglycolalginaat 6,5 0 

3913109000 Andere 6,5 0 

3913901000 Geharde proteïnen 6,5 0
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3913902010 Chloorrubber 6,5 3 

3913902020 Rubberhydrochloride 6,5 0 

3913902030 Geoxideerde rubber 6,5 0 

3913902040 Cyclorubber 6,5 0 

3913902090 Andere 6,5 0 

3913909010 Dextraan 8 0 

3913909090 Andere 6,5 5 

3914001000 Kationische 6,5 0 

3914009000 Andere 6,5 0 

3915100000 Van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3915200000 Van polymeren van styreen 6,5 0 

3915300000 Van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3915901000 Van polymeren van propyleen 6,5 0 

3915902000 Van acrylpolymeren 6,5 0 

3915903000 Van polyacetalen 6,5 0 

3915904000 Van polycarbonaten 6,5 0 

3915905000 Van polyamiden 6,5 0 

3915909000 Andere 6,5 0 

3916100000 Van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3916200000 Van polymeren van vinylchloride 6,5 5 

3916901000 Van polymeren van styreen 6,5 0 

3916902000 Van polymeren van propyleen 6,5 0 

3916903000 Van acrylpolymeren 6,5 0 

3916904000 Van polyamiden 6,5 0 

3916909000 Andere 6,5 3 

3917101000 Van geharde proteïne 6,5 3 

3917102000 Van cellulosekunststof 6,5 3 

3917210000 Van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3917220000 Van polymeren van propyleen 6,5 3 

3917230000 Van polymeren van vinylchloride 6,5 0
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3917291000 Van polymeren van styreen 6,5 0 

3917292000 Van polyamiden 6,5 0 

3917299000 Andere 6,5 3 

3917311000 Van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3917312000 Van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3917319000 Andere 6,5 0 

3917321000 Van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3917322000 Van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3917329000 Andere 6,5 0 

3917331000 Van polymeren van ethyleen 8 0 

3917332000 Van polymeren van vinylchloride 8 0 

3917339000 Andere 8 0 

3917391000 Van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3917392000 Van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3917399000 Andere 6,5 0 

3917400000 Hulpstukken 8 3 

3918101000 Van polyvinylchloride 6,5 5 

3918102000 Van copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat 6,5 3 

3918109000 Andere 6,5 5 

3918900000 Van andere kunststof 6,5 0 

3919100000 Op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm 6,5 0 

3919900000 Andere 6,5 0 

3920100000 Van polymeren van ethyleen 6,5 3 

3920200000 Van polymeren van propyleen 6,5 0 

3920300000 Van polymeren van styreen 6,5 0 

3920430000 Bevattende 6 gewichtspercenten of meer weekmakers 6,5 0 

3920490000 Andere 6,5 0 

3920510000 Van poly(methylmethacrylaat) 6,5 0 

3920590000 Andere 6,5 5 

3920610000 Van polycarbonaten 6,5 5
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3920620000 van poly(ethyleentereftalaat) 6,5 0 

3920630000 Van onverzadigde polyesters 6,5 0 

3920690000 Van andere polyesters 6,5 0 

3920710000 Van geregenereerde cellulose 6,5 0 

3920730000 Van celluloseacetaat 6,5 0 

3920791000 Van vulkanfiber 6,5 0 

3920799000 Andere 6,5 0 

3920910000 Van poly(vinylbutyral) 6,5 0 

3920920000 Van polyamiden 6,5 0 

3920930000 Van aminoharsen 6,5 0 

3920940000 Van fenolharsen 6,5 0 

3920991000 Voor luchtvaartuigen 6,5 0 

3920999010 Polyimidefolie voor de vervaardiging van gedrukte schakelin
gen met de functie van bedradingsframe 

4 0 

3920999090 Andere 6,5 0 

3921110000 Van polymeren van styreen 6,5 0 

3921120000 Van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3921130000 Van polyurethanen 6,5 5 

3921140000 Van geregenereerde cellulose 6,5 0 

3921191010 Scheiplaten, voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen 4 0 

3921191090 Andere 6,5 0 

3921192010 Scheiplaten, voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen 4 0 

3921192090 Andere 6,5 0 

3921193010 Van polymethylmethacrylaat 6,5 0 

3921193090 Andere 6,5 0 

3921194010 Van polycarbonaten 6,5 0 

3921194020 Van polyethyleentereftalaat 6,5 0 

3921194030 Van onverzadigde polyesters 6,5 0 

3921194090 Andere 6,5 0 

3921195010 Van vulkanfiber 6,5 0
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3921195020 Van celluloseacetaat 6,5 0 

3921195090 Andere 6,5 0 

3921199010 Van polyvinylbutyral 6,5 0 

3921199020 Van polyamiden 6,5 0 

3921199030 Van aminoharsen 6,5 0 

3921199040 Van fenolharsen 6,5 0 

3921199090 Andere 6,5 0 

3921901000 Van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3921902000 Van polymeren van propyleen 6,5 0 

3921903000 Van polymeren van styreen 6,5 0 

3921904010 Hard 6,5 0 

3921904020 Flexibel 6,5 0 

3921905010 Van polymethylmethacrylaat 6,5 0 

3921905090 Andere 6,5 0 

3921906010 Van polycarbonaten 6,5 0 

3921906020 Van polyethyleentereftalaat 6,5 0 

3921906030 Van onverzadigde polyesters 6,5 0 

3921906090 Andere 6,5 0 

3921907010 Van geregenereerde cellulose 6,5 0 

3921907020 Van vulkanfiber 6,5 0 

3921907030 Van celluloseacetaat 6,5 0 

3921907090 Andere 6,5 0 

3921909010 Van polyvinylbutyral 6,5 0 

3921909020 Van polyamiden 6,5 0 

3921909030 Van aminoharsen 6,5 0 

3921909040 Van fenolharsen 6,5 0 

3921909050 Van polyurethanen 6,5 0 

3921909090 Andere 6,5 0 

3922101000 Badkuipen en douchebakken 8 0 

3922102000 Wasbakken 8 0
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3922103000 Gootstenen 8 0 

3922200000 Closetbrillen en -deksels 8 0 

3922901000 Bidets 8 0 

3922909000 Andere 8 0 

3923100000 Dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen 8 0 

3923210000 Van polymeren van ethyleen 8 0 

3923290000 Van andere kunststof 8 0 

3923300000 Flessen, flacons en dergelijke artikelen 8 0 

3923400000 Spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen 6,5 3 

3923500000 Stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen 8 5 

3923900000 Andere 8 3 

3924100000 Keuken- en tafelgerei 8 0 

3924901000 Zeepbakjes en zeepdozen 8 0 

3924902000 Tafelkleden en dergelijke artikelen 8 0 

3924909000 Andere 8 0 

3925100000 Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met 
een inhoudsruimte van meer dan 300 l 

8 0 

3925200000 Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 
voor deuren 

8 0 

3925300000 Blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, als
mede delen daarvan 

8 0 

3925900000 Andere 8 3 

3926101000 Potloodetuien en vlakgommen 8 0 

3926102000 Opbergmappen en albums 8 0 

3926109000 Andere 8 0 

3926200000 Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder 
vingers) en wanten daaronder begrepen) 

8 0 

3926300000 Beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke 8 0 

3926400000 Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen 8 0 

3926901000 Delen bestemd voor machines en mechanische toestellen 8 3
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3926902000 Waaiers en handschermen; kaders en handvaten daarvoor en 
delen van kaders en handvaten 

8 0 

3926903000 Labels en etiketten 8 0 

3926904000 Plakband met houder 8 0 

3926905000 Lijsten voor schilderijen, foto’s, spiegels en dergelijke 8 0 

3926909000 Andere 8 3 

4001100000 Natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulkaniseerd 0 0 

4001211000 Rss 1X (geribde gerookte vellen) 0 0 

4001212000 Rss nr. 1 0 0 

4001213000 Rss nr. 2 0 0 

4001214000 Rss nr. 3 0 0 

4001215000 Rss nr. 4 0 0 

4001216000 Rss nr. 5 0 0 

4001220000 Technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (TSNR) 0 0 

4001290000 Andere 0 0 

4001301000 Chiclegom 2 0 

4001309000 Andere 2 0 

4002110000 Latex 8 0 

4002190000 Andere 8 5 

4002201000 Latex 8 0 

4002209000 Andere 8 5 

4002311000 Latex 5 0 

4002319000 Andere 5 0 

4002391000 Latex 5 0 

4002399010 Van gechloreerde isobuteen-isopreenrubber (CIIR) 5 0 

4002399020 Van gebromeerde isobuteen-isopreenrubber (BIIR) 5 0 

4002410000 Latex 8 0 

4002490000 Andere 8 0
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4002510000 Latex 8 3 

4002590000 Andere 8 5 

4002601000 Latex 8 0 

4002609000 Andere 8 0 

4002701000 Latex 8 5 

4002709000 Andere 8 7 

4002801000 Latex 8 0 

4002809000 Andere 8 0 

4002910000 Latex 8 0 

4002991000 Van acrylonitril-butadieenrubber gewijzigd door carboxylgroe
pen (XNBR) 

8 0 

4002992000 Van acrylonitril-isopreenrubber (NIR) 8 0 

4002993000 Thioplasten (TM) 8 0 

4002999000 Andere 8 0 

4003000000 Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen 
of strippen 

8 0 

4004000000 Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en 
korrels verkregen uit resten en afval van niet-geharde rubber 

3 0 

4005101000 Platen, vellen of strippen 8 0 

4005109000 Andere 8 3 

4005200000 Oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderver
deling 4005.10 

8 0 

4005910000 Platen, vellen of strippen 8 0 

4005991000 Latex van mengsels van rubber 8 0 

4005999000 Andere 8 3 

4006100000 Loopvlakrubber 8 0 

4006901000 Staven van rubber 8 0 

4006902000 Buizen van rubber 8 0 

4006903000 Profielen van rubber 8 0 

4006904000 Schijven en ringen van rubber 8 0 

4006905000 Rubberdraad 8 0 

4006909000 Andere 8 0
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4007001000 Rubberdraad 8 0 

4007002000 Rubberkoord 8 0 

4008111000 Ter versterking gecombineerd met textielstoffen 8 3 

4008119000 Andere 8 3 

4008191000 Ter versterking gecombineerd met textielstoffen 8 0 

4008199000 Andere 8 3 

4008211000 Ter versterking gecombineerd met textielstoffen 8 0 

4008219000 Andere 8 0 

4008291000 Ter versterking gecombineerd met textielstoffen 8 3 

4008299000 Andere 8 5 

4009110000 Zonder hulpstukken 8 0 

4009120000 Met hulpstukken 8 0 

4009210000 Zonder hulpstukken 8 5 

4009220000 Met hulpstukken 8 3 

4009310000 Zonder hulpstukken 8 0 

4009320000 Met hulpstukken 8 0 

4009410000 Zonder hulpstukken 8 0 

4009420000 Met hulpstukken 8 5 

4010110000 Uitsluitend met metaal versterkt 8 0 

4010120000 Uitsluitend met textielstoffen versterkt 8 0 

4010191000 Uitsluitend met kunststof versterkt 8 3 

4010199000 Andere 8 0 

4010310000 Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige 
dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek 
van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm 

8 0 

4010320000 Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige 
dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een 
buiten omtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm 

8 0
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4010330000 Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige 
dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek 
van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

8 0 

4010340000 Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige 
dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een 
buiten omtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

8 0 

4010350000 Eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een bui
tenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 150 cm 

8 0 

4010360000 Eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een bui
tenomtrek van meer dan 150 doch niet meer dan 198 cm 

8 0 

4010390000 Andere 8 5 

4011101000 Radiaalbanden 8 0 

4011102000 Diagonaalbanden 8 0 

4011109000 Andere 8 0 

4011201010 Voor gebruik op een velg met een diameter van minder dan 
49,53 cm 

8 0 

4011201090 Andere 8 0 

4011202010 Voor gebruik op een velg met een diameter van minder dan 
49,53 cm 

8 0 

4011202090 Andere 8 0 

4011209000 Andere 8 0 

4011300000 Van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 5 0 

4011400000 Van de soort gebruikt voor motorrijwielen 8 0 

4011500000 Van de soort gebruikt voor rijwielen 8 0 

4011610000 Van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- 
en bosbouw 

8 0 

4011620000 Van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- 
en waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met 
een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

8 3 

4011630000 Van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- 
en waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met 
een velgdiameter van meer dan 61 cm 

8 0 

4011690000 Andere 8 0 

4011920000 Van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- 
en bosbouw 

8 0
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4011930000 Van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- 
en waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met 
een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

8 0 

4011940000 Van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- 
en waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met 
een velgdiameter van meer dan 61 cm 

8 0 

4011990000 Andere 8 0 

4012110000 Van de soort gebruikt voor personenauto’s (van het type sta
tionwagen of break en racewagens daaronder begrepen) 

8 0 

4012120000 Van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 8 0 

4012130000 Van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 5 0 

4012190000 Andere 8 0 

4012201000 Van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 5 0 

4012209010 Van de soort gebruikt voor personenauto’s (van het type sta
tionwagen of break en racewagens daaronder begrepen) 

8 0 

4012209020 Van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 8 0 

4012209090 Andere 8 0 

4012901010 Massieve banden 5 0 

4012901020 Halfmassieve banden 5 0 

4012901030 Loopvlakken voor banden 5 0 

4012901040 Velglinten 5 0 

4012909010 Massieve banden 8 0 

4012909020 Halfmassieve banden 8 0 

4012909030 Loopvlakken voor banden 8 0 

4012909040 Velglinten 8 0 

4012909090 Andere 8 0 

4013101000 Van de soort gebruikt voor personenauto’s (van het type sta
tionwagen of break en racewagens daaronder begrepen) 

8 0 

4013102000 Van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 8 0 

4013200000 Van de soort gebruikt voor rijwielen 8 0 

4013901000 Van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 5 0 

4013909010 Van de soort gebruikt voor motorrijwielen of scooters 8 0
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4013909020 Van de soort gebruikt voor voertuigen voor industrieel ge
bruik of machines voor land- en bosbouw 

8 0 

4013909090 Andere 8 0 

4014100000 Preservatieven 8 0 

4014901000 Spenen 8 0 

4014909000 Andere 8 0 

4015110000 Voor chirurgisch gebruik 8 0 

4015190000 Andere 8 0 

4015901000 Duikerpakken 8 0 

4015902000 Beschermende kleding voor radiologen 8 0 

4015909000 Andere 8 0 

4016100000 Van rubber met celstructuur 8 0 

4016910000 Vloerbedekking en matten 8 3 

4016920000 Vlakgom 8 0 

4016930000 Pakking- en sluitringen 8 3 

4016940000 Stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar 8 0 

4016951000 Luchtmatrassen 8 0 

4016952000 Hoofdkussens 8 0 

4016953000 Kussens 8 0 

4016959000 Andere 8 3 

4016991010 Delen van luchtballons, luchtschepen, vliegmachines, zweef
vliegtuigen, kabelvliegers en rotochutes 

0 0 

4016991090 Andere 8 3 

4016992000 Elastiekjes 8 0 

4016993000 Stoppen en ringen voor het afsluiten van potten 8 3 

4016999000 Andere 8 3 

4017001000 Geharde rubber 8 0 

4017002000 Werken van geharde rubber 8 0 

4101201000 Huiden en vellen, ongelooid 1 0 

4101202000 Huiden en vellen die een looiproces (een voorlooiproces daar
onder begrepen) hebben ondergaan dat omkeerbaar is 

5 0
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4101501011 Huiden van koeien 1 0 

4101501012 Huiden van jonge ossen 1 0 

4101501013 Huiden van ossen 1 10 

4101501014 Huiden van stieren 1 0 

4101501019 Andere 1 0 

4101501021 Huiden van koeien 1 0 

4101501022 Huiden van jonge ossen 1 0 

4101501023 Huiden van ossen 1 0 

4101501024 Huiden van stieren 1 0 

4101501029 Andere 1 0 

4101501090 Andere 1 0 

4101502000 Huiden en vellen die een looiproces (een voorlooiproces daar
onder begrepen) hebben ondergaan dat omkeerbaar is 

5 0 

4101901011 Van huiden van kalveren 1 0 

4101901019 Andere 1 0 

4101901091 Van huiden van kalveren 1 0 

4101901099 Andere 1 0 

4101902000 Huiden en vellen die een looiproces (een voorlooiproces daar
onder begrepen) hebben ondergaan dat omkeerbaar is 

5 0 

4102100000 Niet onthaard 1 0 

4102211000 Huiden en vellen, ongelooid 1 0 

4102212000 Huiden en vellen die een looiproces (een voorlooiproces daar
onder begrepen) hebben ondergaan dat omkeerbaar is 

5 0 

4102291000 Huiden en vellen, ongelooid 1 0 

4102292000 Huiden en vellen die een looiproces (een voorlooiproces daar
onder begrepen) hebben ondergaan dat omkeerbaar is 

5 0 

4103201010 Van slangen 1 0 

4103201020 Van hagedissen 1 0 

4103201030 Van krokodillen 1 0 

4103201090 Andere 1 0
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4103202000 Huiden en vellen die een looiproces (een voorlooiproces daar
onder begrepen) hebben ondergaan dat omkeerbaar is 

5 0 

4103301000 Huiden en vellen, ongelooid 1 0 

4103302000 Huiden en vellen die een looiproces (een voorlooiproces daar
onder begrepen) hebben ondergaan dat omkeerbaar is 

5 0 

4103901010 Van palingen 1 0 

4103901020 Van kangoeroes 1 0 

4103901030 Van kamelen en dromedarissen 1 0 

4103901090 Andere 1 0 

4103902010 Van kamelen en dromedarissen 3 0 

4103902090 Andere 5 0 

4104110000 Met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant 5 0 

4104190000 Andere 5 0 

4104410000 Met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant 5 0 

4104490000 Andere 5 0 

4105100000 In vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 5 0 

4105300000 In droge staat („crust”) 5 0 

4106210000 In vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 5 0 

4106220000 In droge staat („crust”) 5 0 

4106310000 In vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 5 0 

4106320000 In droge staat („crust”) 5 0 

4106400000 Van reptielen 5 0 

4106910000 In vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 5 0 

4106920000 In droge staat („crust”) 5 0 

4107110000 Met natuurlijke nerf, niet gesplit 5 0 

4107120000 Gesplit met de nerfkant 5 0 

4107190000 Andere 5 0 

4107910000 Met natuurlijke nerf, niet gesplit 5 0 

4107920000 Gesplit met de nerfkant 5 0 

4107990000 Andere 5 0
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4112000000 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, 
alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van scha
pen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten 
bedoeld bij post 41.14 

5 0 

4113100000 Van geiten 5 0 

4113200000 Van varkens 5 0 

4113300000 Van reptielen 5 0 

4113900000 Andere 5 0 

4114100000 Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begre
pen 

5 0 

4114201000 Lakleder 5 0 

4114202000 Gelamineerd lakleder 5 0 

4114203000 Gemetalliseerd leder 5 0 

4115100000 Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, 
bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen 

8 0 

4115200000 Snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet 
bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof en poe
der van leder, alsmede ledermeel 

3 0 

4201001000 Van leder van reptielen 8 0 

4201009010 Zadels en zadeldekken 8 3 

4201009020 Strengen 8 0 

4201009030 Leibanden 8 0 

4201009040 Muilbanden 8 0 

4201009090 Andere 8 0 

4202111010 Van slangen 8 0 

4202111020 Van hagedissen 8 0 

4202111030 Van krokodillen 8 0 

4202111040 Van palingen 8 0 

4202111050 Van kangoeroes 8 0 

4202111090 Andere 8 3 

4202112000 Van kunstleder 8 3 

4202113000 Van lakleder 8 0 

4202121010 Van polyvinylchloride 8 0
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4202121020 Van polyurethaan 8 0 

4202121090 Andere 8 0 

4202122000 Van textiel 8 3 

4202191000 Van karton 8 3 

4202199000 Andere 8 3 

4202211010 Van slangen 8 3 

4202211020 Van hagedissen 8 3 

4202211030 Van krokodillen 8 3 

4202211040 Van palingen 8 0 

4202211050 Van kangoeroes 8 0 

4202211090 Andere 8 0 

4202212000 Van kunstleder 8 0 

4202213000 Van lakleder 8 0 

4202221010 Van polyvinylchloride 8 3 

4202221020 Van polyurethaan 8 0 

4202221090 Andere 8 3 

4202222000 Van textiel 8 0 

4202291000 Van karton 8 0 

4202299000 Andere 8 3 

4202311010 Van slangen 8 3 

4202311020 Van hagedissen 8 3 

4202311030 Van krokodillen 8 3 

4202311040 Van palingen 8 0 

4202311050 Van kangoeroes 8 0 

4202311090 Andere 8 3 

4202312000 Van kunstleder 8 0 

4202313000 Van lakleder 8 0 

4202321010 Van polyvinylchloride 8 3 

4202321020 Van polyurethaan 8 0 

4202321090 Andere 8 3 

4202322000 Van textiel 8 3
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4202391000 Van karton 8 0 

4202399000 Andere 8 3 

4202911010 Van slangen 8 0 

4202911020 Van hagedissen 8 0 

4202911030 Van krokodillen 8 0 

4202911040 Van palingen 8 0 

4202911050 Van kangoeroes 8 0 

4202911090 Andere 8 0 

4202912000 Van kunstleder 8 0 

4202913000 Van lakleder 8 0 

4202921010 Van polyvinylchloride 8 0 

4202921020 Van polyurethaan 8 0 

4202921090 Andere 8 0 

4202922000 Van textiel 8 0 

4202991000 Van karton 8 0 

4202999000 Andere 8 0 

4203101010 Jassen 13 0 

4203101020 Colbertjassen, blazers en andere jasjes, alsmede jumpers 13 0 

4203101050 Vesten 13 0 

4203101060 Broeken 13 0 

4203101070 Rokken 13 0 

4203101080 Overalls 13 0 

4203101090 Andere 13 0 

4203102010 Jassen 13 0 

4203102020 Colbertjassen, blazers en andere jasjes, alsmede jumpers 13 0 

4203102050 Vesten 13 0 

4203102060 Broeken 13 0 

4203102070 Rokken 13 0 

4203102080 Overalls 13 0 

4203102090 Andere 13 0
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4203103010 Jassen 13 0 

4203103020 Colbertjassen, blazers en andere jasjes, alsmede jumpers 13 0 

4203103050 Vesten 13 0 

4203103060 Broeken 13 0 

4203103070 Rokken 13 0 

4203103080 Overalls 13 0 

4203103090 Andere 13 0 

4203109010 Jassen 13 0 

4203109020 Colbertjassen, blazers en andere jasjes, alsmede jumpers 13 0 

4203109050 Vesten 13 0 

4203109060 Broeken 13 0 

4203109070 Rokken 13 0 

4203109080 Overalls 13 0 

4203109090 Andere 13 0 

4203211000 Honkbalhandschoenen 13 0 

4203212000 Golfhandschoenen 13 0 

4203213000 Skihandschoenen 13 0 

4203214000 Motorhandschoenen 13 0 

4203215000 Crickethandschoenen 13 0 

4203216000 Tennishandschoenen 13 0 

4203217000 IJshockeyhandschoenen 13 0 

4203219000 Andere 13 0 

4203291000 Werkhandschoenen 13 0 

4203292000 Gelegenheidshandschoenen 13 0 

4203293000 Autohandschoenen 13 0 

4203299000 Andere 13 3 

4203301010 Van slangen 13 0 

4203301020 Van hagedissen 13 3 

4203301030 Van krokodillen 13 3 

4203301040 Van palingen 13 0
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4203301090 Andere 13 3 

4203309000 Andere 13 3 

4203400000 Ander kledingtoebehoren 13 3 

4205001110 Riemen, banden en snaren 8 

– transportbanden 3 

– drijfriemen en drijfsnaren 0 

– andere 3 

4205001190 Andere 8 

– drijvers (pickers) 0 

– andere 3 

4205001900 Andere werken van leder 8 0 

4205002110 Riemen, banden en snaren 8 

– transportbanden 3 

– drijfriemen en drijfsnaren 0 

– andere 3 

4205002190 Andere 8 

– drijvers (pickers) 0 

– andere 3 

4205002900 Andere werken van kunstleder 8 0 

4206001000 Darmsnaren (catgut) 8 0 

4206009000 Andere 8 0 

4301100000 Van nertsen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, 
staart of poten 

3 0 

4301300000 Van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Kara
koel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, Chinese, 
Mongoolse of Tibetaanse lammeren, in gehele vellen, ook 
indien ontdaan van kop, staart of poten 

3 0 

4301600000 Van vossen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, 
staart of poten 

3 0 

4301801000 Van chinchilla’s 3 0 

4301802000 Van opossums 3 0 

4301803000 Van wasberen 3 0 

4301804000 Van prairiewolven (coyotes) 3 0
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4301805000 Van konijnen of van hazen 3 0 

4301806000 Van muskusratten 3 0 

4301809000 Andere 3 0 

4301900000 Koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte 
delen 

3 0 

4302110000 Van nertsen 5 0 

4302191000 Van bevers 5 0 

4302192000 Van muskusratten 5 0 

4302193000 Van vossen 5 0 

4302195000 Van chinchilla’s 5 0 

4302196000 Van opossums 5 0 

4302197000 Van wasberen 5 0 

4302198000 Van prairiewolven (coyotes) 5 0 

4302199010 Van schapen 5 0 

4302199020 Van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Kara
koel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, Chinese, 
Mongoolse of Tibetaanse lammeren 

5 0 

4302199090 Andere 5 0 

4302201000 Van nertsen 5 0 

4302202000 Van konijnen of van hazen 5 0 

4302203000 Van bevers 5 0 

4302204000 Van muskusratten 5 0 

4302205000 Van vossen 5 0 

4302207000 Van chinchilla’s 5 0 

4302209010 Van opossums 5 0 

4302209020 Van wasberen 5 0 

4302209030 Van prairiewolven (coyotes) 5 0 

4302209090 Andere 5 0 

4302300000 Samengevoegde pelterijen 5 0 

4303101100 Van nertsen 16 0 

4303101200 Van konijnen of van hazen 16 0
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4303101300 Van lammeren 16 0 

4303101400 Van bevers 16 0 

4303101500 Van muskusratten 16 0 

4303101600 Van vossen 16 0 

4303101800 Van chinchilla’s 16 0 

4303101910 Van opossums 16 0 

4303101920 Van wasberen 16 0 

4303101930 Van prairiewolven (coyotes) 16 0 

4303101990 Andere 16 0 

4303102100 Van nertsen 16 0 

4303102200 Van konijnen of van hazen 16 0 

4303102300 Van lammeren 16 0 

4303102400 Van bevers 16 0 

4303102500 Van muskusratten 16 0 

4303102600 Van vossen 16 0 

4303102800 Van chinchilla’s 16 0 

4303102910 Van opossums 16 0 

4303102920 Van wasberen 16 0 

4303102930 Van prairiewolven (coyotes) 16 0 

4303102990 Andere 16 0 

4303900000 Andere 16 0 

4304001000 Namaakbont 8 0 

4304002000 Artikelen van namaakbont 8 0 

4401100000 Brandhout, in de vorm van ronde en andere blokken, rijshout, 
takkenbossen en dergelijke 

2 0 

4401210000 Naaldhout 2 0 

4401221000 Voor de vervaardiging van papierstof 0 0 

4401229000 Andere 2 0 

4401300000 Zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot 
blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen 

2 3 

4402101000 Samengeperst houtskool 2 3
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4402109000 Andere 2 3 

4402901000 Samengeperst houtskool 2 3 

4402909000 Andere 2 3 

4403101000 Tropisch hout 0 0 

4403102000 Ander dan naaldhout 0 0 

4403109000 Naaldhout 0 0 

4403201000 Ceder 0 0 

4403202010 Douglasspar 0 0 

4403202020 Canadese den 0 0 

4403203000 Pijnhout (Pinus resinosa) 0 0 

4403204000 Sparhout (Abies concolor) 0 0 

4403205000 Lariks 0 0 

4403207000 Sparhout 0 0 

4403208000 Pijnhout (Pinus radiata) 0 0 

4403209000 Andere 0 0 

4403410000 Donkerrode meranti, lichtrode meranti en meranti bakau 0 0 

4403491000 Witte lauan, witte meranti, witte seraya, gele meranti en alan 0 0 

4403492010 Teak 0 0 

4403492020 Keruing 0 0 

4403492030 Kapur 0 0 

4403492040 Jelutong 0 0 

4403492090 Andere 0 0 

4403493000 Okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d’Afrique, makoré en 
iroko 

0 0 

4403494000 Tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba en azobé 0 0 

4403495000 Mahonie en balsa 0 0 

4403499000 Andere 0 0 

4403910000 Eik (Quercus spp.) 0 0 

4403920000 Beuk (Fagus spp.) 0 0 

4403991010 Palissander 0 0 

4403991020 Ebben 0 0
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4403991040 Es 0 0 

4403991050 Noten 0 0 

4403991090 Andere 0 0 

4403992000 Pokhout 0 0 

4403993010 Esp 0 0 

4403993020 Populier 0 0 

4403993030 Esdoorn 0 0 

4403993040 Iep 0 0 

4403993050 Berk 0 0 

4403993060 Amerikaanse linde 0 0 

4403994000 Paulownia 0 0 

4403999011 Malashout (Homalium foetidum) 0 0 

4403999012 Taunhout (Pometia pinnata) 0 0 

4403999019 Andere 0 0 

4403999090 Andere 0 0 

4404102000 Stokken 5 5 

4404109000 Andere 5 5 

4404202000 Stokken 5 5 

4404209000 Andere 5 5 

4405000000 Houtwol; houtmeel 5 5 

4406100000 Niet geïmpregneerd 5 5 

4406900000 Andere 5 5 

4407101000 Ceder 5 3 

4407102000 Douglasspar 5 3 

4407103000 Pijnhout (Pinus resinosa) 5 5 

4407104000 Sparhout (Abies concolor) 5 3 

4407105000 Lariks 5 3 

4407107000 Sparhout 5 5 

4407108000 Pijnhout (Pinus radiata) 5 3 

4407109000 Andere 5 3
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4407210000 Mahonie (Swietenia spp.) 5 5 

4407220000 Virola, imbuia en balsa 5 5 

4407250000 Donkerrode meranti, lichtrode meranti en meranti bakau 5 5 

4407260000 Witte lauan, witte meranti, witte seraya, gele meranti en alan 5 5 

4407270000 Sapelli 5 5 

4407280000 Iroko 5 5 

4407291000 Keruing, ramin, kapur, jongkong, merbau, jelutong en kempas 5 5 

4407292000 Teak 5 5 

4407293000 Okoumé, obeche, sipo, acajou d’Afrique, makoré, tiama, 
mansonia, ilomba, dibétou, limba en azobé 

5 5 

4407299000 Andere 5 5 

4407910000 Eik (Quercus spp.) 5 3 

4407920000 Beuk (Fagus spp.) 5 5 

4407930000 Van esdoorn (Acer spp.) 5 3 

4407940000 Van kers (Prunus spp.) 5 3 

4407950000 Van es (Fraxinus spp.) 5 3 

4407991010 Palissander 5 3 

4407991020 Ebben 5 5 

4407991040 Noten 5 3 

4407991090 Andere 5 5 

4407992000 Pokhout 5 3 

4407993010 Esp 5 3 

4407993020 Populier 5 3 

4407993040 Iep 5 5 

4407993050 Berk 5 3 

4407993060 Amerikaanse linde 5 3 

4407994000 Paulownia 5 3 

4407999010 Van tropisch hout, hierboven niet genoemd 5 3 

4407999090 Andere 5 3 

4408106000 Fineerplaten verkregen door het snijden van gelaagd hout en 
platen voor de vervaardiging van op dergelijke wijze gelaagd 
hout 

8 5
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4408109100 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408109200 Fineer met siermotieven 3 5 

4408109910 Van ceder 5 5 

4408109920 Van douglasspar 5 5 

4408109930 Van pijnhout (Pinus resinosa) 5 5 

4408109940 Van sparhout (Abies concolor) 5 5 

4408109950 Van lariks 5 5 

4408109960 Van sparhout 5 5 

4408109970 Van pijnhout (Pinus radiata) 5 5 

4408109990 Andere 5 5 

4408313000 Fineerplaten verkregen door het snijden van gelaagd hout en 
platen voor de vervaardiging van op dergelijke wijze gelaagd 
hout 

8 5 

4408319011 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408319012 Fineer met siermotieven 3 5 

4408319019 Andere 5 5 

4408319021 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408319022 Fineer met siermotieven 3 5 

4408319029 Andere 5 5 

4408396000 Fineerplaten verkregen door het snijden van gelaagd hout en 
platen voor de vervaardiging van op dergelijke wijze gelaagd 
hout 

8 5 

4408399011 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408399012 Fineer met siermotieven 3 5 

4408399019 Andere 5 5 

4408399021 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408399022 Fineer met siermotieven 3 5 

4408399029 Andere 5 5 

4408399031 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408399032 Fineer met siermotieven 3 5 

4408399039 Andere 5 5 

4408399041 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408399042 Fineer met siermotieven 3 5 

4408399049 Andere 5 5
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4408399051 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408399052 Fineer met siermotieven 3 5 

4408399059 Andere 5 5 

4408399091 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408399092 Fineer met siermotieven 3 5 

4408399099 Andere 5 5 

4408901000 Fineerplaten verkregen door het snijden van gelaagd hout en 
platen voor de vervaardiging van op dergelijke wijze gelaagd 
hout 

8 5 

4408909150 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408909160 Fineer met siermotieven 3 5 

4408909191 Palissander 5 5 

4408909192 Ebben 5 5 

4408909193 Es 5 5 

4408909194 Noten 5 5 

4408909199 Andere 5 5 

4408909210 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408909220 Fineer met siermotieven 3 5 

4408909290 Andere 5 5 

4408909370 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408909380 Fineer met siermotieven 3 5 

4408909391 Esp 5 5 

4408909392 Populier 5 5 

4408909393 Esdoorn 5 5 

4408909394 Iep 5 5 

4408909395 Berk 5 5 

4408909396 Amerikaanse linde 5 5 

4408909410 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408909420 Fineer met siermotieven 3 5 

4408909490 Andere 5 5 

4408909912 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408909913 Fineer met siermotieven 3 5 

4408909914 Baboen (virola) 5 5
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4408909919 Andere 5 5 

4408909991 Voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout 3 5 

4408909992 Fineer met siermotieven 3 5 

4408909999 Andere 5 5 

4409100000 Naaldhout 8 5 

4409210000 Van bamboe 8 5 

4409290000 Andere 8 5 

4410111000 Onbewerkt of enkel gladgeschuurd 8 7 

4410112000 Aan de oppervlakte bedekt met papier geïmpregneerd met 
melamine 

8 7 

4410113000 Aan de oppervlakte bedekt met decoratieve gelaagde platen of 
vellen van kunststof 

8 5 

4410119000 Andere 8 5 

4410121000 Onbewerkt of enkel gladgeschuurd 8 7 

4410129000 Andere 8 5 

4410191010 Onbewerkt of enkel gladgeschuurd 8 7 

4410191090 Andere 8 5 

4410199010 Onbewerkt of enkel gladgeschuurd 8 7 

4410199020 Aan de oppervlakte bedekt met papier geïmpregneerd met 
melamine 

8 7 

4410199030 Aan de oppervlakte bedekt met decoratieve gelaagde platen of 
vellen van kunststof 

8 5 

4410199090 Andere 8 5 

4410900000 Andere 8 5 

4411121000 Niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 8 7 

4411122000 Mechanisch bewerkt of voorzien van een deklaag 8 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm 3 , m.u.v. 
vloerplaten 

7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,5 doch niet 
meer dan 0,8 g/cm 3 , m.u.v. vloerplaten 

7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,35 doch niet 
meer dan 0,5 g/cm 3 , m.u.v. vloerplaten 

5
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4411129000 Andere 8 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm 3 7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,5 doch niet 
meer dan 0,8 g/cm 3 

7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,35 doch niet 
meer dan 0,5 g/cm 3 , m.u.v. vloerplaten 

5 

4411131000 Niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 8 7 

4411132000 Mechanisch bewerkt of voorzien van een deklaag 8 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm 3 , m.u.v. 
vloerplaten 

7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,5 doch niet 
meer dan 0,8 g/cm 3 , m.u.v. vloerplaten 

7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,35 doch niet 
meer dan 0,5 g/cm 3 , m.u.v. vloerplaten 

5 

4411139000 Andere 8 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm 3 7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,5 doch niet 
meer dan 0,8 g/cm 3 

7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,35 doch niet 
meer dan 0,5 g/cm 3 , m.u.v. vloerplaten 

5 

4411141000 Niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 8 7 

4411142010 Vloerplaten 8 7 

4411142090 Andere 8 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm 3 , m.u.v. 
vloerplaten 

7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,5 doch niet 
meer dan 0,8 g/cm 3 , m.u.v. vloerplaten 

7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,35 doch niet 
meer dan 0,5 g/cm 3 , m.u.v. vloerplaten 

5 

4411149000 Andere 8 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm 3 7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,5 doch niet 
meer dan 0,8 g/cm 3 

7 

– vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,35 doch niet 
meer dan 0,5 g/cm 3 , m.u.v. vloerplaten 

5 

4411921000 Niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 8 7
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4411922010 Vloerplaten 8 7 

4411922090 Andere 8 7 

4411929000 Andere 8 7 

4411931000 Niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 8 7 

4411932010 Vloerplaten 8 7 

4411932090 Andere 8 7 

4411939000 Andere 8 7 

4411941000 Niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 8 7 

4411949000 Andere 8 5 

4412101010 Met een dikte van minder dan 6 mm 8 

1. enkel bestaande uit houten platen, iedere laag met een 
dikte van niet meer dan 6 mm 
a. met ten minste een der buitenste lagen van tropisch 

hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit 
hoofdstuk 

– met een dikte van minder dan 3,2 mm 

7 

– met een dikte van minder dan 4 mm doch niet min
der dan 3,2 mm 

7 

– met een dikte van niet meer dan 6 doch niet minder 
dan 4 mm 

5 

b. met ten minste een der buitenste lagen van ander hout 
dan naaldhout 

– met een dikte van minder dan 3,2 mm 

7 

– met een dikte van minder dan 4 doch niet minder 
dan 3,2 mm 

5 

– met een dikte van niet meer dan 6 doch niet minder 
dan 4 mm 

5 

c. andere, m.u.v. beide buitenste lagen van naaldhout 

– met een dikte van minder dan 6 mm 

5 

2. andere, met ten minste een der buitenste lagen van ander 
hout dan naaldhout 

– m.u.v. ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk en met ten 
minste een laag van spaanplaat 

– – triplex- of multiplexhout 

5 

3. van andere (andere) 

– m.u.v. ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk en met ten 
minste een laag van spaanplaat en beide buitenste lagen 
van naaldhout 

5
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4412101020 Met een dikte van niet minder dan 6 mm 8 

1. enkel bestaande uit houten platen, iedere laag met een 
dikte van niet meer dan 6 mm 
a. met ten minste een der buitenste lagen van tropisch 

hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit 
hoofdstuk 

– met een dikte van minder dan doch niet minder dan 
6 mm 

5 

– met een dikte van minder dan 15mm doch niet min
der dan 12mm 

5 

– met een dikte van niet minder dan 15 mm 5 

b. met ten minste een der buitenste lagen van ander hout 
dan naaldhout 

– met een dikte van minder dan 12 doch niet minder 
dan 6 mm 

7 

– met een dikte van minder dan 15 doch niet minder 
dan 12 mm 

7 

– met een dikte van niet minder dan 15 mm 5 

c. andere, m.u.v. beide buitenste lagen van naaldhout 5 

2. andere, met ten minste een der buitenste lagen van ander 
hout dan naaldhout 

– m.u.v. ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk en met ten 
minste een laag van spaanplaat 

– – triplex- of multiplexhout 

5 

3. van andere (andere) 

– m.u.v. ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk en met ten 
minste een laag van spaanplaat en beide buitenste lagen 
van naaldhout 

5 

4412102000 Vloerplaten 8 

1. met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan 
naaldhout 

– m.u.v. ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk en met ten 
minste een laag van spaanplaat 

5 

2. ander 

– m.u.v. ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk en met ten 
minste een laag van spaanplaat 

7 

4412109010 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

8 

1. met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan 
naaldhout 

– met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd 
hout 

– – met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

– – andere, met ten minste een laag spaanplaat 7 

– – andere (andere) 5 

2. andere 

– met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd 
hout 

– – met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

– – andere, met ten minste een laag spaanplaat 5 

– – andere (andere) 5
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4412109090 Andere 8 

1. met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan 
naaldhout 

– met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd 
hout 

– – met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

– – andere, met ten minste een laag spaanplaat 7 

– – andere (andere) 5 

2. andere 

– met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd 
hout 

– – met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

– – andere, met ten minste een laag spaanplaat 5 

– – andere (andere) 5 

4412311000 Met een dikte van minder dan 3,2 mm 8 7 

4412312000 Met een dikte van minder dan 4 doch niet minder dan 
3,2 mm 

8 7 

4412313000 Met een dikte van minder dan 6 doch niet minder dan 4 mm 8 5 

4412314000 Met een dikte van minder dan 10 doch niet minder dan 
6 mm 

11 5 

4412315000 Met een dikte van minder dan 12 doch niet minder dan 
10 mm 

11 5 

4412316000 Met een dikte van minder dan 15 doch niet minder dan 
12 mm 

11 5 

4412317000 Met een dikte van niet minder dan 15 mm 11 5 

4412321000 Met een dikte van minder dan 3,2 mm 8 7 

4412322000 Met een dikte van minder dan 4 doch niet minder dan 
3,2 mm 

8 5 

4412323000 Met een dikte van minder dan 6 doch niet minder dan 4 mm 8 5 

4412324000 Met een dikte van minder dan 10 doch niet minder dan 
6 mm 

11 7 

4412325000 Met een dikte van minder dan 12 doch niet minder dan 
10 mm 

11 7 

4412326000 Met een dikte van minder dan 15 doch niet minder dan 
12 mm 

11 7 

4412327000 Met een dikte van niet minder dan 15 mm 11 5 

4412391010 Met een dikte van minder dan 6 mm 8 7 

4412391090 Andere 11 7
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4412399010 Met een dikte van minder dan 6 mm 8 5 

4412399090 Andere 11 5 

4412941000 Gelaagd hout met een vulling van plankjes 8 

1. met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan 
naaldhout 
a. met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 

aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

b. andere, behalve met ten minste een laag spaanplaat 

– – triplex- of multiplexhout 

5 

– vloerplaten 5 

– ander, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze 
gelaagd hout 

5 

2. van andere (andere) 

a. met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

b. andere, met ten minste een laag spaanplaat 

– – triplex- en multiplexhout met beide buitenste lagen 
van naaldhout 

7 

– triplex- en multiplexhout (andere) 5 

– vloerplaten 7 

– andere (met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze 
gelaagd hout) 

5 

4412942000 Gelaagd hout met een vulling van latten 8 

1. met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan 
naaldhout 

a. met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

b. andere, met ten minste een laag spaanplaat 

– – triplex- of multiplexhout 
5 

– vloerplaten 5 

– ander, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze 
gelaagd hout 

5 

2. van andere (andere) 

a. met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

b. andere, met ten minste een laag spaanplaat 

– – triplex- en multiplexhout met beide buitenste lagen 
van naaldhout 

7 

– triplex- en multiplexhout (andere) 5 

– vloerplaten 7 

– andere (met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze 
gelaagd hout) 

5
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4412943000 Gelaagd hout met een vulling van staafjes 8 

1. met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan 
naaldhout 

a. met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

b. andere, behalve met ten minste een laag spaanplaat 

– – triplex- of multiplexhout 

5 

– vloerplaten 5 

– ander, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze 
gelaagd hout 

5 

2. van andere (andere) 

a. met ten minste een laag van tropisch hout bedoeld bij 
aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

7 

b. andere, met ten minste een laag spaanplaat 

– – triplex- en multiplexhout met beide buitenste lagen 
van naaldhout 

7 

– triplex- en multiplexhout (andere) 5 

– vloerplaten 7 

– andere (met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze 
gelaagd hout) 

5 

4412991011 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en elke laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 7 

4412991019 Andere 8 7 

4412991021 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 7 

4412991029 Andere 8 7 

4412991031 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 5 

4412991039 Andere 8 5 

4412991041 Vloerplaten, met een totale dikte van niet minder dan 6 mm 
en iedere laag met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 5 

4412991042 Vloerplaten, andere 8 5 

4412991043 Andere, met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en 
iedere laag met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 5 

4412991049 Andere 8 5 

4412992010 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 7 

4412992090 Andere 8 7 

4412993010 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 5 

4412993090 Andere 8 5 

4412999111 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 7
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4412999119 Andere 8 7 

4412999191 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 5 

4412999199 Andere 8 5 

4412999211 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 7 

4412999219 Andere 8 7 

4412999291 Met een totale dikte van niet minder dan 6 mm en iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm 

11 5 

4412999299 Andere 8 5 

4413000000 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in pro
fielen 

8 5 

4414000000 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en 
dergelijke 

8 5 

4415100000 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmidde
len; kabelhaspels 

8 5 

4415200000 Laadborden, laadkisten en andere laadplateaus; opzetranden 
voor laadborden 

8 5 

4416000000 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen 
daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen 

8 5 

4417000000 Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, 
borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenlees
ten en schoenspanners, van hout 

8 5 

4418100000 Vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor 8 5 

4418200000 Deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels 8 5 

4418400000 Bekistingen voor betonwerken 8 5 

4418500000 Dakspanen („shingles” en „shakes”) 8 5 

4418600000 Palen en balken 8 5 

4418711000 Panelen voor parketvloeren 8 5 

4418719000 Andere 8 5 

4418721000 Panelen voor parketvloeren 8 5 

4418729000 Andere 8 5 

4418791000 Panelen voor parketvloeren 8 5 

4418799000 Andere 8 5 

4418901000 Panelen met cellenstructuur 8 5 

4418909000 Andere 8 5 

4419001000 Kommen 8 5 

4419002010 Van bamboe 8 5
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4419002090 Andere 8 5 

4419009000 Andere 8 5 

4420101000 Beeldjes 8 5 

4420109000 Andere 8 5 

4420901000 Inlegwerk van hout 8 5 

4420902010 Kistjes en etuis, voor sigaretten 8 5 

4420902020 Koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen 8 5 

4420902030 Ander meubelmakerswerk, ander dan dat bedoeld bij hoofd
stuk 94 

8 5 

4420902090 Andere 8 5 

4420909010 Koffertjes, kistjes en etuis, voor sigaretten of juwelen 8 5 

4420909020 Ander meubelmakerswerk, ander dan dat bedoeld bij hoofd
stuk 94 

8 5 

4420909090 Andere 8 5 

4421100000 Kleerhangers 8 5 

4421901010 Spoelen, cops en klossen 8 5 

4421901090 Andere 8 5 

4421902000 Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers; 
houten schoenpinnen 

8 5 

4421903000 Tandenstokers 8 5 

4421904000 Houten blokjes voor bestrating 8 5 

4421905000 Waaiers en handschermen; kaders en handvaten daarvoor en 
delen van kaders en handvaten 

8 5 

4421909000 Andere 8 5 

4501100000 Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt 8 3 

4501900000 Andere 8 3 

4502000000 Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht 
gemaakt, dan wel in vierkante of rechthoekige blokken, pla
ten, bladen, vellen en strippen (blokjes met scherpe kanten 
voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begre
pen) 

8 3 

4503100000 Kurken (stoppen) 8 3 

4503900000 Andere 8 3 

4504100000 Blokken, platen, bladen, vellen en strippen; tegels in ongeacht 
welke vorm; massieve cilinders, schijven daaronder begrepen 

8 3 

4504900000 Andere 8 3 

4601211000 Matten 8 0 

4601212000 Horden 8 0
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4601221000 Matten 8 0 

4601222000 Horden 8 0 

4601291000 Matten 8 0 

4601292000 Horden 8 0 

4601921000 Eunjukbaljang (soort sushimatje met een breedte van minder 
dan 35cm) 

8 0 

4601929000 Andere 8 0 

4601930000 Van rotting 8 0 

4601941000 Eunjukbaljang (soort sushimatje met een breedte van minder 
dan 35cm) 

8 0 

4601949000 Andere 8 0 

4601991000 Werken van vellen, gevlochten met kunststoffen 8 0 

4601999000 Andere 8 0 

4602111000 Manden 8 5 

4602112000 Dienbladen, schotels en ander dergelijk keuken- of tafelgerei 8 5 

4602119000 Andere 8 5 

4602120000 Van rotting 8 5 

4602191000 Werken van bies 8 0 

4602199000 Andere 8 5 

4602900000 Andere 8 0 

4701001000 Ongebleekt 0 0 

4701002000 Half gebleekt of gebleekt 0 0 

4702000000 Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”) 0 0 

4703110000 Van naaldhout 0 0 

4703190000 Andere dan van naaldhout 0 0 

4703211000 Half gebleekt 0 0 

4703212000 Gebleekt 0 0 

4703291000 Half gebleekt 0 0 

4703292000 Gebleekt 0 0 

4704110000 Van naaldhout 0 0 

4704190000 Andere dan van naaldhout 0 0 

4704210000 Van naaldhout 0 0 

4704290000 Andere dan van naaldhout 0 0
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4705000000 Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische 
en een chemische behandeling 

0 0 

4706100000 Pulp van katoenlinters 0 0 

4706200000 Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton 
(resten en afval) 

0 0 

4706301000 Mechanische 0 0 

4706302000 Chemische 0 0 

4706303000 Gedeeltelijk chemisch ontsloten 0 0 

4706911000 Ongebleekt 0 0 

4706912000 Half gebleekt of gebleekt 0 0 

4706921000 Ongebleekt 0 0 

4706922000 Half gebleekt of gebleekt 0 0 

4706931000 Ongebleekt 0 0 

4706932000 Half gebleekt of gebleekt 0 0 

4707100000 Ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton 0 0 

4707200000 Ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van ge
bleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd 

0 0 

4707300000 Papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bij
voorbeeld kranten, periodieken en dergelijk drukwerk) 

0 0 

4707900000 Andere, niet-gesorteerde resten en afval daaronder begrepen 0 0 

4801000000 Krantenpapier, op rollen of in bladen 0 0 

4802100000 Handgeschept papier en handgeschept karton 0 0 

4802200000 Basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of 
elektrogevoelig papier of karton 

0 0 

4802400000 Basispapier voor behangselpapier 0 0 

4802541010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802541090 Andere 0 0 

4802549010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802549090 Andere 0 0 

4802551010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802551090 Andere 0 0 

4802559010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0
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4802559090 Andere 0 0 

4802561010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802561090 Andere 0 0 

4802569010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802569090 Andere 0 0 

4802571010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802571090 Andere 0 0 

4802579010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802579090 Andere 0 0 

4802581010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802581090 Andere 0 0 

4802582010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802582090 Andere 0 0 

4802589010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802589090 Andere 0 0 

4802611010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802611090 Andere 0 0 

4802619010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802619090 Andere 0 0 

4802621010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802621090 Andere 0 0 

4802629010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802629090 Andere 0 0 

4802691010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802691090 Andere 0 0 

4802699010 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4802699090 Andere 0 0 

4803001000 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoe
ken, voor servetten en dergelijk papier voor huishoudelijk, 
hygiënisch of toiletgebruik 

0 0 

4803002000 Cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels 0 0
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4803009000 Andere 0 0 

4804110000 Ongebleekt 0 0 

4804190000 Andere 0 0 

4804210000 Ongebleekt 0 0 

4804290000 Andere 0 0 

4804311000 Isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik 0 0 

4804312000 Condensatorpapier en -karton 0 0 

4804313000 Papier en karton, voor verpakking 0 0 

4804319000 Andere 0 0 

4804391000 Isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik 0 0 

4804392000 Condensatorpapier en -karton 0 0 

4804393000 Papier en karton, voor verpakking 0 0 

4804399000 Andere 0 0 

4804411010 Met een gewicht van minder dan 200 g/m 2 0 0 

4804411090 Andere 0 0 

4804419010 Met een gewicht van minder dan 200 g/m 2 0 0 

4804419090 Andere 0 0 

4804421000 Met een gewicht van minder dan 200 g/m 2 0 0 

4804429000 Andere 0 0 

4804491000 Met een gewicht van minder dan 200 g/m 2 0 0 

4804499000 Andere 0 0 

4804510000 Ongebleekt 0 0 

4804520000 Gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 
gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs 
chemische weg ontsloten houtvezels 

0 0 

4804590000 Andere 0 0 

4805110000 Halfchemisch papier voor riffels 0 0 

4805120000 Stropapier voor riffels 0 0 

4805190000 Andere 0 0
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4805241000 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4805249000 Andere 0 0 

4805251000 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4805259000 Andere 0 0 

4805300000 Sulfietpakpapier 0 0 

4805400000 Filtreerpapier en -karton 0 0 

4805500000 Viltpapier en -karton 0 0 

4805911000 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4805919010 Condensatorpapier en -karton 0 0 

4805919090 Andere 0 0 

4805921000 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4805929000 Andere 0 0 

4805931000 Multiplexpapier en -karton, elke laag gebleekt 0 0 

4805939000 Andere 0 0 

4806100000 Perkamentpapier en perkamentkarton 0 0 

4806200000 Vetvrij papier („greaseproof”) 0 0 

4806300000 Calqueerpapier 0 0 

4806401000 Kristalpapier 0 0 

4806409000 Andere 0 0 

4807000000 Papier en karton, samengesteld uit opeengelĳmde vellen, niet 
geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien van een dek
laag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen 

0 0 

4808100000 Gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd 0 0 

4808200000 Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrêpt of 
geplisseerd, ook indien gegaufreerd, gegreineerd of geperfo
reerd 

0 0 

4808300000 Ander kraftpapier, gecrêpt of geplisseerd, ook indien gegau
freerd, gegreineerd of geperforeerd 

0 0 

4808900000 Andere 0 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/291

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 293 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

4809201000 Eén laag 0 0 

4809202000 Multiplexpapier 0 0 

4809901000 Papier voor het maken van doorslagen en overdrukken 0 0 

4809902000 Warmtegevoelig registratiepapier 0 0 

4809903000 Papier voor grafische doeleinden 0 0 

4809904000 Carbonpapier en dergelĳk papier 0 0 

4809909000 Andere 0 0 

4810131000 Papier en karton, van de soort om te worden beschreven of 
bedrukt 

0 0 

4810139000 Andere 0 0 

4810141000 Papier en karton, van de soort om te worden beschreven of 
bedrukt 

0 0 

4810149000 Andere 0 0 

4810191000 Papier en karton, van de soort om te worden beschreven of 
bedrukt 

0 0 

4810199000 Andere 0 0 

4810220000 Licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C.-papier) 0 0 

4810290000 Andere 0 0 

4810310000 Gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 
gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs che
mische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van 
niet meer dan 150 g/m 2 

0 0 

4810320000 Gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 
gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs che
mische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van 
meer dan 150 g/m 2 

0 0 

4810390000 Andere 0 0 

4810920000 Multiplexpapier en -karton 0 0 

4810991000 Matrixpaper 0 0 

4810992000 Filterpapier 0 0 

4810999000 Andere 0 0 

4811101000 Papier en karton, voor dakbedekking 0 0 

4811109000 Andere 0 0 

4811410000 Zelfklevend 0 0
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4811490000 Andere 0 0 

4811511000 Met een gewicht van meer dan 150 doch niet meer dan 
265 g/m 2 

0 0 

4811519011 Vloerbedekking met een onderlaag van papier of van karton 0 0 

4811519019 Andere 0 0 

4811519090 Andere 0 0 

4811590000 Andere 0 0 

4811600000 Papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel 
geïmpregneerd of bekleed met was, paraffine, stearine, olie 
of glycerol 

0 0 

4811901010 Gelijnd, gelinieerd of geruit 0 0 

4811901090 Andere 0 0 

4811902010 Cellulosewatten 0 0 

4811902090 Andere 0 0 

4812000000 Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden 0 0 

4813100000 In boekjes of in hulzen 0 0 

4813200000 Op rollen met een breedte van niet meer dan 5 cm 0 0 

4813900000 Andere 0 0 

4814100000 Zogenaamd ingrain-papier 0 0 

4814201000 Behangselpapier 0 0 

4814202000 Lincrusta 0 0 

4814209000 Andere 0 0 

4814901010 Van kudzuvezels 0 0 

4814901090 Andere 0 0 

4814909000 Andere 0 0 

4816201000 Eén laag 0 0 

4816202000 Multiplexpapier en -karton 0 0 

4816901000 Papier voor het maken van doorslagen en overdrukken 0 0 

4816902000 Warmtegevoelig registratiepapier 0 0 

4816903000 Papier voor grafische doeleinden 0 0 

4816904000 Carbonpapier en dergelĳk papier 0 0
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4816905000 Complete stencils 0 0 

4816909000 Andere 0 0 

4817100000 Enveloppen 0 0 

4817200000 Postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en cor
respondentiekaarten 

0 0 

4817300000 Assortimenten van papierwaren voor correspondentie, in do
zen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of 
van karton 

0 0 

4818100000 Closetpapier 0 0 

4818200000 Zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken 0 0 

4818300000 Tafellakens en servetten 0 0 

4818401000 Luiers en inlegluiers, voor baby’s 0 0 

4818409000 Andere 0 0 

4818500000 Kleding en kledingtoebehoren 0 0 

4818900000 Andere 0 0 

4819100000 Dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton 0 0 

4819200000 Vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd 
karton 

0 0 

4819300000 Zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer 0 0 

4819400000 Andere zakken, puntzakken daaronder begrepen 0 0 

4819501000 Geschikt voor de verpakking van vloeistoffen 0 0 

4819509000 Andere 0 0 

4819600000 Kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en 
voor dergelijk gebruik 

0 0 

4820100000 Registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, 
kwitantieboekjes, agenda’s, blocnotes en dergelijke artikelen 

0 0 

4820200000 Schriften 0 0 

4820300000 Opbergmappen, mappen en banden (andere dan boekomsla
gen), alsmede omslagen voor dossiers 

0 0 

4820400000 Sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien 
voorzien van carbonpapier 

0 0

NL L 127/294 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)296 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

4820500000 Albums voor monstercollecties of voor verzamelingen 0 0 

4820900000 Andere 0 0 

4821100000 Bedrukt 0 0 

4821900000 Andere 0 0 

4822100000 Van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens 0 0 

4822900000 Andere 0 0 

4823200000 Filtreerpapier en -karton 0 0 

4823400000 Diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen, in bladen 
of in schijven 

0 0 

4823610000 Van bamboe 0 0 

4823690000 Andere 0 0 

4823700000 Werken van papierstof, gevormd of geperst 0 0 

4823901010 Ponskaarten 0 0 

4823901090 Andere 0 0 

4823902000 Isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik 0 0 

4823903011 Vloerbedekking met een onderlaag van papier of van karton 0 0 

4823903019 Andere 0 0 

4823903021 Vloerbedekking met een onderlaag van papier of van karton 0 0 

4823903029 Andere 0 0 

4823903090 Andere 0 0 

4823905000 Papier en karton met geponste patronen voor jacquardmachi
nes 

0 0 

4823909011 Vloerbedekking met een onderlaag van papier of van karton 0 0 

4823909019 Andere 0 0 

4823909090 Andere 0 0 

4901101000 Gedrukt in Korea 0 0 

4901109000 Andere 0 0 

4901911000 Gedrukt in Korea 0 0 

4901919000 Andere 0 0 

4901991000 Gedrukt in Korea 0 0
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4901999000 Andere 0 0 

4902101010 Kranten 0 0 

4902101090 Andere 0 0 

4902109000 Andere 0 0 

4902901010 Tijdschriften 0 0 

4902901090 Andere 0 0 

4902909010 Tijdschriften 0 0 

4902909090 Andere 0 0 

4903000000 Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, 
voor kinderen 

0 0 

4904000000 Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en 
ook indien ingebonden of ingenaaid 

0 0 

4905100000 Globes 0 0 

4905911000 Gedrukte cartografische werken van alle soorten 0 0 

4905919000 Andere 0 0 

4905990000 Andere 0 0 

4906001000 Plannen 0 0 

4906002000 Tekeningen 0 0 

4906009000 Andere 0 0 

4907001000 Ongestempelde postzegels 0 0 

4907002000 Luchtvrachtbrieven 0 0 

4907009000 Andere 0 0 

4908100000 Verglaasbare decalcomanieën 3,3 0 

4908901000 Decalcomanieën voor laminaatvloeren 3,3 0 

4908909000 Andere 3,3 0 

4909000000 Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte 
kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien 
geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe 

4 0 

4910001000 Van papier of van karton 4,7 0 

4910009000 Andere 4,7 0 

4911100000 Reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke 0 0
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4911911000 Gedrukte plannen en tekeningen 0 0 

4911919000 Andere 0 0 

4911990000 Andere 0 0 

5001000000 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld 51 % of 5 276 
won/kg indien dit 

meer is 

0 

5002001010 Niet meer dan 20 decitex 3 0 

5002001020 Meer dan 20 doch niet meer dan 25,56 decitex 51,7 % of 17 215 
won/kg indien dit 

meer is 

0 

5002001030 Meer dan 25,56 doch niet meer dan 28,89 decitex 51,7 % of 17 215 
won/kg indien dit 

meer is 

0 

5002001040 Meer dan 28,89 doch niet meer dan 36,67 decitex 51,7 % of 17 215 
won/kg indien dit 

meer is 

0 

5002001050 Meer dan 36,67 decitex 51,7 % of 17 215 
won/kg indien dit 

meer is 

0 

5002002000 Doupionzijde 3 0 

5002009000 Andere 8 0 

5003001100 Afval van cocons 2 0 

5003001200 Vlokzijde 2 0 

5003001300 Bisu 2 0 

5003001400 Frisons 2 0 

5003001900 Andere 2 0 

5003009100 Pegine 2 0 

5003009200 Bourrette 2 0 

5003009900 Andere 2 0 

5004000000 Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), 
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

8 0 

5005001000 Handmatig gesponnen garens 8 0 

5005002000 Garens van afval van zijde 8 0 

5005003000 Garens van bourrette 8 0 

5006001000 Garens van zijde 8 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/297

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 299 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

5006002000 Handmatig gesponnen garens 8 0 

5006003000 Garens van afval van zijde 8 0 

5006004000 Garens van bourrette 8 0 

5006005000 Poil de Messine (crin de Florence) 8 0 

5007100000 Weefsels van bourrette 13 0 

5007201000 Weefsels van zijde, grijs 13 0 

5007202010 Shibori 13 0 

5007202020 Satijn 13 0 

5007202030 Crêpe de chine 13 0 

5007202090 Andere 13 0 

5007209000 Andere 13 0 

5007901000 Weefsels van zijde, grijs 13 0 

5007902000 Weefsels van zijde, vermengd met garens van acetaat 13 0 

5007903000 Weefsels van zijde, vermengd met andere synthetische of 
kunstmatige vezels 

13 0 

5007904000 Weefsels van zijde, vermengd met wol 13 0 

5007909000 Andere 13 0 

5101110000 Scheerwol 0 0 

5101190000 Andere 0 0 

5101210000 Scheerwol 0 0 

5101290000 Andere 0 0 

5101300000 Gecarboniseerd 0 0 

5102110000 Van kasjmiergeiten 0 0 

5102190000 Andere 0 0 

5102200000 Grof haar 0 0 

5103100000 Kammeling van wol of van fijn haar 0 0 

5103200000 Ander afval van wol of van fijn haar 0 0 

5103300000 Afval van grof haar 0 0 

5104000000 Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar 0 0 

5105100000 Gekaarde wol 0 0

NL L 127/298 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)300 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

5105210000 Gekamd vlies 0 0 

5105291000 Lonten (tops) van zuivere wol 0 0 

5105292000 Lonten (tops) van wolmengsels 0 0 

5105293000 Rovings 0 0 

5105299000 Andere 0 0 

5105310000 Van kasjmiergeiten 0 0 

5105390000 Andere 0 0 

5105400000 Grof haar, gekaard of gekamd 0 0 

5106101000 Van zuivere wol 8 0 

5106109000 Andere 8 0 

5106201000 Gemengd met vezels van polyester 8 0 

5106202000 Gemengd met vezels van polyamide 8 0 

5106203000 Gemengd met acrylvezels 8 0 

5106204000 Gemengd met andere synthetische vezels 8 0 

5106209000 Andere 8 0 

5107101000 Van zuivere wol 8 7 

5107102000 Gemengd met synthetische vezels 8 0 

5107109000 Gemengd met andere vezels 8 0 

5107201000 Gemengd met vezels van polyester 8 0 

5107202000 Gemengd met vezels van polyamide 8 0 

5107203000 Gemengd met acrylvezels 8 0 

5107204000 Gemengd met andere synthetische vezels 8 0 

5107209000 Gemengd met andere vezels 8 0 

5108100000 Gekaard 8 0 

5108200000 Gekamd 8 0 

5109101000 Garens van wol 8 0 

5109109000 Garens van fijn haar 8 0 

5109901000 Garens van wol 8 0 

5109909000 Garens van fijn haar 8 0
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5110000000 Garens van grof haar of van paardenhaar (crin) (omwoeld 
paardenhaar daaronder begrepen), ook indien opgemaakt 
voor de verkoop in het klein 

8 0 

5111111000 Van wol 13 0 

5111112000 Van fijn haar 13 0 

5111191000 Van wol 13 0 

5111192000 Van fijn haar 13 0 

5111200000 Andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst
matige filamenten gemengd 

13 0 

5111300000 Andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst
matige stapelvezels gemengd 

13 0 

5111900000 Andere 13 0 

5112111000 Van wol 13 7 

5112112000 Van fijn haar 13 0 

5112191000 Van wol 13 7 

5112192000 Van fijn haar 13 7 

5112200000 Andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst
matige filamenten gemengd 

13 0 

5112300000 Andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst
matige stapelvezels gemengd 

13 0 

5112900000 Andere 13 7 

5113000000 Weefsels van grof haar of van paardenhaar (crin) 13 0 

5201001000 Katoenvezels, niet gekaard en niet gekamd, ook indien ontpit 0 0 

5201009010 Vezels met een lengte van minder dan 23,2 mm (7/8 inch) 0 0 

5201009020 Vezels met een lengte van niet minder dan 23,2 mm (7/8 
inch), doch minder dan 25,4 mm (1 inch) 

0 0 

5201009030 Vezels met een lengte van niet minder dan 25,4 mm (1 inch), 
doch minder dan 28,5 mm (1 1/8 inch) 

0 0 

5201009050 Vezels met een lengte van niet minder dan 28,5 mm (1 1/8 
inch), doch minder dan 34,9 mm (1 3/8 inch) 

0 0 

5201009060 Vezels met een lengte van niet minder dan 34,9 mm (1 3/8 
inch) 

0 0 

5202100000 Afval van garen 0 0
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5202910000 Rafelingen 0 0 

5202990000 Andere 0 0 

5203000000 Katoen, gekaard of gekamd 0 0 

5204110000 Bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen 8 0 

5204190000 Andere 8 0 

5204200000 Opgemaakt voor de verkoop in het klein 8 0 

5205111000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205119000 Andere 8 0 

5205121010 Van niet meer dan 370,37 doch niet minder dan 232,56 
decitex (niet minder dan 27 doch niet meer dan 43 Nm), 
m.u.v. open-endgaren) 

4 0 

5205121090 Andere 8 0 

5205129000 Andere 8 0 

5205131000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205139000 Andere 8 0 

5205141000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205149000 Andere 8 0 

5205151000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205159000 Andere 8 0 

5205211000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205219000 Andere 8 0 

5205221000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205229000 Andere 8 0 

5205231000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205239000 Andere 8 0 

5205241000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205249000 Andere 8 0 

5205261000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205269000 Andere 8 0 

5205271000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0
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5205279000 Andere 8 0 

5205281000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205289000 Andere 8 0 

5205311000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205319000 Andere 8 0 

5205321010 Van niet meer dan 370,37 doch niet minder dan 232,56 
decitex (niet minder dan 27 doch niet meer dan 43 Nm), 
m.u.v. open-endgaren) 

4 0 

5205321090 Andere 8 0 

5205329000 Andere 8 0 

5205331000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205339000 Andere 8 0 

5205341000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205349000 Andere 8 0 

5205351000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205359000 Andere 8 0 

5205411000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205419000 Andere 8 0 

5205421000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205429000 Andere 8 0 

5205431000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205439000 Andere 8 0 

5205441000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205449000 Andere 8 0 

5205461000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205469000 Andere 8 0 

5205471000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205479000 Andere 8 0 

5205481000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5205489000 Andere 8 0 

5206111000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0
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5206119000 Andere 8 0 

5206121000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206129000 Andere 8 0 

5206131000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206139000 Andere 8 0 

5206141000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206149000 Andere 8 0 

5206151000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206159000 Andere 8 0 

5206211000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206219000 Andere 8 0 

5206221000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206229000 Andere 8 0 

5206231000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206239000 Andere 8 0 

5206241000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206249000 Andere 8 0 

5206251000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206259000 Andere 8 0 

5206311000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206319000 Andere 8 0 

5206321000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206329000 Andere 8 0 

5206331000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206339000 Andere 8 0 

5206341000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206349000 Andere 8 0 

5206351000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206359000 Andere 8 0 

5206411000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206419000 Andere 8 0
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5206421000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206429000 Andere 8 0 

5206431000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206439000 Andere 8 0 

5206441000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206449000 Andere 8 0 

5206451000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5206459000 Andere 8 0 

5207101000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5207109000 Andere 8 0 

5207901000 Ongebleekt of niet gemerceriseerd 8 0 

5207909000 Andere 8 0 

5208110000 Met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

10 0 

5208120000 Met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 10 0 

5208130000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5208190000 Andere weefsels 10 0 

5208210000 Met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

10 0 

5208220000 Met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 10 0 

5208230000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5208290000 Andere weefsels 10 0 

5208310000 Met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

10 0 

5208320000 Met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 10 0 

5208330000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5208390000 Andere weefsels 10 0 

5208410000 Met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

10 0 

5208420000 Met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 10 0
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5208430000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5208490000 Andere weefsels 10 0 

5208510000 Met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

10 0 

5208520000 Met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 10 0 

5208591000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5208599000 Andere 10 0 

5209110000 Met platbinding 10 0 

5209120000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5209190000 Andere weefsels 10 0 

5209210000 Met platbinding 10 0 

5209220000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5209290000 Andere weefsels 10 0 

5209310000 Met platbinding 10 0 

5209320000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5209390000 Andere weefsels 10 0 

5209410000 Met platbinding 10 0 

5209420000 Denim 10 0 

5209430000 Andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijk
zijdige keperbinding daaronder begrepen 

10 0 

5209490000 Andere weefsels 10 0 

5209510000 Met platbinding 10 0 

5209520000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5209590000 Andere weefsels 10 0 

5210110000 Met platbinding 10 0 

5210191000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5210199000 Andere 10 0 

5210210000 Met platbinding 10 0
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5210291000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5210299000 Andere 10 0 

5210310000 Met platbinding 10 0 

5210320000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5210390000 Andere weefsels 10 0 

5210410000 Met platbinding 10 0 

5210491000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5210499000 Andere 10 0 

5210510000 Met platbinding 10 0 

5210590000 Andere weefsels 10 0 

5211110000 Met platbinding 10 0 

5211120000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5211190000 Andere weefsels 10 0 

5211200000 Gebleekt 10 0 

5211310000 Met platbinding 10 0 

5211320000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5211390000 Andere weefsels 10 0 

5211410000 Met platbinding 10 0 

5211420000 Denim 10 0 

5211430000 Andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijk
zijdige keperbinding daaronder begrepen 

10 0 

5211490000 Andere weefsels 10 0 

5211510000 Met platbinding 10 0 

5211520000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen 

10 0 

5211590000 Andere weefsels 10 0 

5212110000 Ongebleekt 10 0 

5212120000 Gebleekt 10 0 

5212130000 Geverfd 10 0
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5212140000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

5212150000 Bedrukt 10 0 

5212210000 Ongebleekt 10 0 

5212220000 Gebleekt 10 0 

5212230000 Geverfd 10 0 

5212240000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

5212250000 Bedrukt 10 0 

5301100000 Vlas, ruw of geroot 2 0 

5301210000 Gebroken of gezwingeld 2 0 

5301290000 Andere 2 0 

5301301000 Werk van vlas 2 0 

5301302000 Vlasafval 2 0 

5302100000 Hennep, ruw of geroot 2 0 

5302901000 Hennep, gebroken, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, 
doch niet gesponnen 

2 0 

5302902010 Werk van hennep 2 0 

5302902020 Afval van hennep 2 0 

5303101000 Jute 2 0 

5303102000 Andere bastvezels 2 0 

5303901010 Jute 2 0 

5303901090 Andere bastvezels 2 0 

5303909010 Werk en afval van jute 2 0 

5303909090 Werk en afval van andere bastvezels 2 0 

5305001010 Ruw 2 0 

5305001090 Andere 2 0 

5305002010 Ruw 2 0 

5305002090 Andere 2 0 

5305003010 Ruw 2 0 

5305003090 Andere 2 0 

5305009010 Ruw 2 0 

5305009090 Andere 2 0
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5306101000 Enkel van vlas 8 0 

5306102000 Gemengd 8 0 

5306201000 Enkel van vlas 8 0 

5306202000 Gemengd 8 0 

5307101000 Van jute 8 0 

5307109000 Andere 8 0 

5307201000 Van jute 8 0 

5307209000 Andere 8 0 

5308100000 Kokosgarens 8 0 

5308200000 Garens van hennep 8 0 

5308901000 Garens van ramee 8 0 

5308909000 Andere 8 0 

5309110000 Ongebleekt of gebleekt 2 0 

5309190000 Andere 2 0 

5309210000 Ongebleekt of gebleekt 2 0 

5309290000 Andere 2 0 

5310101000 Weefsels van jute 8 0 

5310109000 Andere 8 0 

5310901000 Weefsels van jute 8 0 

5310909000 Andere 8 0 

5311001000 Van ramee 8 0 

5311002000 Van hennep 8 0 

5311003000 Van papiergarens 8 0 

5311009000 Andere 8 0 

5401101000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5401102000 Van polyesters 8 0 

5401103000 Van acrylpolymeren 8 0 

5401109000 Andere 8 0 

5401201000 Van viscoserayon 8 0 

5401202000 Van celluloseacetaat 8 0 

5401209000 Andere 8 0
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5402110000 Van aramiden 8 0 

5402190000 Andere 8 0 

5402200000 Garens met een hoge sterktegraad, van polyesters 8 0 

5402310000 Van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50 
tex per enkelvoudige draad 

8 0 

5402320000 Van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50 tex 
per enkelvoudige draad 

8 0 

5402330000 Van polyesters 8 0 

5402340000 Van polypropyleen 8 0 

5402390000 Andere 8 0 

5402440000 Elastomeergarens 8 0 

5402450000 Andere, van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5402460000 Andere, van polyesters, gedeeltelijk verstrekt 8 0 

5402470000 Andere, van polyesters 8 0 

5402480000 Andere, van polypropyleen 8 0 

5402491000 Van acrylpolymeren 8 0 

5402499000 Andere 8 0 

5402510000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5402520000 Van polyesters 8 0 

5402591000 Van acrylpolymeren 8 0 

5402599000 Andere 8 0 

5402610000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5402620000 Van polyesters 8 0 

5402691000 Van acrylpolymeren 8 0 

5402692000 Van polyvinylalcohol 8 0 

5402699000 Andere 8 0 

5403100000 Garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon 2 0 

5403311000 Getextureerde garens 2 0 

5403319000 Andere 2 0 

5403321000 Getextureerde garens 2 0 

5403329000 Andere 2 0
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5403331000 Getextureerde garens 8 0 

5403339000 Andere 8 0 

5403391000 Getextureerde garens 8 0 

5403399000 Andere 8 0 

5403411000 Getextureerde garens 2 0 

5403419000 Andere 2 0 

5403421000 Getextureerde garens 8 0 

5403429000 Andere 8 0 

5403491000 Getextureerde garens 8 0 

5403499000 Andere 8 0 

5404110000 Elastomeermonofilamenten 8 0 

5404120000 Andere, van polypropyleen 8 0 

5404191000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5404192000 Van polyurethaan 8 0 

5404193000 Van polyvinylalcohol 8 0 

5404199000 Andere 8 0 

5404901000 Van strippen 8 0 

5404909000 Andere 8 0 

5405001000 Monofilamenten 8 0 

5405009000 Andere 8 0 

5406001000 Synthetische filamentgarens 8 0 

5406002000 Kunstmatige filamentgarens 8 0 

5407101000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5407102000 Van polyesters 8 0 

5407200000 Weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van derge
lijke vorm 

8 0 

5407300000 Weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling XI 8 0 

5407410000 Ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407420000 Geverfd 8 0 

5407430000 Van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407440000 Bedrukt 8 0
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5407510000 Ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407520000 Geverfd 8 0 

5407530000 Van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407540000 Bedrukt 8 0 

5407611000 Ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407612000 Geverfd 8 0 

5407613000 Van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407614000 Bedrukt 8 0 

5407691000 Ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407692000 Geverfd 8 0 

5407693000 Van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407694000 Bedrukt 8 0 

5407711000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407719000 Andere 8 0 

5407721000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407729000 Andere 8 0 

5407731000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407739000 Andere 8 0 

5407741000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407749000 Andere 8 0 

5407811000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5407812000 Van polyesters 8 0 

5407813000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407819000 Andere 8 0 

5407821000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5407822000 Van polyesters 8 0 

5407823000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407829000 Andere 8 0 

5407831000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5407832000 Van polyesters 8 0
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5407833000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407839000 Andere 8 0 

5407841000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5407842000 Van polyesters 8 0 

5407843000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407849000 Andere 8 0 

5407911000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5407912000 Van polyesters 8 0 

5407913000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407919000 Andere 8 0 

5407921000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5407922000 Van polyesters 8 0 

5407923000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407929000 Andere 8 0 

5407931000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5407932000 Van polyesters 8 0 

5407933000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407939000 Andere 8 0 

5407941000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5407942000 Van polyesters 8 0 

5407943000 Van acrylpolymeren 8 0 

5407949000 Andere 8 0 

5408100000 Weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad, 
van viscoserayon 

8 0 

5408210000 Ongebleekt of gebleekt 8 0 

5408220000 Geverfd 8 0 

5408230000 Van verschillend gekleurd garen 8 0 

5408240000 Bedrukt 8 0 

5408310000 Ongebleekt of gebleekt 8 0 

5408320000 Geverfd 8 0
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5408330000 Van verschillend gekleurd garen 8 0 

5408340000 Bedrukt 8 0 

5501100000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5501200000 Van polyesters 8 0 

5501301000 Acrylkabel 8 0 

5501302000 Modacrylkabel 8 0 

5501400000 Van polypropyleen 8 0 

5501900000 Andere 8 0 

5502001000 Van viscoserayon 7,5 0 

5502002010 Van minder dan 44,000 decitex 7,5 0 

5502002020 Van niet minder dan 44,000 decitex 7,5 0 

5502009000 Andere 7,5 0 

5503111000 Met speciaal profiel 8 0 

5503119000 Andere 8 0 

5503191000 Met speciaal profiel 8 0 

5503199000 Andere 8 0 

5503201000 Met speciaal profiel 8 0 

5503209000 Andere 8 0 

5503301010 Met speciaal profiel 8 0 

5503301020 Met gepaard profiel 8 0 

5503301090 Andere 8 0 

5503302010 Met speciaal profiel 8 0 

5503302020 Met gepaard profiel 8 0 

5503302090 Andere 8 0 

5503400000 Van polypropyleen 8 0 

5503900000 Andere 8 0 

5504101000 Met speciaal profiel 2 0 

5504102000 Met polynosisch profiel 2 0 

5504109000 Andere 2 0 

5504901000 Van celluloseacetaat 8 0
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5504902000 Van Lyocell 4 0 

5504909000 Andere 8 0 

5505100000 Van synthetische vezels 2 0 

5505200000 Van kunstmatige vezels 2 0 

5506101000 Met speciaal profiel 8 0 

5506109000 Andere 8 0 

5506201000 Met speciaal profiel 8 0 

5506209000 Andere 8 0 

5506301010 Met speciaal profiel 8 0 

5506301020 Met gepaarde profiel 8 0 

5506301090 Andere 8 0 

5506302010 Met speciaal profiel 8 0 

5506302020 Met gepaarde profiel 8 0 

5506302090 Andere 8 0 

5506900000 Andere 8 0 

5507001010 Met speciaal profiel 8 0 

5507001020 Met polynosisch profiel 8 0 

5507001090 Andere 8 0 

5507002000 Van celluloseacetaat 8 0 

5507009000 Andere 8 0 

5508101000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5508102000 Van polyesters 8 0 

5508103000 Van acryl- of modacrylstapelvezels 8 0 

5508109000 Andere 8 0 

5508201000 Van viscoserayon 8 0 

5508202000 Van celluloseacetaat 8 0 

5508209000 Andere 8 0 

5509111000 Garens met een hoge sterktegraad 8 0 

5509119000 Andere 8 0 

5509121000 Garens met een hoge sterktegraad 8 0
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5509129000 Andere 8 0 

5509211000 Garens met een hoge sterktegraad 8 0 

5509219000 Andere 8 0 

5509221000 Garens met een hoge sterktegraad 8 0 

5509229000 Andere 8 0 

5509311000 Van acrylstapelvezels 8 0 

5509312000 Van modacrylstapelvezels 8 0 

5509321000 Van acrylstapelvezels 8 0 

5509322000 Van modacrylstapelvezels 8 0 

5509410000 Eendraadsgarens 8 0 

5509420000 Getwijnde of gekabelde garens 8 0 

5509510000 Enkel of hoofdzakelijk met kunstmatige stapelvezels gemengd 8 0 

5509520000 Enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 8 0 

5509530000 Enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 8 0 

5509590000 Andere 8 0 

5509611000 Van acrylstapelvezels 8 0 

5509612000 Van modacrylstapelvezels 8 0 

5509621000 Van acrylstapelvezels 8 0 

5509622000 Van modacrylstapelvezels 8 0 

5509691010 Van acrylstapelvezels 8 0 

5509691020 Van modacrylstapelvezels 8 0 

5509692010 Van acrylstapelvezels 8 0 

5509692020 Van modacrylstapelvezels 8 0 

5509911000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5509919000 Andere 8 0 

5509921000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5509929000 Andere 8 0 

5509990000 Andere 8 0 

5510111000 Van viscoserayon 8 0
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5510112000 Van celluloseacetaat 8 0 

5510119000 Andere 8 0 

5510121000 Van viscoserayon 8 0 

5510122000 Van celluloseacetaat 8 0 

5510129000 Andere 8 0 

5510201000 Van viscoserayon 8 0 

5510202000 Van celluloseacetaat 8 0 

5510209000 Andere 8 0 

5510301000 Van viscoserayon 8 0 

5510302000 Van celluloseacetaat 8 0 

5510309000 Andere 8 0 

5510901000 Van viscoserayon 8 0 

5510902000 Van celluloseacetaat 8 0 

5510909000 Andere 8 0 

5511101000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5511102000 Van polyesters 8 0 

5511103000 Van acryl- of modacrylstapelvezels 8 0 

5511109000 Andere 8 0 

5511201000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5511202000 Van polyesters 8 0 

5511203000 Van acryl- of modacrylstapelvezels 8 0 

5511209000 Andere 8 0 

5511301000 Van viscoserayon 8 0 

5511302000 Van celluloseacetaat 8 0 

5511309000 Andere 8 0 

5512110000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5512191000 Geverfd 10 0 

5512192000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

5512193000 Bedrukt 10 0 

5512211000 Van acrylstapelvezels 10 0 

5512212000 Van modacrylstapelvezels 10 0
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5512290000 Andere 10 0 

5512911000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5512919000 Andere 10 0 

5512991000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5512999000 Andere 10 0 

5513110000 Met platbinding, van stapelvezels van polyesters 10 0 

5513120000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 

10 0 

5513130000 Andere weefsels van stapelvezels van polyesters 10 0 

5513191000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5513192010 Van acrylstapelvezels 10 0 

5513192020 Van modacrylstapelvezels 10 0 

5513199000 Andere 10 0 

5513210000 Met platbinding, van stapelvezels van polyesters 10 0 

5513231000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 

10 0 

5513239000 Andere 10 0 

5513291000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5513292010 Van acrylstapelvezels 10 0 

5513292020 Van modacrylstapelvezels 10 0 

5513299000 Andere 10 0 

5513310000 Met platbinding, van stapelvezels van polyesters 10 0 

5513391000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5513392010 Van acrylstapelvezels 10 0 

5513392020 Van modacrylstapelvezels 10 0 

5513399000 Andere 10 0 

5513410000 Met platbinding, van stapelvezels van polyesters 10 0 

5513491000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5513492010 Van acrylstapelvezels 10 0 

5513492020 Van modacrylstapelvezels 10 0 

5513499000 Andere 10 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/317

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 319 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

5514110000 Met platbinding, van stapelvezels van polyesters 10 0 

5514120000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 

10 0 

5514191000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5514192010 Van acrylstapelvezels 10 0 

5514192020 Van modacrylstapelvezels 10 0 

5514193000 Andere weefsels van stapelvezels van polyesters 10 0 

5514199000 Andere 10 0 

5514210000 Met platbinding, van stapelvezels van polyesters 10 0 

5514220000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 

10 0 

5514230000 Andere weefsels van stapelvezels van polyesters 10 0 

5514291000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5514292010 Van acrylstapelvezels 10 0 

5514292020 Van modacrylstapelvezels 10 0 

5514299000 Andere 10 0 

5514300000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

5514410000 Met platbinding, van stapelvezels van polyesters 10 0 

5514420000 Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin
ding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 

10 0 

5514430000 Andere weefsels van stapelvezels van polyesters 10 0 

5514491000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5514492010 Van acrylstapelvezels 10 0 

5514492020 Van modacrylstapelvezels 10 0 

5514499000 Andere 10 0 

5515111000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5515119000 Andere 10 0 

5515121000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5515129000 Andere 10 0 

5515131000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5515139000 Andere 10 0
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5515191000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5515199000 Andere 10 0 

5515211000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5515219000 Andere 10 0 

5515221000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5515229000 Andere 10 0 

5515291000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5515299000 Andere 10 0 

5515911000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5515919000 Andere 10 0 

5515991000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

5515999000 Andere 10 0 

5516111000 Van viscoserayon 10 0 

5516112000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516119000 Andere 10 0 

5516121000 Van viscoserayon 10 0 

5516122000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516129000 Andere 10 0 

5516131000 Van viscoserayon 10 0 

5516132000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516139000 Andere 10 0 

5516141000 Van viscoserayon 10 0 

5516142000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516149000 Andere 10 0 

5516211000 Van viscoserayon 10 0 

5516212000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516219000 Andere 10 0 

5516221000 Van viscoserayon 10 0 

5516222000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516229000 Andere 10 0 

5516231000 Van viscoserayon 10 0
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5516232000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516239000 Andere 10 0 

5516241000 Van viscoserayon 10 0 

5516242000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516249000 Andere 10 0 

5516311000 Van viscoserayon 10 0 

5516312000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516319000 Andere 10 0 

5516321000 Van viscoserayon 10 0 

5516322000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516329000 Andere 10 0 

5516331000 Van viscoserayon 10 0 

5516332000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516339000 Andere 10 0 

5516341000 Van viscoserayon 10 0 

5516342000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516349000 Andere 10 0 

5516411000 Van viscoserayon 10 0 

5516412000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516419000 Andere 10 0 

5516421000 Van viscoserayon 10 0 

5516422000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516429000 Andere 10 0 

5516431000 Van viscoserayon 10 0 

5516432000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516439000 Andere 10 0 

5516441000 Van viscoserayon 10 0 

5516442000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516449000 Andere 10 0 

5516911000 Van viscoserayon 10 0 

5516912000 Van celluloseacetaat 10 0
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5516919000 Andere 10 0 

5516921000 Van viscoserayon 10 0 

5516922000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516929000 Andere 10 0 

5516931000 Van viscoserayon 10 0 

5516932000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516939000 Andere 10 0 

5516941000 Van viscoserayon 10 0 

5516942000 Van celluloseacetaat 10 0 

5516949000 Andere 10 0 

5601100000 Maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers en derge
lijke hygiënische artikelen, van watten 

8 0 

5601210000 Van katoen 8 0 

5601220000 Van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

5601290000 Andere 8 0 

5601301000 Scheerhaar van textielstof 8 0 

5601309000 Andere 8 0 

5602101000 Naaldgetouwvilt 8 0 

5602102000 Producten doorstikt met een naai-breisteek (stitch-bonding) 8 0 

5602211000 Vilt voor pianohamers 8 0 

5602219000 Andere 8 0 

5602290000 Van andere textielstoffen 8 0 

5602900000 Andere 8 0 

5603111000 Geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen 8 0 

5603119000 Andere 8 0 

5603121000 Geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen 8 0 

5603129000 Andere 8 0 

5603131000 Geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen 8 0 

5603139000 Andere 8 0 

5603141000 Geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen 8 0
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5603149000 Andere 8 0 

5603910000 Met een gewicht van niet meer dan 25 g/m 2 8 0 

5603920000 Met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 
70 g/m 2 

8 0 

5603930000 Met een gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan 
150 g/m 2 

8 0 

5603940000 Met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 8 0 

5604100000 Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met 
textiel 

8 0 

5604901000 Imitatiecatgut bestaande uit textielgarens 8 0 

5604902000 Garens met een hoge sterktegraad, van polyesters, van nylon 
of van andere polyamiden of van viscoserayon, geïmpregneerd 
of bekleed 

8 0 

5604909000 Andere 8 0 

5605000000 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 

8 0 

5606001000 Omwoeld garen 8 0 

5606002000 Chenillegaren 8 0 

5606003000 Kettingsteekgaren (zogeheten chainettegaren) 8 0 

5606009000 Andere 8 0 

5607210000 Bindtouw 10 0 

5607290000 Andere 10 0 

5607410000 Bindtouw 10 0 

5607490000 Andere 10 0 

5607500000 Van andere synthetische vezels 10 0 

5607901000 Van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 53.03 10 0 

5607909000 Andere 10 0 

5608111000 Van synthetische vezels 10 0 

5608119000 Andere 10 0 

5608191000 Van synthetische vezels 10 0 

5608199000 Andere 10 0 

5608901000 Van katoen 10 0
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5608909000 Andere 10 0 

5609001000 Van katoen 8 0 

5609002000 Van plantaardige vezels, m.u.v. katoen 8 0 

5609003000 Van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

5609009000 Andere 8 0 

5701100000 Van wol of van fijn haar 10 0 

5701900000 Van andere textielstoffen 10 0 

5702100000 „Kelim”, „Sumak”, „Karamanie” en dergelijke handgeweven ta
pijten 

10 0 

5702200000 Tapijten van kokosvezel 10 0 

5702310000 Van wol of van fijn haar 10 0 

5702320000 Van synthetische of kunstmatige textielstoffen 10 0 

5702390000 Van andere textielstoffen 10 0 

5702410000 Van wol of van fijn haar 10 0 

5702420000 Van synthetische of kunstmatige textielstoffen 10 0 

5702490000 Van andere textielstoffen 10 0 

5702500000 Andere, zonder pool, niet geconfectioneerd 10 0 

5702910000 Van wol of van fijn haar 10 0 

5702920000 Van synthetische of kunstmatige textielstoffen 10 0 

5702990000 Van andere textielstoffen 10 0 

5703100000 Van wol of van fijn haar 10 0 

5703200000 Van nylon of van andere polyamiden 10 0 

5703300000 Van andere synthetische of kunstmatige textielstoffen 10 0 

5703900000 Van andere textielstoffen 10 0 

5704100000 Tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m 2 10 0 

5704900000 Andere 10 0 

5705000000 Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd 10 0 

5801101000 Fluweel en pluche 13 0 

5801102000 Chenilleweefsel 13 0 

5801210000 Ongesneden inslagfluweel en -pluche 13 0
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5801220000 Gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 13 0 

5801230000 Ander inslagfluweel en -pluche 13 0 

5801240000 Kettingfluweel en -pluche, épingle 13 0 

5801250000 Gesneden inslagfluweel en -pluche 13 0 

5801260000 Chenilleweefsel 13 0 

5801310000 Ongesneden inslagfluweel en -pluche 13 0 

5801320000 Gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 13 0 

5801330000 Ander inslagfluweel en -pluche 13 0 

5801340000 Kettingfluweel en -pluche, épingle 13 0 

5801350000 Gesneden inslagfluweel en -pluche 13 0 

5801360000 Chenilleweefsel 13 0 

5801900000 Van andere textielstoffen 13 0 

5802110000 Ongebleekt 8 0 

5802190000 Andere 8 0 

5802200000 Lussenweefsel van andere textielstoffen 8 0 

5802300000 Getufte textielstoffen 8 0 

5803000000 Weefsel met gaasbinding, ander dan bedoeld bij post 58.06 8 0 

5804101000 Van zijde 13 0 

5804102000 Van katoen 13 0 

5804103000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

5804109000 Andere 13 0 

5804210000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

5804291000 Van zijde 13 0 

5804292000 Van katoen 13 0 

5804299000 Andere 13 0 

5804300000 Met de hand vervaardigd kant 13 0 

5805001010 Van wol of van fijn haar 8 0 

5805001090 Andere 8 0 

5805002000 Met de naald vervaardigde tapisserieën 8 0 

5806101000 Van wol of van fijn haar 8 0
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5806102000 Van katoen 8 0 

5806103000 Van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

5806109000 Andere 8 0 

5806200000 Ander lint, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elasto
meergarens of rubberdraden 

8 0 

5806310000 Van katoen 8 0 

5806320000 Van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

5806391000 Van wol of van fijn haar 8 0 

5806392000 Van plantaardige vezels, m.u.v. katoen 8 0 

5806399000 Andere 8 0 

5806400000 Bolduclint 8 0 

5807101000 Etiketten 8 0 

5807109000 Andere 8 0 

5807901000 Etiketten 8 0 

5807909000 Andere 8 0 

5808100000 Vlechten aan het stuk 8 0 

5808901000 Passementwerk 8 0 

5808909000 Andere 8 0 

5809000000 Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens be
doeld bij post 56.05, van de soort gebezigd voor kleding, 
voor stoffering of voor dergelijk gebruik, elders genoemd 
noch elders onder begrepen 

8 0 

5810100000 Etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel 13 0 

5810910000 Van katoen 13 0 

5810920000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

5810990000 Van andere textielstoffen 13 0 

5811001000 Van zijde 8 0 

5811002000 Van wol of van fijn haar 8 0 

5811003000 Van katoen 8 0 

5811004000 Van synthetische of kunstmatige vezels 8 0
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5811009000 Andere 8 0 

5901100000 Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van 
de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, 
voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik 

8 0 

5901901000 Calqueerlinnen en tekenlinnen 8 0 

5901902000 Schilderdoek 8 0 

5901903000 Stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels 8 0 

5902100000 Van nylon of van andere polyamiden 8 0 

5902200000 Van polyesters 8 0 

5902900000 Andere 8 0 

5903100000 Met poly(vinylchloride) 10 0 

5903200000 Met polyurethaan 10 0 

5903900000 Andere 10 0 

5904100000 Linoleum 8 0 

5904900000 Andere 8 0 

5905000000 Wandbekleding van textielstof 8 0 

5906100000 Plakband met een breedte van niet meer dan 20 cm 8 0 

5906910000 Van brei- of haakwerk 8 0 

5906990000 Andere 8 0 

5907001000 Weefels geolied of voorzien van een deklaag op basis van olie 8 0 

5907002000 Beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden 
van studio’s of voor dergelijk gebruik 

8 0 

5907009000 Andere 8 0 

5908001000 Kousen, pitten en wieken 8 0 

5908009000 Andere 8 0 

5909000000 Brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook 
indien gewapend, met beslag of met toebehoren van andere 
stoffen 

8 0 

5910000000 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 

8 0
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5911101000 Lint 8 0 

5911109000 Andere 8 0 

5911200000 Builgaas, ook indien geconfectioneerd 8 0 

5911310000 Met een gewicht van minder dan 650 g/m 2 8 0 

5911320000 Met een gewicht van 650 g/m 2 of meer 8 0 

5911400000 Persdoeken en grove weefsels (die van mensenhaar daaronder 
begrepen), van de soort gebruikt in oliepersen of voor derge
lijk technisch gebruik 

8 0 

5911900000 Andere 8 0 

6001101000 Van katoen 10 0 

6001102000 Van synthetische of kunstmatige vezels 10 0 

6001109000 Andere 10 0 

6001210000 Van katoen 10 0 

6001220000 Van synthetische of kunstmatige vezels 10 0 

6001290000 Van andere textielstoffen 10 0 

6001910000 Van katoen 10 0 

6001920000 Van synthetische of kunstmatige vezels 10 0 

6001990000 Van andere textielstoffen 10 0 

6002400000 Bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, 
geen rubberdraden bevattend 

10 0 

6002900000 Andere 10 0 

6003100000 Van wol of van fijn haar 10 0 

6003200000 Van katoen 10 0 

6003300000 Van synthetische vezels 10 0 

6003400000 Van kunstmatige vezels 10 0 

6003900000 Andere 10 0 

6004100000 Bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, 
geen rubberdraden bevattend 

10 0 

6004900000 Andere 10 0 

6005210000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

6005220000 Geverfd 10 0
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6005230000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

6005240000 Bedrukt 10 0 

6005310000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

6005320000 Geverfd 10 0 

6005330000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

6005340000 Bedrukt 10 0 

6005410000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

6005420000 Geverfd 10 0 

6005430000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

6005440000 Bedrukt 10 0 

6005900000 Andere 10 0 

6006100000 Van wol of van fijn haar 10 0 

6006210000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

6006220000 Geverfd 10 0 

6006230000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

6006240000 Bedrukt 10 0 

6006310000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

6006320000 Geverfd 10 0 

6006330000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

6006340000 Bedrukt 10 0 

6006410000 Ongebleekt of gebleekt 10 0 

6006420000 Geverfd 10 0 

6006430000 Van verschillend gekleurd garen 10 0 

6006440000 Bedrukt 10 0 

6006900000 Andere 10 0 

6101200000 Van katoen 13 0 

6101301000 Van synthetische vezels 13 0 

6101302000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6101900000 Van andere textielstoffen 13 0 

6102100000 Van wol of van fijn haar 13 0
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6102200000 Van katoen 13 0 

6102301000 Van synthetische vezels 13 0 

6102302000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6102900000 Van andere textielstoffen 13 0 

6103101000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6103102000 Van synthetische vezels 13 0 

6103109000 Van andere textielstoffen 13 0 

6103220000 Van katoen 13 0 

6103230000 Van synthetische vezels 13 0 

6103290000 Van andere textielstoffen 13 0 

6103310000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6103320000 Van katoen 13 0 

6103330000 Van synthetische vezels 13 0 

6103390000 Van andere textielstoffen 13 0 

6103410000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6103420000 Van katoen 13 0 

6103430000 Van synthetische vezels 13 0 

6103490000 Van andere textielstoffen 13 0 

6104130000 Van synthetische vezels 13 0 

6104191000 Van katoen 13 0 

6104199000 Andere 13 0 

6104220000 Van katoen 13 0 

6104230000 Van synthetische vezels 13 0 

6104290000 Van andere textielstoffen 13 0 

6104310000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6104320000 Van katoen 13 0 

6104330000 Van synthetische vezels 13 0 

6104390000 Van andere textielstoffen 13 0 

6104410000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6104420000 Van katoen 13 0
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6104430000 Van synthetische vezels 13 0 

6104440000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6104491000 Van zijde 13 0 

6104499000 Andere 13 0 

6104510000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6104520000 Van katoen 13 0 

6104530000 Van synthetische vezels 13 0 

6104590000 Van andere textielstoffen 13 0 

6104610000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6104620000 Van katoen 13 0 

6104630000 Van synthetische vezels 13 0 

6104690000 Van andere textielstoffen 13 0 

6105100000 Van katoen 13 0 

6105201000 Van synthetische vezels 13 0 

6105202000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6105901000 Van zijde 13 0 

6105902000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6105909000 Andere 13 0 

6106100000 Van katoen 13 0 

6106201000 Van synthetische vezels 13 0 

6106202000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6106901000 Van zijde 13 0 

6106902000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6106909000 Andere 13 0 

6107110000 Van katoen 13 0 

6107121000 Van synthetische vezels 13 0 

6107122000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6107190000 Van andere textielstoffen 13 0 

6107210000 Van katoen 13 0 

6107221000 Van synthetische vezels 13 0

NL L 127/330 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)332 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

6107222000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6107290000 Van andere textielstoffen 13 0 

6107910000 Van katoen 13 0 

6107991000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6107999000 Andere 13 0 

6108111000 Van synthetische vezels 13 0 

6108112000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6108191000 Van katoen 13 0 

6108199000 Andere 13 0 

6108210000 Van katoen 13 0 

6108221000 Van synthetische vezels 13 0 

6108222000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6108290000 Van andere textielstoffen 13 0 

6108310000 Van katoen 13 0 

6108321000 Van synthetische vezels 13 0 

6108322000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6108390000 Van andere textielstoffen 13 0 

6108910000 Van katoen 13 0 

6108921000 Van synthetische vezels 13 0 

6108922000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6108991000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6108999000 Andere 13 0 

6109101000 T-shirts 13 0 

6109109000 Andere 13 0 

6109901010 T-shirts 13 0 

6109901090 Andere 13 0 

6109902010 T-shirts 13 0 

6109902090 Andere 13 0 

6109903010 T-shirts 13 0 

6109903090 Andere 13 0
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6109909010 T-shirts 13 0 

6109909090 Andere 13 0 

6110110000 Van wol 13 0 

6110120000 Van kasjmiergeiten 13 0 

6110190000 Andere 13 0 

6110200000 Van katoen 13 0 

6110301000 Van synthetische vezels 13 0 

6110302000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6110901000 Van zijde 13 0 

6110909000 Andere 13 0 

6111201000 Kleding 13 0 

6111202000 Kledingtoebehoren 13 0 

6111301000 Kleding 13 0 

6111302000 Kledingtoebehoren 13 0 

6111901000 Kleding 13 0 

6111902000 Kledingtoebehoren 13 0 

6112110000 Van katoen 13 0 

6112120000 Van synthetische vezels 13 0 

6112190000 Van andere textielstoffen 13 0 

6112201000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6112209000 Andere 13 0 

6112310000 Van synthetische vezels 13 0 

6112390000 Van andere textielstoffen 13 0 

6112410000 Van synthetische vezels 13 0 

6112490000 Van andere textielstoffen 13 0 

6113001000 Van post 59.03 13 0 

6113002000 Van post 59.06 13 0 

6113003000 Van post 59.07 13 0 

6114200000 Van katoen 13 0

NL L 127/332 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)334 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouwcategorie Vrijwaring 

6114301000 Van synthetische vezels 13 0 

6114302000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6114901000 Van zijde 13 0 

6114909000 Andere 13 0 

6115100000 Kousenbroeken, kousen en kniekousen met degressieve com
pressie (bijvoorbeeld aderspatkousen) 

13 0 

6115210000 Van synthetische vezels, van minder dan 67 decitex per en
kelvoudige draad 

13 0 

6115220000 Van synthetische vezels, van 67 decitex of meer per enkel
voudige draad 

13 0 

6115290000 Van andere textielstoffen 13 0 

6115301000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6115309000 Andere 13 0 

6115940000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6115950000 Van katoen 13 0 

6115960000 Van synthetische vezels 13 0 

6115990000 Van andere textielstoffen 13 0 

6116100000 Geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of met rub
ber 

8 0 

6116910000 Van wol of van fijn haar 8 0 

6116921000 Werkhandschoenen 8 0 

6116929000 Andere 8 0 

6116930000 Van synthetische vezels 8 0 

6116990000 Van andere textielstoffen 8 0 

6117101000 Van zijde 13 0 

6117102000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6117103000 Van katoen 13 0 

6117104000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6117109000 Andere 13 0 

6117801000 Dassen, strikjes en sjaaldassen 13 0 

6117809000 Andere 13 0 

6117900000 Delen 13 0
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6201110000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6201120000 Van katoen 13 0 

6201131000 Van synthetische vezels 13 0 

6201132000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6201190000 Van andere textielstoffen 13 0 

6201910000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6201920000 Van katoen 13 0 

6201931000 Van synthetische vezels 13 0 

6201932000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6201990000 Van andere textielstoffen 13 0 

6202110000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6202120000 Van katoen 13 0 

6202131000 Van synthetische vezels 13 0 

6202132000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6202190000 Van andere textielstoffen 13 0 

6202910000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6202920000 Van katoen 13 0 

6202931000 Van synthetische vezels 13 0 

6202932000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6202990000 Van andere textielstoffen 13 0 

6203110000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6203120000 Van synthetische vezels 13 0 

6203190000 Van andere textielstoffen 13 0 

6203220000 Van katoen 13 0 

6203230000 Van synthetische vezels 13 0 

6203291000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6203299000 Andere 13 0 

6203310000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6203320000 Van katoen 13 0 

6203330000 Van synthetische vezels 13 0
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6203390000 Van andere textielstoffen 13 0 

6203410000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6203421000 Van denim, jeans daaronder begrepen 13 0 

6203429000 Andere 13 0 

6203430000 Van synthetische vezels 13 0 

6203490000 Van andere textielstoffen 13 0 

6204110000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6204120000 Van katoen 13 0 

6204130000 Van synthetische vezels 13 0 

6204191000 Van zijde 13 0 

6204199000 Andere 13 0 

6204210000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6204220000 Van katoen 13 0 

6204230000 Van synthetische vezels 13 0 

6204291000 Van zijde 13 0 

6204299000 Andere 13 0 

6204310000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6204320000 Van katoen 13 0 

6204330000 Van synthetische vezels 13 0 

6204391000 Van zijde 13 0 

6204399000 Andere 13 0 

6204410000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6204420000 Van katoen 13 0 

6204430000 Van synthetische vezels 13 0 

6204440000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6204491000 Van zijde 13 0 

6204499000 Andere 13 0 

6204510000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6204520000 Van katoen 13 0
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6204530000 Van synthetische vezels 13 0 

6204591000 Van zijde 13 0 

6204599000 Andere 13 0 

6204610000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6204621000 Van denim, jeans daaronder begrepen 13 0 

6204629000 Andere 13 0 

6204630000 Van synthetische vezels 13 0 

6204691000 Van zijde 13 0 

6204699000 Andere 13 0 

6205200000 Van katoen 13 0 

6205301000 Van synthetische vezels 13 0 

6205302000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6205901000 Van zijde 13 0 

6205902000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6205909000 Andere 13 0 

6206100000 Van zijde of van afval van zijde 13 0 

6206200000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6206300000 Van katoen 13 0 

6206401000 Van synthetische vezels 13 0 

6206402000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6206900000 Van andere textielstoffen 13 0 

6207110000 Van katoen 13 0 

6207191000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6207199000 Andere 13 0 

6207210000 Van katoen 13 0 

6207221000 Van synthetische vezels 13 0 

6207222000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6207290000 Van andere textielstoffen 13 0 

6207910000 Van katoen 13 0 

6207991000 Van zijde 13 0
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6207992000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6207993010 Van synthetische vezels 13 0 

6207993020 Van kunstmatige vezels 13 0 

6207999000 Andere 13 0 

6208111000 Van synthetische vezels 13 0 

6208112000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6208191000 Van zijde 13 0 

6208192000 Van katoen 13 0 

6208199000 Andere 13 0 

6208210000 Van katoen 13 0 

6208221000 Van synthetische vezels 13 0 

6208222000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6208290000 Van andere textielstoffen 13 0 

6208910000 Van katoen 13 0 

6208921000 Van synthetische vezels 13 0 

6208922000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6208991000 Van zijde 13 0 

6208992000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6208999000 Andere 13 0 

6209201000 Kleding 13 0 

6209202000 Kledingtoebehoren 13 0 

6209301000 Kleding 13 0 

6209302000 Kledingtoebehoren 13 0 

6209901010 Van wol of van fijn haar 13 0 

6209901090 Andere 13 0 

6209902000 Kledingtoebehoren 13 0 

6210101000 Van producten bedoeld bij post 56.02 13 0 

6210102000 Van producten bedoeld bij post 56.03 13 0 

6210201000 Van producten bedoeld bij post 59.03 13 0 

6210202000 Van producten bedoeld bij post 59.06 13 0
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6210203000 Van producten bedoeld bij post 59.07 13 0 

6210301000 Van producten bedoeld bij post 59.03 13 0 

6210302000 Van producten bedoeld bij post 59.06 13 0 

6210303000 Van producten bedoeld bij post 59.07 13 0 

6210401000 Van producten bedoeld bij post 59.03 13 0 

6210402000 Van producten bedoeld bij post 59.06 13 0 

6210403000 Van producten bedoeld bij post 59.07 13 0 

6210501000 Van producten bedoeld bij post 59.03 13 0 

6210502000 Van producten bedoeld bij post 59.06 13 0 

6210503000 Van producten bedoeld bij post 59.07 13 0 

6211111000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6211119000 Andere 13 0 

6211121000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6211129000 Andere 13 0 

6211201000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6211209000 Andere 13 0 

6211321000 Kleding voor judo, taekwondo en andere oosterse vechtspor
ten 

13 0 

6211329000 Andere 13 0 

6211331000 Van synthetische vezels 13 0 

6211332000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6211391000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6211399000 Andere 13 0 

6211410000 Van wol of van fijn haar 13 0 

6211421000 Kleding voor judo, taekwondo en andere oosterse vechtspor
ten 

13 0 

6211429000 Andere 13 0 

6211431000 Van synthetische vezels 13 0 

6211432000 Van kunstmatige vezels 13 0 

6211490000 Van andere textielstoffen 13 0 

6212101000 Van katoen 13 0
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6212102000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6212109000 Andere 13 0 

6212201000 Van katoen 13 0 

6212202000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6212209000 Andere 13 0 

6212300000 Corseletten 13 0 

6212900000 Andere 13 0 

6213200000 Van katoen 8 0 

6213900000 Van andere textielstoffen 8 0 

6214100000 Van zijde of van afval van zijde 8 0 

6214200000 Van wol of van fijn haar 8 0 

6214300000 Van synthetische vezels 8 0 

6214400000 Van kunstmatige vezels 8 0 

6214900000 Van andere textielstoffen 8 0 

6215100000 Van zijde of van afval van zijde 8 0 

6215200000 Van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

6215900000 Van andere textielstoffen 8 0 

6216001000 Geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of met rub
ber 

8 0 

6216009000 Andere 8 0 

6217100000 Kledingtoebehoren 13 0 

6217900000 Delen 13 0 

6301100000 Elektrisch verwarmde dekens 10 0 

6301200000 Dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van wol of 
van fijn haar 

10 0 

6301300000 Dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van katoen 10 0 

6301400000 Dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van synthe
tische vezels 

10 0 

6301900000 Andere dekens 10 0 

6302101000 Van katoen 13 0 

6302109000 Andere 13 0
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6302210000 Van katoen 13 0 

6302220000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6302290000 Van andere textielstoffen 13 0 

6302310000 Van katoen 13 0 

6302320000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6302390000 Van andere textielstoffen 13 0 

6302400000 Tafellinnen van brei- of haakwerk 13 0 

6302510000 Van katoen 13 0 

6302530000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6302590000 Van andere textielstoffen 13 0 

6302600000 Huishoudlinnen van lussenstof van katoen 13 0 

6302910000 Van katoen 13 0 

6302930000 Van synthetische of kunstmatige vezels 13 0 

6302990000 Van andere textielstoffen 13 0 

6303120000 Van synthetische vezels 13 0 

6303191000 Van katoen 13 0 

6303199000 Andere 13 0 

6303910000 Van katoen 13 0 

6303920000 Van synthetische vezels 13 0 

6303990000 Van andere textielstoffen 13 0 

6304110000 Van brei- of haakwerk 13 0 

6304190000 Andere 13 0 

6304910000 Van brei- of haakwerk 13 0 

6304920000 Andere dan van brei- of haakwerk, van katoen 13 0 

6304930000 Andere dan van brei- of haakwerk, van synthetische vezels 13 0 

6304990000 Andere dan van brei- of haakwerk, van andere textielstoffen 13 0 

6305100000 Van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 53.03 8 0 

6305200000 Van katoen 8 0 

6305320000 Soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen 8 0 

6305330000 Andere, van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van 
polyethyleen of van polypropyleen 

8 0
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6305390000 Andere 8 0 

6305900000 Van andere textielstoffen 8 0 

6306120000 Van synthetische vezels 13 0 

6306190000 Van andere textielstoffen 13 0 

6306220000 Van synthetische vezels 13 0 

6306290000 Van andere textielstoffen 13 0 

6306300000 Zeilen 13 0 

6306401000 Van katoen 13 0 

6306409000 Van andere textielstoffen 13 0 

6306910000 Van katoen 13 0 

6306991000 Van synthetische vezels 13 0 

6306999000 Andere 13 0 

6307100000 Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke 10 0 

6307200000 Zwemgordels en zwemvesten 10 0 

6307901000 Schoenveters 10 0 

6307902000 Kledinghoezen 10 0 

6307903000 Patronen voor kleding 10 0 

6307909000 Andere 10 0 

6308000000 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 ver
koop in het klein 

13 0 

6309000000 Oude kleren en dergelijke 8 0 

6310100000 Gesorteerd 8 0 

6310900000 Andere 8 0 

6401100000 Schoeisel met beschermende metalen neus 8 0 

6401921000 Skischoenen 8 0 

6401929010 Van rubber 8 0 

6401929090 Andere 8 0 

6401991010 Van rubber 8 0 

6401991090 Andere 8 0 

6401999000 Andere 8 0
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6402120000 Skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen 13 0 

6402190000 Andere 13 0 

6402200000 Schoeisel waarvan het bovendeel uit riempjes bestaat die met 
pluggen aan de zool zijn bevestigd 

13 0 

6402911000 Schoeisel dat bescherming biedt tegen koude 13 0 

6402912000 Tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, 
trainingsschoenen en dergelijk schoeisel 

13 0 

6402919000 Andere 13 0 

6402991000 Sandalen of dergelijk schoeisel, in één stuk gegoten 13 0 

6402992000 Tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, 
trainingsschoenen en dergelijk schoeisel 

13 0 

6402999000 Andere 13 0 

6403120000 Skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen 13 0 

6403190000 Andere 13 0 

6403200000 Schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat 
bestaat uit lederen riemen over de wreef en om de grote teen 

13 0 

6403400000 Ander schoeisel met beschermende metalen neus 13 0 

6403511000 Elegant schoeisel 13 0 

6403519000 Andere 13 0 

6403591000 Elegant schoeisel 13 0 

6403599000 Andere 13 0 

6403911000 Elegant schoeisel 13 0 

6403912000 Bergschoenen 13 0 

6403913000 Veterlaarzen 13 0 

6403914000 Tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, 
trainingsschoenen en dergelijk schoeisel 

13 0 

6403919000 Andere 13 0 

6403991000 Elegant schoeisel 13 0 

6403992000 Bergschoenen 13 0 

6403993000 Veterlaarzen 13 0
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6403994000 Tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, 
trainingsschoenen en dergelijk schoeisel 

13 0 

6403999000 Andere 13 0 

6404110000 Sportschoeisel; tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnas
tiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel 

13 0 

6404191000 Slippers 13 0 

6404199000 Andere 13 0 

6404201000 Slippers 13 0 

6404209000 Andere 13 0 

6405100000 Met bovendeel van leder of van kunstleder 13 3 

6405200000 Met bovendeel van textiel 13 0 

6405900000 Andere 13 5 

6406101000 Bovendelen 8 0 

6406102000 Delen 8 0 

6406201000 Buitenzolen 8 0 

6406202000 Hakken 8 0 

6406910000 Van hout 8 0 

6406991000 Inlegzolen 8 0 

6406992000 Hielkussentjes 8 0 

6406993000 Slobkousen 8 0 

6406994000 Beenkappen 8 0 

6406999000 Andere 8 0 

6501000000 Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand is 
aangevormd, alsmede schijfvormige „plateaux” en cilindervor
mige „manchons” (ook indien overlangs opengesneden), van 
vilt, voor hoeden 

8 0 

6502000000 Hoedvormen (cloches), waarvan bol noch rand zijn aange
vormd, gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aan
eenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken 
zijn vervaardigd, niet gegarneerd 

8 0
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6504000000 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 gegar
neerd 

8 0 

6505100000 Haarnetjes 8 0 

6505901010 Van synthetische vezels 8 0 

6505901090 Van andere vezels 8 0 

6505902010 Sporthoofddeksels 8 0 

6505902020 Baretten 8 0 

6505902090 Andere 8 0 

6505909000 Andere 8 0 

6506100000 Veiligheidshoofddeksels 8 0 

6506910000 Van rubber of van kunststof 8 0 

6506991000 Van leder 8 0 

6506992000 Van metaal 8 0 

6506999000 Andere 8 0 

6507000000 Binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkas
sen, kleppen en stormbanden, voor hoofddeksels 

8 0 

6601100000 Tuinparasols en dergelijke artikelen 13 0 

6601910000 Met telescopische stok of naald 13 0 

6601991000 Wandelstokparaplu’s 13 0 

6601992000 Parasols 13 0 

6601999000 Andere 13 0 

6602001000 Wandelstokken 8 0 

6602002000 Zitstokken 8 0 

6602003000 Zwepen en rijzwepen 8 0 

6602009000 Andere 8 0 

6603200000 Gemonteerde geraamten voor paraplu’s of voor parasols, ook 
indien voorzien van stok of naald, al dan niet met knop of 
handvat 

13 0 

6603900000 Andere 13 0 

6701000000 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 

8 0
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6702100000 Van kunststof 8 0 

6702901000 Van weefsels 8 0 

6702902000 Van papier 8 0 

6702909000 Andere 8 0 

6703001010 Gewassen, gericht, verdund 8 0 

6703001090 Andere 8 0 

6703009000 Andere 8 0 

6704110000 Complete pruiken 8 0 

6704191000 Gedeeltelijke pruiken 8 0 

6704192000 Valse baarden 8 0 

6704193000 Valse wenkbrauwen 8 0 

6704194000 Valse wimpers 8 0 

6704199000 Andere 8 0 

6704201000 Complete pruiken 8 0 

6704202000 Gedeeltelijke pruiken 8 0 

6704203000 Valse baarden 8 0 

6704204000 Valse wenkbrauwen 8 0 

6704205000 Valse wimpers 8 0 

6704209000 Andere 8 0 

6704900000 Van andere stoffen 8 0 

6801000000 Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, 
van natuursteen (andere dan leisteen) 

8 0 

6802100000 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 

8 3 

6802211000 Van marmer 8 5 

6802212000 Van travertijn 8 0 

6802213000 Van albast 8 0 

6802230000 Van graniet 8 5 

6802291000 Van andere kalksteen 8 0
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6802299000 Andere 8 5 

6802911000 Van marmer 8 5 

6802912000 Van travertijn 8 0 

6802913000 Van albast 8 0 

6802920000 Van andere kalksteen 8 0 

6802930000 Van graniet 8 5 

6802990000 Van andere steen 8 5 

6803001000 Inktsteen 8 5 

6803009000 Andere 8 5 

6804100000 Stenen om te malen of te vervezelen 8 0 

6804210000 Van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant 8 0 

6804220000 Van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen 
of van keramiek 

8 3 

6804230000 Van natuursteen 8 0 

6804300000 Handwetstenen en handpolijststenen 8 0 

6805100000 Op een drager van uitsluitend textielweefsel 8 0 

6805200000 Op een drager van uitsluitend papier of karton 8 0 

6805300000 Op een drager van andere stoffen 8 0 

6806101000 Slakkenwol 8 0 

6806102000 Steenwol 8 3 

6806103000 Keramische vezels 8 0 

6806109000 Andere 8 0 

6806201000 Geëxpandeerd vermiculiet 8 5 

6806202000 Geëxpandeerde klei 8 0 

6806204000 Geëxpandeerd perliet 8 0 

6806209000 Andere 8 0 

6806901000 Vuurbestendige stoffen 8 0 

6806909000 Andere 8 3 

6807100000 Op rollen 8 0 

6807900000 Andere 8 0
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6808000000 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 

8 0 

6809110000 Uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt 8 0 

6809190000 Andere 8 0 

6809900000 Andere werken 8 0 

6810111000 Blokken 8 0 

6810112000 Bouwstenen 8 0 

6810191000 Tegels 8 0 

6810192000 Flagstones 8 0 

6810193000 Dakpannen 8 0 

6810199000 Andere 8 0 

6810910000 Geprefabriceerde bouwelementen 8 0 

6810991000 Balken 8 0 

6810992000 Pijlers 8 0 

6810993000 Elektriciteitspalen 8 0 

6810994000 Dwarsliggers 8 0 

6810995000 Pijpen 8 0 

6810999000 Andere 8 0 

6811401010 Voor daken, plafonds, wanden of vloeren 8 0 

6811401090 Andere 8 0 

6811402010 Voor daken, plafonds, wanden of vloeren 8 0 

6811402090 Andere 8 0 

6811403000 Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken daarvoor 8 0 

6811409010 Voor daken, plafonds, wanden of vloeren 8 0 

6811409090 Andere 8 0 

6811810000 Golfplaten 8 0 

6811820000 Andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke arti
kelen 

8 0 

6811830000 Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken daarvoor 8 0
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6811890000 Andere werken 8 0 

6812801000 Kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels 8 0 

6812802000 Papier, karton en vilt 8 0 

6812803000 Asbestpakking in vellen of op rollen 8 0 

6812809000 Andere 8 0 

6812910000 Kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels 8 0 

6812920000 Papier, karton en vilt 8 0 

6812930000 Asbestpakking in vellen of op rollen 8 0 

6812990000 Andere 8 0 

6813201010 Voor automobielen 8 0 

6813201090 Andere 8 0 

6813202010 Voor automobielen 8 0 

6813202090 Andere 8 0 

6813209010 Voor automobielen 8 3 

6813209090 Andere 8 3 

6813810000 Remvoering 8 0 

6813891000 Koppelingsschijven 8 0 

6813899000 Andere 8 3 

6814100000 Platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gereconsti
tueerd mica, ook indien op een drager 

8 0 

6814900000 Andere 8 0 

6815101000 Werken van grafiet, voor niet-elektrisch gebruik 8 0 

6815102000 Koolstofvezels 8 0 

6815109000 Andere 8 0 

6815200000 Werken van turf 8 0 

6815910000 Bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet 8 0 

6815990000 Andere 8 5 

6901001000 Stenen 8 0
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6901002000 Blokken 8 0 

6901003000 Tegels 8 0 

6901009010 Platen en panelen 8 0 

6901009090 Andere 8 0 

6902100000 Bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 gewichts
percenten MgO, CaO of Cr 2 O 3 

8 5 

6902200000 Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide 
(Al 2 O 3 ), siliciumdioxide (SiO 2 ) of een mengsel of verbinding 
van deze producten 

8 5 

6902901000 Op basis van siliciumcarbide en zirkonium 8 0 

6902909000 Andere 8 5 

6903101000 Retorten 8 0 

6903102010 Voor ovens voor de productie van schijven (wafers) van half
geleidermateriaal 

3 0 

6903102090 Andere 8 0 

6903103000 Reactievaten 8 0 

6903104000 Moffels 8 0 

6903105000 Mondstukken 8 0 

6903106000 Stoppen 8 0 

6903107000 Buizen en pijpen 8 0 

6903108000 Staven 8 0 

6903109000 Overige 8 3 

6903201000 Retorten 8 0 

6903202000 Smeltkroezen 8 0 

6903203000 Reactievaten 8 0 

6903204000 Moffels 8 0 

6903205000 Mondstukken 8 0 

6903206000 Stoppen 8 0 

6903207000 Buizen en pijpen 8 0 

6903208000 Staven 8 0 

6903209000 Andere 8 0
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6903901000 Op basis van siliciumcarbide en zirkonium 8 0 

6903909010 Retorten 8 0 

6903909020 Smeltkroezen 8 0 

6903909030 Reactievaten 8 0 

6903909040 Moffels 8 0 

6903909050 Mondstukken 8 0 

6903909060 Stoppen 8 0 

6903909070 Buizen en pijpen 8 0 

6903909080 Staven 8 0 

6903909090 Andere 8 5 

6904100000 Baksteen 8 0 

6904900000 Andere 8 0 

6905100000 Dakpannen 8 0 

6905901000 Elementen voor schoorstenen, rookkanalen 8 0 

6905902000 Bouwkundige ornamenten 8 0 

6905909000 Andere 8 0 

6906001000 Buizen en goten 8 0 

6906002000 Hulpstukken voor buizen en goten 8 0 

6907101000 Van porselein 8 0 

6907109000 Andere 8 0 

6907901000 Van porselein 8 0 

6907909000 Andere 8 0 

6908101000 Van porselein 8 0 

6908109000 Andere 8 3 

6908901000 Van porselein 8 5 

6908909000 Andere 8 5 

6909110000 Van porselein 8 0 

6909120000 Artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal 
van Mohs 

8 0 

6909190000 Andere 8 0 

6909900000 Andere 8 0
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6910101000 Wasbakken 8 0 

6910102000 Badkuipen 8 0 

6910103000 Closetpotten 8 0 

6910104000 Urinoirs 8 0 

6910109000 Andere 8 3 

6910900000 Andere 8 3 

6911101000 Koffie- en theeserviezen 8 5 

6911102000 Kommen en schalen 8 3 

6911109000 Andere 8 0 

6911901000 Huishoudelijke artikelen 8 0 

6911902000 Toiletartikelen 8 0 

6911909000 Andere 8 0 

6912001010 Koffie- en theeserviezen 8 3 

6912001020 Kommen en schalen 8 3 

6912001090 Andere 8 5 

6912002000 Huishoudelijke artikelen 8 0 

6912003000 Toiletartikelen 8 0 

6912009000 Andere 8 0 

6913101000 Beelden, beeldjes en borstbeelden 8 0 

6913109020 Siervaatwerk 8 0 

6913109090 Andere 8 0 

6913901000 Beelden, beeldjes en borstbeelden 8 0 

6913909020 Siervaatwerk 8 0 

6913909090 Andere 8 3 

6914101000 Bloempotten 8 0 

6914109000 Andere 8 0 

6914901000 Bloempotten 8 0 

6914909000 Andere 8 0 

7001001000 Glasmassa 5 0 

7001002000 Glasscherven en ander glasafval 3 0
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7002100000 Kogels 8 0 

7002201000 Voor de vervaardiging van werken van kwarts voor halfge
leiders 

3 0 

7002209000 Andere 8 0 

7002311000 Voor de vervaardiging van werken van kwarts voor halfge
leiders 

3 3 

7002319000 Andere 8 3 

7002320000 Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet 
meer dan 5 × 10 -6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C 

8 0 

7002390000 Andere 8 0 

7003121000 Met een dikte van niet meer dan 2 mm 8 0 

7003122000 Met een dikte van meer dan 2 doch niet meer dan 3 mm 8 0 

7003123000 Met een dikte van meer dan 3 doch niet meer dan 4 mm 8 0 

7003124000 Met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 5 mm 8 0 

7003125000 Met een dikte van meer dan 5 doch niet meer dan 6 mm 8 0 

7003126000 Met een dikte van meer dan 6 doch niet meer dan 8 mm 8 0 

7003127000 Met een dikte van meer dan 8 mm 8 0 

7003191000 Met een dikte van niet meer dan 2 mm 8 0 

7003192000 Met een dikte van meer dan 2 doch niet meer dan 3 mm 8 0 

7003193000 Met een dikte van meer dan 3 doch niet meer dan 4 mm 8 0 

7003194000 Met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 5 mm 8 0 

7003195000 Met een dikte van meer dan 5 doch niet meer dan 6 mm 8 0 

7003196000 Met een dikte van meer dan 6 doch niet meer dan 8 mm 8 0 

7003197000 Met een dikte van meer dan 8 mm 8 0 

7003200000 Draadglas in platen 8 0 

7003300000 Profielen 8 0
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7004201000 Met een dikte van niet meer dan 2 mm 8 0 

7004202000 Met een dikte van meer dan 2 doch niet meer dan 3 mm 8 0 

7004203000 Met een dikte van meer dan 3 doch niet meer dan 4 mm 8 0 

7004204000 Met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 5 mm 8 0 

7004205000 Met een dikte van meer dan 5 doch niet meer dan 6 mm 8 0 

7004206000 Met een dikte van meer dan 6 doch niet meer dan 8 mm 8 0 

7004207000 Met een dikte van meer dan 8 mm 8 0 

7004901000 Met een dikte van niet meer dan 2 mm 8 0 

7004902000 Met een dikte van meer dan 2 doch niet meer dan 3 mm 8 0 

7004903000 Met een dikte van meer dan 3 doch niet meer dan 4 mm 8 0 

7004904000 Met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 5 mm 8 0 

7004905000 Met een dikte van meer dan 5 doch niet meer dan 6 mm 8 0 

7004906000 Met een dikte van meer dan 6 doch niet meer dan 8 mm 8 0 

7004907000 Met een dikte van meer dan 8 mm 8 0 

7005101000 Met een dikte van niet meer dan 2 mm 8 3 

7005102000 Met een dikte van meer dan 2 doch niet meer dan 3 mm 8 0 

7005103000 Met een dikte van meer dan 3 doch niet meer dan 4 mm 8 0 

7005104000 Met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 5 mm 8 0 

7005105000 Met een dikte van meer dan 5 doch niet meer dan 6 mm 8 0 

7005106000 Met een dikte van meer dan 6 doch niet meer dan 8 mm 8 0 

7005107000 Met een dikte van meer dan 8 mm 8 0 

7005211000 Met een dikte van niet meer dan 2 mm 8 0 

7005212000 Met een dikte van meer dan 2 doch niet meer dan 3 mm 8 0
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7005213000 Met een dikte van meer dan 3 doch niet meer dan 4 mm 8 0 

7005214000 Met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 5 mm 8 0 

7005215000 Met een dikte van meer dan 5 doch niet meer dan 6 mm 8 0 

7005216000 Met een dikte van meer dan 6 doch niet meer dan 8 mm 8 0 

7005217000 Met een dikte van meer dan 8 mm 8 0 

7005291010 Voor plasmaschermen 4 0 

7005291020 Voor blanco maskers voor de vervaardiging van halfgeleiders 
of van platte beeldschermen 

3 0 

7005291030 Voor oled-beeldschermen (organische lichtemitterende diode) 4 0 

7005291090 Andere 8 0 

7005292010 Voor plasmaschermen 4 0 

7005292020 Voor blanco maskers voor de vervaardiging van halfgeleiders 
of van platte beeldschermen 

3 0 

7005292030 Voor oled-beeldschermen (organische lichtemitterende diode) 4 0 

7005292090 Andere 8 0 

7005293000 Met een dikte van meer dan 3 doch niet meer dan 4 mm 8 3 

7005294000 Met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 5 mm 8 3 

7005295000 Met een dikte van meer dan 5 doch niet meer dan 6 mm 8 3 

7005296000 Met een dikte van meer dan 6 doch niet meer dan 8 mm 8 0 

7005297000 Met een dikte van meer dan 8 mm 8 0 

7005300000 Draadglas 8 0 

7006001000 Voor plasmaschermen 4 5 

7006002000 Voor blanco maskers voor de vervaardiging van halfgeleiders 
of van platte beeldschermen 

3 5 

7006003000 Voor oled-beeldschermen (organische lichtemitterende diode) 4 5
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7006009000 Andere 8 5 

7007110000 Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor 
luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen 

8 0 

7007190000 Andere 8 0 

7007210000 Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor 
luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen 

8 0 

7007290000 Andere 8 0 

7008000000 Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden 8 0 

7009100000 Achteruitkijkspiegels voor voertuigen 8 0 

7009910000 Niet omlijst 8 0 

7009920000 Omlijst 8 0 

7010100000 Ampullen 8 0 

7010200000 Stoppen, deksels en andere sluitingen 8 0 

7010900000 Andere 8 0 

7011100000 Voor elektrische verlichting 8 0 

7011201000 Gekleurd 8 0 

7011209000 Andere 8 0 

7011900000 Andere 8 0 

7013100000 Van glaskeramiek 8 0 

7013220000 Van kristal 8 0 

7013280000 Andere 8 5 

7013330000 Van kristal 8 0 

7013370000 Andere 8 5 

7013410000 Van kristal 8 0 

7013420000 Van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer 
dan 5 × 10 -6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C 

8 0 

7013490000 Andere 8 5 

7013910000 Van kristal 8 0 

7013990000 Andere 8 0 

7014001000 Van „sealed beam”-lampen 8 0
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7014009010 Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas 8 0 

7014009020 Optische elementen van glas 8 5 

7015100000 Brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte 8 0 

7015901000 Voor zonnebrillen 8 0 

7015902000 Horlogeglazen en dergelijke glazen 8 0 

7015909000 Andere 8 0 

7016100000 Glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een 
drager, voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doel
einden 

8 0 

7016901000 Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of 
geperst glas, ook indien gewapend 

8 0 

7016909010 Glas in lood 8 0 

7016909020 Gebrandschilderd glas 8 0 

7016909090 Andere 8 0 

7017100000 Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 8 0 

7017200000 Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet 
meer dan 5 × 10 -6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C 

8 0 

7017900000 Andere 8 0 

7018101000 Kralen 8 0 

7018102000 Onechte parels 8 0 

7018103000 Onechte edelstenen 8 0 

7018104000 Onecht koraal 8 0 

7018109000 Andere 8 0 

7018200000 Glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 
1 mm 

8 0 

7018901000 Glazen ogen, andere dan prothesen 8 0 

7018909000 Andere 8 0 

7019110000 Garens versneden op een lengte van niet meer dan 50 mm 8 0 

7019120000 Rovings 8 0 

7019190000 Andere 8 3

NL L 127/356 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)358 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

7019310000 Matten 8 0 

7019320000 Vliezen 8 0 

7019390000 Andere 8 0 

7019400000 Weefsels van rovings 8 0 

7019510000 Met een breedte van niet meer dan 30 cm 8 3 

7019520000 Met een breedte van meer dan 30 cm, met platbinding, met 
een gewicht van minder dan 250 g/m 2 , van filamenten van 
niet meer dan 136 tex per enkelvoudig garen 

8 0 

7019590000 Andere 8 3 

7019901000 Glaswol 8 3 

7019909000 Andere 8 0 

7020001011 Reactorbuizen en -houders van kwarts, van de soort gebruikt 
in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van schij
ven (wafers) van halfgeleidermateriaal 

0 0 

7020001012 Smeltkroezen van kwarts, voor de productie van schijven 
(wafers) van halfgeleidermateriaal 

3 0 

7020001013 Voor de vervaardiging van werken van kwarts voor halfge
leiders 

3 0 

7020001019 Andere 8 0 

7020001090 Andere 8 0 

7020009000 Andere 8 0 

7101101000 Onbewerkt 8 0 

7101102000 Bewerkt 8 0 

7101210000 Onbewerkt 8 0 

7101220000 Bewerkt 8 0 

7102100000 Niet gesorteerd 1 0 

7102210000 Onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden 1 0 

7102290000 Andere 5 0 

7102310000 Onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden 1 0 

7102390000 Andere 5 0 

7103100000 Onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt 1 0 

7103911000 Voor industrieel gebruik 5 0
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7103919010 Robijnen 5 0 

7103919020 Saffieren 5 0 

7103919030 Smaragden 5 0 

7103991000 Voor industrieel gebruik 5 0 

7103999010 Opaal 5 0 

7103999020 Jade 5 0 

7103999030 Chalcedon 5 0 

7103999040 Bergkristal 5 0 

7103999090 Andere 5 0 

7104100000 Piëzo-elektrisch kwarts 5 0 

7104201000 Diamant 5 0 

7104209000 Andere 5 0 

7104901010 Diamant 5 0 

7104901020 Synthetisch kwarts 5 0 

7104901090 Andere 5 0 

7104909010 Diamant 5 0 

7104909090 Andere 5 0 

7105101000 Natuurlijke 5 0 

7105102000 Synthetische 5 0 

7105901000 Van granaat 5 0 

7105909000 Andere 5 0 

7106100000 Poeder 3 0 

7106911000 Met een zilvergehalte van 99,99 % of meer 3 0 

7106919000 Andere 3 0 

7106921000 Staven en profielen 3 0 

7106922000 Platen, bladen en strippen 3 0 

7106923000 Draad 3 0 

7106929000 Andere 3 0 

7107001000 Staven en profielen 3 0
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7107002000 Platen, bladen en strippen 3 0 

7107003000 Draad 3 0 

7107004000 Buizen, pijpen en holle staven 3 0 

7107009000 Andere 3 0 

7108110000 Poeder 3 0 

7108121000 Klompjes, billets en korrels 3 0 

7108129000 Andere 3 0 

7108131010 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 3 0 

7108131090 Andere 3 0 

7108139010 Staven en profielen 3 0 

7108139020 Platen, bladen en strippen 3 0 

7108139090 Andere 3 0 

7108200000 Monetair goud 0 0 

7109000000 Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of 
halfbewerkt 

3 0 

7110110000 Onbewerkt of in poedervorm 3 0 

7110190000 Andere 3 0 

7110210000 Onbewerkt of in poedervorm 3 0 

7110290000 Andere 3 0 

7110310000 Onbewerkt of in poedervorm 3 0 

7110390000 Andere 3 0 

7110410000 Onbewerkt of in poedervorm 3 0 

7110490000 Andere 3 0 

7111000000 Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, on
bewerkt of halfbewerkt 

3 0 

7112300000 As, bevattende edele metalen of verbindingen van edele me
talen 

2 0 

7112911000 Van residuen 2 0 

7112919000 Andere 3 0 

7112921000 Van residuen 2 0 

7112929000 Andere 3 0
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7112991000 Van residuen 2 0 

7112992000 Van resten, afknipsels en afval van kunststof 6,5 0 

7112999000 Andere 3 0 

7113110000 Van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele 
metalen 

8 5 

7113191000 Van platina 8 3 

7113192000 Van goud 8 5 

7113199000 Andere 8 5 

7113201000 Geplateerd met platina 8 0 

7113202000 Geplateerd met goud 8 3 

7113203000 Geplateerd met zilver 8 3 

7113209000 Andere 8 0 

7114111000 Tafelgerei 8 0 

7114112000 Toiletbenodigdheden 8 0 

7114113000 Bureaugarnituren 8 0 

7114114000 Rokersbenodigdheden 8 0 

7114119000 Andere 8 0 

7114191000 Tafelgerei 8 0 

7114192000 Toiletbenodigdheden 8 0 

7114193000 Bureaugarnituren 8 0 

7114194000 Rokersbenodigdheden 8 0 

7114199000 Andere 8 0 

7114201000 Tafelgerei 8 0 

7114202000 Toiletbenodigdheden 8 0 

7114203000 Bureaugarnituren 8 0 

7114204000 Rokersbenodigdheden 8 0 

7114209000 Andere 8 0 

7115100000 Katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas 8 0 

7115901010 Smeltkroezen van platina 8 0 

7115901090 Andere 8 0
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7115909010 Van goud en van metaal geplateerd met goud 8 0 

7115909020 Van zilver en van metaal geplateerd met zilver 8 0 

7115909090 Andere 8 0 

7116101000 Van echte parels 8 0 

7116102000 Van gekweekte parels 8 0 

7116201000 Voor industrieel gebruik 8 0 

7116209010 Voor sieraden 8 0 

7116209090 Andere 8 0 

7117110000 Manchetknopen en dergelijke knopen 8 0 

7117191000 Halssnoeren 8 0 

7117192000 Armbanden 8 0 

7117193000 Oorbellen 8 0 

7117194000 Broches 8 0 

7117195000 Ringen 8 0 

7117196000 Sierkettingen 8 0 

7117199000 Andere 8 0 

7117900000 Andere 8 0 

7118100000 Munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden munten 0 0 

7118901000 Munten van goud 0 0 

7118902000 Munten van zilver 0 0 

7118909000 Andere 0 0 

7201101000 Om te gieten 0 0 

7201102000 Voor de vervaardiging van staal 0 0 

7201109000 Andere 0 0 

7201200000 Niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtsper
cent fosfor 

0 0 

7201501000 Gelegeerd gietijzer 2 0 

7201502000 Spiegelijzer 2 0 

7202110000 Bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof 5 0
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7202190000 Andere 5 0 

7202210000 Bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium 3 0 

7202291000 Bevattende 2 of meer gewichtspercenten magnesium 3 0 

7202299000 Andere 3 0 

7202300000 Ferrosilicomangaan 5 0 

7202410000 Bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof 3 0 

7202490000 Andere 3 0 

7202500000 Ferrosilicochroom 3 0 

7202600000 Ferronikkel 3 0 

7202700000 Ferromolybdeen 3 0 

7202800000 Ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam 3 0 

7202910000 Ferrotitaan en ferrosilicotitaan 3 0 

7202920000 Ferrovanadium 3 0 

7202930000 Ferroniobium 3 0 

7202991000 Ferrofosfor met een fosforgehalte van 15 of meer gewichts
percenten 

3 0 

7202999000 Andere 3 0 

7203100000 Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van 
ijzererts 

0 0 

7203900000 Andere 1 0 

7204100000 Resten en afval, van gietijzer 0 0 

7204210000 Van roestvrij staal 0 0 

7204290000 Andere 0 0 

7204300000 Resten en afval, van vertind ijzer en staal 0 0 

7204410000 Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van 
het stampen of stansen, ook indien in pakketten 

0 0 

7204490000 Andere 0 0 

7204500000 Afvalingots 0 0 

7205101000 Ronde korrels 5 0 

7205102000 Scherpe korrels 5 0
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7205109000 Andere 5 0 

7205210000 Van gelegeerd staal 5 0 

7205290000 Andere 5 0 

7206100000 Ingots 0 0 

7206900000 Andere 0 0 

7207111000 Blooms 0 0 

7207112000 Billets 0 0 

7207121000 Bramen 0 0 

7207122000 Largets 0 0 

7207190000 Andere 0 0 

7207201000 Blooms 0 0 

7207202000 Billets 0 0 

7207203000 Bramen 0 0 

7207204000 Largets 0 0 

7207209000 Andere 0 0 

7208101000 Met een dikte van 4,75 mm of meer 0 0 

7208109000 Met een dikte van minder dan 4,75 mm 0 0 

7208251000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208259000 Andere 0 0 

7208261000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208269000 Andere 0 0 

7208271000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208279000 Andere 0 0 

7208361000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208369000 Andere 0 0 

7208371000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208379000 Andere 0 0 

7208381000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0
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7208389000 Andere 0 0 

7208391000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208399000 Andere 0 0 

7208400000 Niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste 
motieven 

0 0 

7208511000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208519000 Andere 0 0 

7208521000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208529000 Andere 0 0 

7208531000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208539000 Andere 0 0 

7208541000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7208549000 Andere 0 0 

7208900000 Andere 0 0 

7209151000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7209159000 Andere 0 0 

7209161000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7209169000 Andere 0 0 

7209171000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7209179000 Andere 0 0 

7209181000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7209189000 Andere 0 0 

7209251000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7209259000 Andere 0 0 

7209261000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7209269000 Andere 0 0 

7209271000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0
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7209279000 Andere 0 0 

7209281000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7209289000 Andere 0 0 

7209900000 Andere 0 0 

7210110000 Met een dikte van 0,5 mm of meer 0 0 

7210120000 Met een dikte van minder dan 0,5 mm 0 0 

7210200000 Verlood 0 0 

7210301000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7210309000 Andere 0 0 

7210410000 Gegolfd 0 0 

7210491010 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7210491090 Andere 0 0 

7210499010 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7210499090 Andere 0 0 

7210500000 Bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden 0 0 

7210610000 Bekleed met aluminium-zinklegeringen 0 0 

7210690000 Andere 0 0 

7210700000 Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 0 0 

7210901000 Vernikkeld 0 0 

7210902000 Verkoperd 0 0 

7210909000 Andere 0 0 

7211130000 Aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een 
breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of 
meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven 

0 0 

7211141000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7211149000 Andere 0 0 

7211191000 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0
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7211199000 Andere 0 0 

7211231000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7211239000 Andere 0 0 

7211291000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7211299000 Andere 0 0 

7211901000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7211909000 Andere 0 0 

7212101000 Met een dikte van 0,5 mm of meer 0 0 

7212102000 Met een dikte van minder dan 0,5 mm 0 0 

7212201000 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7212209000 Andere 0 0 

7212301010 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7212301090 Andere 0 0 

7212309010 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7212309090 Andere 0 0 

7212400000 Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 0 0 

7212501000 Vernikkeld 0 0 

7212502000 Verkoperd 0 0 

7212509000 Andere 0 0 

7212600000 Geplateerd 0 0 

7213100000 Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij 
het walsen verkregen vervormingen 

0 0 

7213200000 Andere, van automatenstaal 0 0 

7213911010 Bevattende 0,25 gewichtspercenten of meer koolstof 0 0 

7213911090 Andere 0 0 

7213919000 Andere 0 0 

7213991010 Bevattende 0,25 gewichtspercenten of meer koolstof 0 0
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7213991090 Andere 0 0 

7213999000 Andere 0 0 

7214100000 Gesmeed 0 0 

7214201000 Betonstaal 0 0 

7214209000 Andere 0 0 

7214300000 Andere, van automatenstaal 0 0 

7214910000 Met een rechthoekige dwarsdoorsnede 0 0 

7214991000 Bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 0 0 

7214999000 Andere 0 0 

7215100000 Van automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud nabe
werken verkregen 

0 0 

7215500000 Andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken ver
kregen 

0 0 

7215900000 Andere 0 0 

7216101000 U-profielen 0 0 

7216102000 I-profielen 0 0 

7216103000 H-profielen 0 0 

7216210000 L-profielen 0 0 

7216220000 T-profielen 0 0 

7216310000 U-profielen 0 0 

7216320000 I-profielen 0 0 

7216333000 Met een lijfhoogte van minder dan 300 mm 0 0 

7216334000 Met een lijfhoogte van 300 mm of meer doch niet meer dan 
600 mm 

0 0 

7216335000 Met een lijfhoogte van meer dan 600 mm 0 0 

7216401000 L-profielen 0 0 

7216402000 T-profielen 0 0 

7216500000 Andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of 
warm geperst 

0 0 

7216610000 Vervaardigd van gewalste platte producten 0 0 

7216690000 Andere 0 0
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7216910000 Door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit 
gewalste platte producten 

0 0 

7216990000 Andere 0 0 

7217100000 Niet bekleed, ook indien gepolijst 0 0 

7217200000 Verzinkt 0 0 

7217301000 Verkoperd 0 0 

7217309000 Andere 0 0 

7217900000 Andere 0 0 

7218101000 Ingots 0 0 

7218109000 Andere 0 0 

7218911000 Bramen 0 0 

7218912000 Largets 0 0 

7218919000 Andere 0 0 

7218991000 Blooms 0 0 

7218992000 Billets 0 0 

7218999000 Andere 0 0 

7219111000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219119000 Andere 0 0 

7219121000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219129000 Andere 0 0 

7219131000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219139000 Andere 0 0 

7219141000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219149000 Andere 0 0 

7219211000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219219000 Andere 0 0
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7219221000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219229000 Andere 0 0 

7219231000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219239000 Andere 0 0 

7219241000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219249000 Andere 0 0 

7219310000 Met een dikte van 4,75 mm of meer 0 0 

7219321000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219329000 Andere 0 0 

7219331000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219339000 Andere 0 0 

7219341000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219349000 Andere 0 0 

7219351000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7219359000 Andere 0 0 

7219900000 Andere 0 0 

7220111000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7220119000 Andere 0 0 

7220121000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7220129000 Andere 0 0 

7220201000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7220209000 Andere 0 0
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7220901000 Van de nikkelreeks, nikkel bevattend, ook indien andere ele
menten bevattend 

0 0 

7220909000 Andere 0 0 

7221000000 Walsdraad van roestvrij staal 0 0 

7222110000 Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede 0 0 

7222190000 Andere 0 0 

7222200000 Staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken ver
kregen 

0 0 

7222300000 Andere staven 0 0 

7222400000 Profielen 0 0 

7223000000 Draad van roestvrij staal 0 0 

7224101000 Ingots 0 0 

7224109000 Andere 0 0 

7224901000 Blooms 0 0 

7224902000 Billets 0 0 

7224903000 Bramen 0 0 

7224904000 Largets 0 0 

7224909000 Andere 0 0 

7225110000 Met georiënteerde korrel 0 0 

7225190000 Andere 0 0 

7225301000 Van sneldraaistaal 0 0 

7225309010 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7225309090 Andere 0 0 

7225401000 Van sneldraaistaal 0 0 

7225409010 Met een trekvastheid van 490 MPa of meer 0 0 

7225409090 Andere 0 0 

7225501000 Van sneldraaistaal 0 0 

7225509000 Andere 0 0 

7225911000 Van sneldraaistaal 0 0
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7225919010 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7225919090 Andere 0 0 

7225921000 Van sneldraaistaal 0 0 

7225929011 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7225929019 Andere 0 0 

7225929091 Met een trekvastheid van 340 MPa of meer 0 0 

7225929099 Andere 0 0 

7225991000 Van sneldraaistaal 0 0 

7225999000 Andere 0 0 

7226110000 Met georiënteerde korrel 0 0 

7226190000 Andere 0 0 

7226200000 Van sneldraaistaal 0 0 

7226910000 Enkel warm gewalst 0 0 

7226920000 Enkel koud gewalst 0 0 

7226991000 Folie van amorfe staallegeringen met een dikte van niet meer 
dan 100 μm 

0 0 

7226992000 Elektrolytisch verzinkt 0 0 

7226993000 Op andere wijze verzinkt 0 0 

7226999000 Andere 0 0 

7227100000 Van sneldraaistaal 0 0 

7227200000 Van siliciummangaanstaal 0 0 

7227901000 Van warmtebestendig staal 0 0 

7227909000 Andere 0 0 

7228100000 Staven van sneldraaistaal 0 0 

7228200000 Staven van siliciummangaanstaal 0 0 

7228300000 Andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm 
geperst 

0 0 

7228400000 Andere staven, enkel gesmeed 0 0
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7228500000 Andere staven, enkel door koud bewerken of koud nabewer
ken verkregen 

0 0 

7228600000 Andere staven 0 0 

7228700000 Profielen 0 0 

7228800000 Holle staven voor boringen 0 0 

7229200000 Van siliciummangaanstaal 0 0 

7229901010 Van sneldraaistaal 0 0 

7229901090 Andere 0 0 

7229902010 Van sneldraaistaal 0 0 

7229902090 Andere 0 0 

7229909010 Van sneldraaistaal 0 0 

7229909090 Andere 0 0 

7301101000 U-vormig 0 0 

7301109000 Andere 0 0 

7301201000 U-profielen 0 0 

7301202000 H-profielen 0 0 

7301203000 I-profielen 0 0 

7301209000 Andere 0 0 

7302101010 Die een warmtebehandeling hebben ondergaan 0 0 

7302101090 Andere 0 0 

7302102010 Die een warmtebehandeling hebben ondergaan 0 0 

7302102090 Andere 0 0 

7302103010 Die een warmtebehandeling hebben ondergaan 0 0 

7302103090 Andere 0 0 

7302104010 Die een warmtebehandeling hebben ondergaan 0 0 

7302104090 Andere 0 0 

7302300000 Wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestand
delen van kruisingen en wissels 

8 0 

7302400000 Lasplaten en onderlegplaten 0 0 

7302900000 Andere 0 0 

7303001010 Van nodulair gietijzer 8 0
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7303001090 Andere 8 0 

7303002000 Holle profielen 8 0 

7304110000 Van roestvrij staal 0 0 

7304190000 Andere 0 0 

7304220000 Boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal 0 0 

7304230000 Andere boorpijpen (drill pipes) 0 0 

7304240000 Andere, van roestvrij staal 0 0 

7304290000 Andere 0 0 

7304310000 Koud getrokken of koud gewalst 0 0 

7304390000 Andere 0 0 

7304410000 Koud getrokken of koud gewalst 0 0 

7304490000 Andere 0 0 

7304510000 Koud getrokken of koud gewalst 0 0 

7304590000 Andere 0 0 

7304900000 Andere 0 0 

7305111000 Met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 doch niet 
meer dan 1 422,4 mm 

0 0 

7305112000 Met een uitwendige diameter van meer dan 1 422,4 mm 0 0 

7305120000 Op andere wijze overlangs gelast 0 0 

7305190000 Andere 0 0 

7305200000 Bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of 
gaswinning 

0 0 

7305311000 Gelast door booglassen onder poederdek 0 0 

7305312000 Gelast door middel van weerstandlassen 0 0 

7305319000 Andere 0 0 

7305390000 Andere 0 0 

7305900000 Andere 0 0 

7306110000 Gelast, van roestvrij staal 0 0 

7306190000 Andere 0 0 

7306211000 Bekledingsbuizen (casings) 0 0
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7306212000 Exploitatiebuizen (tubings) 0 0 

7306291000 Bekledingsbuizen (casings) 0 0 

7306292000 Exploitatiebuizen (tubings) 0 0 

7306301010 Verzinkt 0 0 

7306301020 Geplateerd, anders dan verzinkt 0 0 

7306301030 Bekleed met niet-metaal 0 0 

7306301090 Andere 0 0 

7306302010 Verzinkt 0 0 

7306302020 Geplateerd, anders dan verzinkt 0 0 

7306302030 Bekleed met niet-metaal 0 0 

7306302090 Andere 0 0 

7306401000 Met een uitwendige diameter van meer dan 114,3 mm 0 0 

7306402000 Met een uitwendige diameter van niet meer dan 114,3 mm 0 0 

7306500000 Andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal 0 0 

7306611010 Verzinkt 0 0 

7306611090 Andere 0 0 

7306612000 Van roestvrij staal 0 0 

7306613000 Van ander gelegeerd staal 0 0 

7306691010 Verzinkt 0 0 

7306691090 Andere 0 0 

7306692000 Van roestvrij staal 0 0 

7306693000 Van ander gelegeerd staal 0 0 

7306901000 Dubbelwandige buizen van staal 0 0 

7306909000 Andere 0 0 

7307110000 Van niet-smeedbaar gietijzer 8 0 

7307190000 Andere 8 0 

7307210000 Flenzen 8 0 

7307221000 Moffen met schroefdraad, van roestvrij staal 0 0
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7307229000 Andere 8 0 

7307230000 Hulpstukken, door stomplassen te bevestigen 8 0 

7307290000 Andere 8 0 

7307910000 Flenzen 8 0 

7307921000 Moffen met schroefdraad, van ijzer of van staal 0 0 

7307929000 Andere 8 0 

7307930000 Hulpstukken, door stomplassen te bevestigen 8 0 

7307991000 Met schroefdraad, ook indien geplateerd 8 3 

7307999000 Andere 8 3 

7308100000 Bruggen en brugdelen 0 0 

7308200000 Vakwerkmasten en andere masten 8 0 

7308300000 Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 8 0 

7308400000 Steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal 8 0 

7308901000 Sluisdeuren 0 0 

7308909000 Andere 0 0 

7309000000 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, 
voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecompri
meerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van 
staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voor
zien van een mechanische inrichting of van een inrichting om 
te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voor
zien van een warmte-isolerende bekleding 

8 0 

7310100000 Met een inhoudsruimte van 50 l of meer 8 0 

7310210000 Blikken die door solderen of door felsen worden gesloten 8 0 

7310290000 Andere 8 0 

7311001000 Met een inhoudsruimte van niet meer dan 30 l 8 0 

7311002000 Met een inhoudsruimte van meer dan 30 doch niet meer dan 
100 l 

8 0 

7311003000 Met een inhoudsruimte van meer dan 100 l 8 0 

7312101011 Voorzien van hulpstukken en toebehoren of verwerkt tot ar
tikelen 

0 0 

7312101019 Andere 0 0 

7312101091 Voorzien van hulpstukken en toebehoren of verwerkt tot ar
tikelen 

0 0
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7312101092 Staalkoord voor banden 0 0 

7312101099 Andere 0 0 

7312102011 Voorzien van hulpstukken en toebehoren of verwerkt tot ar
tikelen 

0 0 

7312102019 Andere 0 0 

7312102091 Voorzien van hulpstukken en toebehoren of verwerkt tot ar
tikelen 

0 0 

7312102092 Staalkoord voor banden 0 0 

7312102099 Andere 0 0 

7312900000 Andere 0 0 

7313001000 Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, van ijzer of van 
staal 

0 0 

7313009000 Andere 0 0 

7314120000 Eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal 0 0 

7314140000 Ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal 0 0 

7314190000 Andere 0 0 

7314200000 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 cm 2 of meer 

0 0 

7314310000 Verzinkt 0 0 

7314390000 Andere 0 0 

7314410000 Verzinkt 0 0 

7314420000 Bekleed met kunststof 0 0 

7314490000 Andere 0 0 

7314500000 Plaatgaas 0 0 

7315110000 Rolkettingen 8 0 

7315120000 Andere kettingen 8 0 

7315190000 Delen 8 0 

7315200000 Sneeuwkettingen 8 0 

7315810000 Damkettingen 8 0 

7315820000 Andere kettingen, met gelaste schakels 8 0 

7315890000 Andere 8 0
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7315900000 Andere delen 8 0 

7316001000 Ankers en dreggen 8 0 

7316002000 Delen 8 0 

7317001011 Geplateerd, bedekt of geverfd 0 0 

7317001019 Andere 0 0 

7317001021 Geplateerd, bedekt of geverfd 0 0 

7317001029 Andere 0 0 

7317002000 Spijkers 0 0 

7317003000 Punaises 0 0 

7317004000 Gegolfde krambanden 0 0 

7317005000 Aangepunte krammen 0 0 

7317009000 Andere 0 0 

7318110000 Kraagschroeven 8 0 

7318120000 Andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven 
en schroefhaken 

8 0 

7318130000 Oogschroeven en schroefhaken 8 0 

7318140000 Zelftappende schroeven 8 0 

7318151000 Machineschroeven 8 0 

7318152000 Bouten 8 0 

7318153000 Bouten met bijbehorende moeren 8 0 

7318159000 Andere 8 0 

7318160000 Moeren 8 0 

7318190000 Andere 8 0 

7318210000 Veerringen en andere verende sluitringen 8 0 

7318220000 Andere sluitringen 8 0 

7318230000 Massieve klinknagels en klinkbouten 8 0 

7318240000 Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en 
spieën 

8 0 

7318290000 Andere 8 0 

7319200000 Veiligheidsspelden 8 0 

7319300000 Andere spelden 8 0 

7319901010 Naainaalden 8 0 

7319901020 Stopnaalden 8 0
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7319901090 Andere 8 0 

7319909000 Andere 8 0 

7320101000 Bladveren voor automobielen 8 0 

7320102000 Bladveren voor rollend spoorwegmaterieel 8 0 

7320109000 Andere 8 0 

7320201000 Voor automobielen 8 3 

7320202000 Voor schokbrekers 8 0 

7320203000 Voor buffers voor koppelingen van rollend spoorwegmaterieel 8 0 

7320204000 Voor meubels 8 0 

7320209000 Andere 8 0 

7320901000 Vlakke spiraalveren 8 0 

7320909000 Andere veren 8 0 

7321110000 Voor gas of voor gas en andere brandstof 8 0 

7321120000 Voor vloeibare brandstof 8 0 

7321190000 Andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 8 0 

7321810000 Voor gas of voor gas en andere brandstof 8 0 

7321820000 Voor vloeibare brandstof 8 0 

7321890000 Andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 8 0 

7321900000 Delen 8 0 

7322111000 Radiatoren 8 0 

7322112000 Delen 8 0 

7322191000 Radiatoren 8 0 

7322192000 Delen 8 0 

7322901000 Zonnecollectoren en delen daarvan 8 0 

7322909010 Luchtverhitters 8 0 

7322909020 Apparaten voor het verspreiden van warme lucht 8 0 

7322909030 Delen 8 0 

7323100000 IJzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en 
dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of 
voor dergelijke doeleinden 

8 0
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7323910000 Van gietijzer, niet geëmailleerd 8 0 

7323920000 Van gietijzer, geëmailleerd 8 3 

7323930000 Van roestvrij staal 8 0 

7323940000 Van ijzer of van staal, geëmailleerd 8 3 

7323990000 Andere 8 0 

7324101000 Gootstenen 8 0 

7324102000 Wasbakken 8 0 

7324210000 Van gietijzer, ook indien geëmailleerd 8 0 

7324291000 Van roestvrij staal 8 0 

7324299000 Andere 8 0 

7324901000 Toiletgarnituren 8 0 

7324908000 Andere 8 0 

7324909000 Delen 8 0 

7325100000 Van niet-smeedbaar gietijzer 8 0 

7325910000 Kogels en soortgelijke artikelen voor breekmachines 8 0 

7325991000 Van gietijzer 8 0 

7325992000 Van gegoten staal 8 0 

7325993000 Van gelegeerd staal 8 0 

7325999000 Andere 8 0 

7326110000 Kogels en soortgelijke artikelen voor breekmachines 8 0 

7326190000 Andere 8 0 

7326200000 Werken van ijzer- of staaldraad 8 0 

7326901000 Spoelen voor textielmachines 8 0 

7326909000 Andere 8 0 

7401001000 Kopersteen of ruwsteen 0 0 

7401002000 Cementkoper (neergeslagen koper) 0 0 

7402001000 Niet-geraffineerd koper 0 0 

7402002000 Anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren 0 0 

7403110000 Kathoden en in stukken gesneden kathoden 3 0
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7403120000 Wire-bars 5 0 

7403130000 Billets 5 0 

7403191000 Bramen 5 0 

7403192000 Ingots 5 0 

7403199000 Andere 5 0 

7403210000 Koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 5 0 

7403220000 Koper-tinlegeringen (brons) 5 0 

7403291010 Koper-nikkellegeringen 5 0 

7403291020 Koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 5 0 

7403299000 Andere 5 0 

7404000000 Resten en afval, van koper 0 0 

7405000000 Toeslaglegeringen van koper 5 0 

7406100000 Poeder, andere dan met lamellaire structuur 8 5 

7406201000 Poeder met lamellaire structuur 8 5 

7406202000 Schilfers 8 0 

7407100000 Van geraffineerd koper 8 0 

7407210000 Van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 8 0 

7407291000 Van koper-tinlegeringen (brons) 8 0 

7407292010 Van koper-nikkellegeringen 8 0 

7407292020 Van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 8 0 

7407299000 Andere 8 0 

7408110000 Waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 6 mm 
overtreft 

8 5 

7408190000 Andere 8 3 

7408210000 Van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 8 0 

7408221000 Van koper-nikkellegeringen 8 5 

7408222000 Van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 8 3 

7408291000 Van koper-tinlegeringen (brons) 8 0 

7408299000 Andere 8 0
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7409111000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 5 5 

7409119000 Andere 8 5 

7409191000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 5 5 

7409199000 Andere 8 3 

7409211000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 5 0 

7409219000 Andere 8 0 

7409291000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 5 5 

7409299000 Andere 8 7 

7409311000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 5 0 

7409319000 Andere 8 5 

7409391000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 5 0 

7409399000 Andere 8 0 

7409401010 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 5 0 

7409401090 Andere 8 5 

7409402010 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 5 0 

7409402090 Andere 8 0 

7409901000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 5 5 

7409909000 Andere 8 0 

7410110000 Van geraffineerd koper 8 5 

7410120000 Van koperlegeringen 8 5 

7410211000 Geschikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen 8 0 

7410219000 Andere 8 0 

7410221000 Geschikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen 8 0 

7410229000 Andere 8 0 

7411100000 Van geraffineerd koper 8 3 

7411210000 Van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 8 0
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7411221000 Van koper-nikkellegeringen 8 5 

7411222000 Van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 8 3 

7411291000 Van koper-tinlegeringen (brons) 8 0 

7411299000 Andere 8 0 

7412100000 Van geraffineerd koper 3 0 

7412200000 Van koperlegeringen 3 0 

7413000000 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet ge
ïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit 

3 0 

7415101000 Geplateerd of bedekt met edele metalen, dan wel voorzien van 
edele metalen in bladvorm 

8 0 

7415109000 Andere 8 0 

7415210000 Sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daar
onder begrepen) 

8 0 

7415290000 Andere 8 0 

7415330000 Schroeven; bouten en moeren 8 0 

7415390000 Andere 8 0 

7418110000 Sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen 
voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doel
einden 

8 0 

7418191000 Tafel- en keukengerei 8 0 

7418192010 Zonnecollectoren van de soort gebruikt voor huishoudelijke 
doeleinden, niet elektrisch 

5 0 

7418192090 Andere 8 0 

7418199010 Van zonnecollectoren van de soort gebruikt voor huishoude
lijke doeleinden, niet elektrisch 

5 0 

7418199090 Andere 8 0 

7418201000 Sanitaire artikelen 8 0 

7418202000 Delen 8 0 

7419101000 Kettingen 8 0 

7419102000 Delen 8 0 

7419910000 Gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch niet verder 
bewerkt 

0 0 

7419991010 Doek 8 0 

7419991090 Andere 8 0 

7419992000 Veren van koper 8 0
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7419999000 Andere 8 0 

7501100000 Nikkelmatte 0 0 

7501201010 Bevattende 88 of meer gewichtspercenten nikkel 2 0 

7501201090 Andere 0 0 

7501209010 Bevattende 88 of meer gewichtspercenten nikkel 2 0 

7501209090 Andere 0 0 

7502101000 Kathoden 3 0 

7502109000 Andere 3 0 

7502200000 Nikkellegeringen 3 0 

7503000000 Resten en afval, van nikkel 0 0 

7504001000 Poeder 5 0 

7504002000 Schilfers 5 0 

7505110000 Van niet-gelegeerd nikkel 5 0 

7505120000 Van nikkellegeringen 5 0 

7505210000 Van niet-gelegeerd nikkel 5 0 

7505220000 Van nikkellegeringen 5 0 

7506101000 Platen, bladen en strippen 5 0 

7506102000 Folie 5 0 

7506201000 Platen, bladen of strippen 5 0 

7506202000 Folie 5 0 

7507110000 Van niet-gelegeerd nikkel 8 0 

7507120000 Van nikkellegeringen 8 0 

7507200000 Hulpstukken voor buisleidingen 8 0 

7508100000 Metaaldoek en metaalgaas, van nikkeldraad 8 0 

7508901000 Anoden voor het elektrolytisch vernikkelen 8 0 

7508909000 Andere 8 0 

7601100000 Niet-gelegeerd aluminium 1 0 

7601201000 Gietlegeringen 1 0 

7601202000 Billets 3 0 

7601209000 Andere 1 0
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7602000000 Resten en afval, van aluminium 0 0 

7603100000 Poeder, andere dan met lamellaire structuur 8 5 

7603201000 Poeder 8 3 

7603202000 Schilfers 8 0 

7604101000 Staven 8 3 

7604102010 Holle profielen 8 0 

7604102090 Andere 8 3 

7604210000 Holle profielen 8 0 

7604291000 Staven 8 3 

7604299000 Andere profielen 8 0 

7605110000 Waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 7 mm 
overtreft 

8 0 

7605190000 Andere 8 0 

7605210000 Waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 7mm 
overtreft 

8 3 

7605290000 Andere 8 0 

7606111000 Met een aluminiumgehalte van niet minder dan 99,99 ge
wichtspercenten 

8 3 

7606119000 Andere 8 3 

7606120000 Van aluminiumlegeringen 8 3 

7606911000 Met een aluminiumgehalte van niet minder dan 99,99 ge
wichtspercenten 

8 0 

7606919000 Andere 8 0 

7606920000 Van aluminiumlegeringen 8 3 

7607111000 Met een aluminiumgehalte van niet minder dan 99,99 ge
wichtspercenten 

8 0 

7607119000 Andere 8 0 

7607191000 Met een aluminiumgehalte van niet minder dan 99,99 ge
wichtspercenten 

8 0 

7607199000 Andere 8 0 

7607201000 Met een aluminiumgehalte van niet minder dan 99,99 ge
wichtspercenten 

8 0 

7607209000 Andere 8 0 

7608100000 Van niet-gelegeerd aluminium 8 0 

7608200000 Van aluminiumlegeringen 8 3
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7609000000 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbin
dingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium 

8 3 

7610100000 Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 8 0 

7610901000 Constructiewerken 8 0 

7610908000 Andere 8 3 

7610909000 Delen 8 5 

7611000000 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, 
voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecompri
meerd 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 

8 0 

7612100000 Soepele tubes (bijvoorbeeld voor tandpasta) 8 0 

7612901000 Stijve buisjes 8 0 

7612909010 Met een inhoudsruimte van minder dan 1 l 8 0 

7612909020 Met een inhoudsruimte van meer dan 1 doch minder dan 20 l 8 3 

7612909030 Met een inhoudsruimte van niet minder dan 20 l 8 0 

7613001000 Voor gecomprimeerd gas 8 0 

7613002000 Voor vloeibaar gemaakt gas 8 0 

7614100000 Met een kern van staal 8 0 

7614900000 Andere 8 0 

7615110000 Sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen 
voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doel
einden 

8 0 

7615191000 Zonnecollectoren en delen daarvan 5 3 

7615192000 Tafel- en keukengerei 8 0 

7615193000 Andere huishoudelijke artikelen 8 0 

7615199000 Delen 8 0 

7615201000 Sanitaire artikelen 8 0 

7615202000 Delen 8 0 

7616100000 Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bou
ten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klink
bouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en derge
lijke artikelen 

8 0 

7616910000 Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad 8 0
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7616991000 Spoelen 8 0 

7616999010 Aluminium zakjes 8 0 

7616999020 Aluminium handvaten 8 0 

7616999090 Andere 8 0 

7801101000 Met een loodgehalte van niet minder dan 99,99 gewichtsper
centen 

3 0 

7801109000 Andere 3 0 

7801910000 Waarin, van de andere elementen, antimoon met het hoogste 
gewicht voorkomt 

3 0 

7801991000 Ruw lood 1 0 

7801992010 Lood-tinlegeringen 3 0 

7801992090 Andere 3 0 

7802000000 Resten en afval, van lood 0 0 

7804111000 Bladen en strippen 8 0 

7804112000 Bladlood 8 0 

7804190000 Andere 8 0 

7804201000 Poeder 8 0 

7804202000 Schilfers 8 0 

7806001000 Bergingsmiddelen van lood 8 0 

7806002000 Anoden voor het elektrolytisch verloden 8 0 

7806003010 Staven 8 0 

7806003020 Profielen 8 0 

7806003030 Draad 8 0 

7806004010 Buizen en pijpen 8 0 

7806004020 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen 8 0 

7806009000 Andere 8 0 

7901110000 Met een zinkgehalte van niet minder dan 99,99 gewichtsper
centen 

3 0 

7901120000 Met een zinkgehalte van minder dan 99,99 gewichtspercenten 3 0 

7901201000 Zink-aluminiumlegeringen 3 0 

7901202000 Zink-koperlegeringen 3 0 

7901209000 Andere 3 0
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7902000000 Resten en afval, van zink 0 0 

7903100000 Zinkstof 8 0 

7903901000 Poeder 8 0 

7903902000 Schilfers 8 0 

7904001000 Staven 8 0 

7904002000 Profielen 8 0 

7904003000 Draad 8 0 

7905001000 Platen, bladen en strippen 8 0 

7905002000 Bladzink 8 0 

7907001000 Dakgoten, roeven, dakramen en andere artikelen voor bouw
werken 

8 0 

7907002010 Buizen en pijpen 8 0 

7907002020 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen 8 0 

7907009010 Anoden voor het elektrolytisch verzinken 8 0 

7907009090 Andere 8 0 

8001100000 Niet-gelegeerd tin 3 0 

8001200000 Tinlegeringen 3 0 

8002000000 Resten en afval, van tin 0 0 

8003001010 Niet gelegeerd 8 0 

8003001090 Andere 8 0 

8003002010 Niet gelegeerd 8 0 

8003002090 Andere 8 0 

8007001000 Anoden voor het elektrolytisch vertinnen 8 0 

8007002000 Platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 
0,2 mm 

8 0 

8007003010 Bladtin 8 0 

8007003021 Poeder 8 0 

8007003022 Schilfers 8 0 

8007004000 Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buislei
dingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen) 

8 0 

8007009000 Andere 8 0
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8101100000 Poeder 3 0 

8101940000 Ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daar
onder begrepen 

3 0 

8101961000 Spiraalvormige filamenten voor elektrische en elektronische 
gloeilampen 

8 0 

8101969000 Andere 8 0 

8101970000 Resten en afval 0 0 

8101991010 Staven 8 0 

8101991020 Profielen 8 0 

8101991030 Platen, bladen en strippen 8 0 

8101991040 Folie 8 0 

8101999000 Andere 8 0 

8102100000 Poeder 3 0 

8102940000 Ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen staven daar
onder begrepen 

3 0 

8102951000 Staven 8 0 

8102952000 Profielen 8 0 

8102953000 Platen, bladen of strippen 8 0 

8102954000 Folie 8 0 

8102961000 Spiraalvormige filamenten voor elektrische en elektronische 
gloeilampen 

8 0 

8102969000 Andere 8 0 

8102970000 Resten en afval 0 0 

8102990000 Andere 8 0 

8103201000 Onbewerkt 3 0 

8103202000 Poeder 3 0 

8103300000 Resten en afval 0 0 

8103900000 Andere 8 0 

8104110000 Met een magnesiumgehalte van niet minder dan 99,8 ge
wichtspercenten 

3 0 

8104190000 Andere 3 0 

8104200000 Resten en afval 0 0 

8104301000 Draaisel en korrels 8 0
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8104302000 Poeder 8 0 

8104901000 Staven 8 0 

8104909000 Andere 8 0 

8105201000 Ruw kobalt 3 0 

8105202000 Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetal
lurgie 

3 0 

8105203000 Poeder 3 0 

8105300000 Resten en afval 3 0 

8105900000 Andere 3 0 

8106001010 Ruw bismut 3 0 

8106001020 Resten en afval 3 0 

8106001030 Poeder 3 0 

8106009000 Andere 3 0 

8107201000 Ruw cadmium 3 0 

8107202000 Poeder 3 0 

8107300000 Resten en afval 3 0 

8107900000 Andere 3 0 

8108201000 Ruw 3 0 

8108202000 Poeder 3 0 

8108300000 Resten en afval 3 0 

8108901000 Platen en strippen 8 0 

8108902000 Buizen en pijpen 8 0 

8108909000 Andere 8 0 

8109201000 Ruw 3 0 

8109202000 Poeder 3 0 

8109300000 Resten en afval 3 0 

8109901010 Buizen en pijpen 0 0 

8109901020 Platen, bladen en strippen 0 0 

8109901030 Staven 0 0 

8109901090 Andere 0 0 

8109909000 Andere 3 0
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8110100000 Ruw antimoon; poeder 3 0 

8110200000 Resten en afval 3 0 

8110900000 Andere 3 0 

8111000000 Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen 

3 0 

8112120000 Ruw; poeder 3 0 

8112130000 Resten en afval 3 0 

8112190000 Andere 3 0 

8112210000 Ruw; poeder 3 0 

8112220000 Resten en afval 3 0 

8112290000 Andere 3 0 

8112510000 Ruw; poeder 3 0 

8112520000 Resten en afval 3 0 

8112590000 Andere 3 0 

8112921000 Germanium 3 0 

8112922000 Vanadium 3 0 

8112929000 Andere 3 0 

8112991000 Germanium 3 0 

8112992000 Vanadium 3 0 

8112999000 Andere 3 0 

8113000000 Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begre
pen 

3 0 

8201100000 Spaden en schoppen 8 0 

8201200000 Gaffels, rieken en vorken 8 0 

8201300000 Houwelen, hakken, harken en schoffels 8 0 

8201400000 Bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om 
te hakken of te kloven 

8 0 

8201500000 Met een hand te bedienen snoeischaren en wildscharen 8 0 

8201600000 Heggenscharen en andere met twee handen te bedienen scha
ren 

8 0 

8201901000 Zeisen en sikkels 8 0 

8201902000 Stro- en hooimessen 8 0
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8201903000 Wiggen 8 0 

8201909000 Andere 8 0 

8202101000 Voor hout 8 0 

8202102000 Voor metaal 8 0 

8202109000 Andere 8 0 

8202200000 Bladen voor lintzagen 8 0 

8202310000 Met werkzaam deel van staal 8 3 

8202391000 Met werkzaam deel van wolfraamcarbide 8 0 

8202392000 Met werkzaam deel van diamant 8 0 

8202393000 Met werkzaam deel van ander materiaal 8 0 

8202399000 Delen 8 0 

8202400000 Zaagkettingen 8 0 

8202911000 Andere zaagbladen 8 0 

8202919000 Andere 8 0 

8202990000 Andere 8 0 

8203101000 Voor zaagbladen 8 0 

8203109000 Andere 8 0 

8203201000 Tangen (ook buig-, snij- en ponstangen) 8 0 

8203202000 Nijptangen 8 0 

8203203000 Pincetten en epileertangen 8 0 

8203204000 Spijkerklauwen 8 0 

8203209000 Andere 8 0 

8203300000 Metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke) en der
gelijk gereedschap 

8 0 

8203401000 Pijpsnijders 8 0 

8203402000 Boutenscharen en kniptangen 8 0 

8203403000 Holpijpen 8 0 

8203409000 Andere 8 3 

8204110000 Niet verstelbaar 8 0 

8204120000 Verstelbaar 8 0 

8204200000 Uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat 8 0
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8205101000 Boorgereedschap 8 0 

8205102000 Gereedschap voor het snijden van schroefdraad 8 0 

8205103000 Gereedschap voor het tappen van schroefdraad 8 0 

8205109000 Andere 8 0 

8205200000 Hamers en voorhamers 8 0 

8205300000 Schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap 8 0 

8205400000 Schroevendraaiers 8 0 

8205510000 Handgereedschap voor huishoudelijk gebruik 8 0 

8205591000 Glassnijders 8 0 

8205592000 Soldeerbouten 8 0 

8205593000 Vetpistolen 8 0 

8205595000 Gereedschap voor mijnen en bouwwerken 8 0 

8205596000 Gereedschap voor metselaars, vormers, stukadoors en schil
ders 

8 0 

8205597000 Gereedschap voor horlogemakers 8 0 

8205599000 Andere 8 3 

8205600000 Soldeer-, blaas- en brandlampen 8 0 

8205701000 Bankschroeven 8 0 

8205702000 Lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke 8 0 

8205709000 Andere 8 0 

8205801000 Aambeelden 8 0 

8205802000 Veldsmidsen 8 0 

8205803000 Slijpstenen met hand- of voetaandrijving 8 0 

8205809000 Andere 8 0 

8205900000 Stellen, bestaande uit artikelen van twee of meer van de bo
vengenoemde onderverdelingen 

8 0 

8206000000 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 

8 0 

8207130000 Waarvan het werkzame deel bestaat uit cermets 8 0 

8207191000 Waarvan het werkzame deel bestaat uit andere stoffen 8 0 

8207199000 Delen 8 0
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8207201000 Trekstenen en trekmatrijzen 8 0 

8207202000 Pers- of extrusiematrijzen 8 0 

8207301000 Gereedschap voor het persen 8 0 

8207302000 Gereedschap voor het stampen 8 0 

8207303000 Gereedschap voor het stansen 8 0 

8207309000 Andere 8 0 

8207401000 Gereedschap voor het draadtappen 8 0 

8207402000 Gereedschap voor het draadsnijden 8 0 

8207409000 Andere 8 0 

8207501010 Van sneldraaistaal 8 0 

8207501090 Andere 8 5 

8207502000 Boorijzers 8 0 

8207509000 Andere 8 5 

8207601000 Gereedschap voor het ruimen 8 0 

8207602000 Gereedschap voor het leppen 8 0 

8207603000 Gereedschap voor het kotteren 8 0 

8207609000 Andere 8 3 

8207701000 Tandwielfrezen 8 0 

8207702000 Freesbeitels 8 0 

8207703000 Afwikkelfrezen 8 0 

8207704000 Roterende vijlen 8 0 

8207709000 Andere 8 0 

8207801000 Gereedschap voor draaibanken 8 0 

8207809000 Andere 8 0 

8207901000 Gereedschap waarvan het werkzame deel bestaat uit diamant 8 0 

8207909000 Andere 8 3 

8208100000 Voor metaalbewerking 8 0 

8208200000 Voor houtbewerking 8 0 

8208300000 Voor keukengereedschap of voor machines voor de voedsel
industrie 

8 0 

8208400000 Voor land-, tuin- of bosbouwmachines 8 0
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8208900000 Andere 8 0 

8209001010 Van wolfraamcarbide, met gammafasebedekking 8 5 

8209001040 Van cermets 8 0 

8209001090 Andere 8 0 

8209002010 Van wolfraamcarbide 8 3 

8209002040 Van cermets 8 0 

8209002090 Andere 8 3 

8210001000 Molens en molentjes 8 0 

8210002000 Fruitpersen en andere persen 8 0 

8210003000 Kloppers en mixers 8 0 

8210004000 Machines en toestellen voor het snijden 8 0 

8210005000 Mechanische blikopeners, machines en toestellen voor het 
sluiten en capsuleren van flessen en het sluiten van blikjes 

8 0 

8210008000 Andere toestellen voor het bereiden van voedsel, voor huis
houdelijk gebruik 

8 0 

8210009000 Delen 8 0 

8211100000 Stellen 8 0 

8211910000 Tafelmessen met vast lemmet 8 0 

8211920000 Andere messen met vast lemmet 8 0 

8211930000 Messen, andere dan met vast lemmet, zaksnoeimessen daar
onder begrepen 

8 0 

8211940000 Lemmeten 8 0 

8211950000 Heften van onedel metaal 8 0 

8212100000 Scheermessen 8 0 

8212200000 Mesjes voor veiligheidsscheermessen, niet-afgewerkte scheer
mesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder begrepen 

8 3 

8212900000 Andere delen 8 0 

8213001000 Gewone scharen 8 0 

8213002010 Kleermakersscharen 8 0 

8213002020 Kappersscharen 8 0 

8213002090 Andere 8 0 

8213003000 Nagelscharen 8 0 

8213004000 Schaarbladen 8 0
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8213009000 Andere 8 0 

8214101000 Puntenslijpers 8 0 

8214109000 Andere 8 0 

8214200000 Gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure 
of voor pedicure 

8 0 

8214901000 Tondeuses 8 0 

8214902000 Hakmessen en andere slagersmessen 8 0 

8214909000 Andere 8 0 

8215100000 Stellen die ten minste een verzilverd, verguld of geplatineerd 
artikel bevatten 

8 0 

8215200000 Andere stellen 8 0 

8215911000 Lepels 8 0 

8215912000 Vorken 8 0 

8215913000 Pollepels en schuimspanen 8 0 

8215914000 Vismessen en botermesjes 8 0 

8215915000 Tangen van alle soorten 8 0 

8215919000 Andere 8 0 

8215991000 Lepels 8 0 

8215992000 Vorken 8 0 

8215993000 Pollepels en schuimspanen 8 0 

8215994000 Vismessen en botermesjes 8 0 

8215995000 Tangen van alle soorten 8 0 

8215999000 Andere 8 0 

8301100000 Hangsloten 8 0 

8301200000 Sloten van de soort gebruikt voor automobielen 8 0 

8301300000 Sloten van de soort gebruikt voor meubelen 8 0 

8301401000 Deursloten 8 0 

8301409000 Andere 8 0 

8301500000 Van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels 8 0 

8301600000 Delen 8 0
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8301700000 Afzonderlijk aangeboden sleutels 8 0 

8302100000 Scharnieren en andere hengsels 8 0 

8302200000 Zwenkwielen 8 0 

8302300000 Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor auto
mobielen 

8 0 

8302411000 Voor deuren en vensters 8 0 

8302419000 Andere 8 0 

8302420000 Andere, voor meubelen 8 0 

8302491000 Voor koffers, valiezen en dergelijke reisartikelen 8 0 

8302499000 Andere 8 0 

8302500000 Hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers en dergelijke 
artikelen 

8 0 

8302600000 Automatische deursluiters en deurdrangers 8 0 

8303001000 Brandkasten 8 0 

8303009000 Andere 8 0 

8304000000 Bergkastjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten, opberg- en 
sorteerdozen, kopijstanders (concepthouders), pennenbakjes, 
stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van onedel me
taal, andere dan kantoormeubelen bedoeld bij post 94.03 

8 0 

8305100000 Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en 
dergelijke 

8 0 

8305200000 Hechtnieten in strippen 8 0 

8305900000 Andere, delen daaronder begrepen 8 0 

8306100000 Klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen 8 0 

8306210000 Verzilverd, verguld of geplatineerd 8 0 

8306290000 Andere 8 0 

8306301000 Lijsten voor foto’s, prenten en dergelijke 8 0 

8306302000 Spiegels van onedel metaal 8 0 

8307100000 Van ijzer of van staal 8 0 

8307900000 Van andere onedele metalen 8 0 

8308101000 Haken 8 0 

8308102000 Ogen 8 0 

8308200000 Holle en gespleten klinknagels 8 0
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8308901000 Sluitingen en sluitbeugels 8 0 

8308902000 Gespen en sluitgespen 8 0 

8308903000 Kralen 8 0 

8308904000 Pailletten 8 0 

8308909000 Andere 8 0 

8309100000 Kroonkurken 8 0 

8309901000 Deksels, voorzien van een ingekerfd lipje met een ringopener, 
voor blikken 

8 0 

8309909000 Andere 8 0 

8310000000 Straatnaamborden, uithangborden, naam- en nummerborden 
en dergelijke borden, cijfers, nummers, letters en dergelijke, 
van onedel metaal, andere dan die bedoeld bij post 94.05 

8 0 

8311101000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 8 0 

8311109000 Andere 8 0 

8311201000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 8 0 

8311209000 Andere 8 0 

8311301000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 8 0 

8311309010 Soldeer van lood-tinlegeringen 8 0 

8311309090 Andere 8 0 

8311901000 Voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 8 0 

8311909000 Andere 8 0 

8401100000 Kernreactoren 0 0 

8401200000 Machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daar
van 

0 0 

8401300000 Niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) 0 0 

8401400000 Delen van kernreactoren 0 0 

8402110000 Waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 ton 
per uur 

8 3 

8402120000 Waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 
45 ton per uur 

8 0 

8402191000 Verwarmingsketels 8 0 

8402199000 Andere 8 0
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8402200000 Ketels voor oververhit water 8 0 

8402901000 Van stoomketels (stoomgeneratoren) 8 0 

8402902000 Van ketels voor oververhit water 8 0 

8403101000 Ketels voor centrale verwarming, voor gebruik met stookolie 8 0 

8403102000 Ketels voor centrale verwarming, voor gebruik met steenkool 
of cokes 

8 0 

8403103000 Ketels voor centrale verwarming, voor gebruik met gas 8 0 

8403109000 Andere 8 0 

8403900000 Delen 8 0 

8404101000 Economisers of voorverwarmers 8 0 

8404102000 Oververhitters 8 0 

8404103000 Roetblazers 8 0 

8404104000 Terugvoerinrichtingen voor vliegas 8 0 

8404109000 Andere 8 0 

8404200000 Condensors voor stoommachines 8 0 

8404901000 Van condensors voor stoomketels 8 0 

8404902000 Van condensors voor stoommachines 8 0 

8404909000 Andere 8 0 

8405101000 Generatoren voor luchtgas 8 0 

8405102000 Generatoren voor watergas 8 0 

8405103000 Acetyleenontwikkelaars 8 0 

8405104000 Zuurstofgeneratoren 8 0 

8405109000 Andere 8 0 

8405901000 Van generatoren voor luchtgas 8 0 

8405902000 Van generatoren voor watergas 8 0 

8405903000 Van acetyleenontwikkelaars 8 0 

8405904000 Van zuurstofgeneratoren 8 0 

8405909000 Andere 8 0 

8406103000 Met een vermogen van meer dan 2 MW 5 0
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8406109000 Andere 5 0 

8406811000 Met een vermogen van meer dan 40 doch niet meer dan 
100 MW 

5 0 

8406812000 Met een vermogen van meer dan 100 doch niet meer dan 
300 MW 

5 5 

8406813000 Met een vermogen van meer dan 300 MW 5 5 

8406820000 Met een vermogen van niet meer dan 40 MW 5 0 

8406901000 Van stoomturbines voor de voortstuwing van schepen 8 3 

8406909000 Andere 8 3 

8407100000 Luchtvaartuigmotoren 0 0 

8407210000 Buitenboordmotoren 8 0 

8407290000 Andere 8 0 

8407311000 Voor motorfietsen 8 0 

8407319000 Andere 8 0 

8407321000 Voor motorfietsen 8 0 

8407329000 Andere 8 0 

8407331000 Voor motorfietsen 8 0 

8407339000 Andere 8 0 

8407341000 Voor motorfietsen 8 0 

8407349000 Andere 8 0 

8407901000 Voor locomotieven 0 0 

8407909000 Andere 8 0 

8408101000 Met een vermogen van niet meer dan 300 kW 8 3 

8408102000 Met een vermogen van meer dan 300 doch niet meer dan 
2 000 kW 

8 3 

8408103000 Met een vermogen van meer dan 2 000 kW 8 0 

8408201000 Met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm 3 8 0 

8408202000 Met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 doch niet meer 
dan 2 000 cm 3 

8 0 

8408203000 Met een cilinderinhoud van meer dan 2 000 doch niet meer 
dan 4 000 cm 3 

8 0 

8408204000 Met een cilinderinhoud van meer dan 4 000 doch niet meer 
dan 10 000 cm 3 

8 5
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8408205000 Met een cilinderinhoud van meer dan 10 000 cm 3 8 5 

8408901010 Zuigermotoren voor locomotieven 0 0 

8408901090 Andere 5 0 

8408909010 Zuigermotoren voor schepen 8 3 

8408909021 Voor het opwekken van een vermogen van niet minder dan 
400 kW (bij 1 500 of 1 800 tpm) 

4 0 

8408909029 Andere 8 0 

8408909030 Zuigermotoren voor machines bedoeld bij post 84.29 8 0 

8408909090 Andere 8 0 

8409100000 Voor luchtvaartuigmotoren 5 0 

8409911000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 8 0 

8409912000 Voor buitenboordmotoren 8 0 

8409919000 Andere 8 0 

8409991000 Voor rollend materieel voor spoorwegen 5 0 

8409992000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 8 0 

8409993010 Van zuigermotoren met een vermogen van niet meer dan 
300 kW 

8 0 

8409993020 Van zuigermotoren met een vermogen van meer dan 300 
doch niet meer dan 2 000 kW 

8 3 

8409993030 Van zuigermotoren met een vermogen van meer dan 
2 000 kW 

8 3 

8409999010 Voor het opwekken 8 3 

8409999090 Andere 8 3 

8410111000 Waterturbines 0 0 

8410119000 Andere 8 0 

8410120000 Met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer dan 
10 000 kW 

0 0 

8410130000 Met een vermogen van meer dan 10 000 kW 0 0 

8410901010 Voor waterturbines 0 0 

8410901090 Andere 8 0 

8410909010 Voor waterturbines 0 0
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8410909090 Andere 8 0 

8411111000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8411119010 Voor schepen 8 0 

8411119090 Andere 8 0 

8411121000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8411129010 Voor schepen 8 0 

8411129090 Andere 8 0 

8411211000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8411219010 Voor schepen 8 0 

8411219090 Andere 8 0 

8411221000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8411229010 Voor schepen 8 3 

8411229090 Andere 8 0 

8411811000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8411819010 Voor schepen 8 3 

8411819090 Andere 8 0 

8411821000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8411829010 Voor schepen 8 3 

8411829090 Andere 8 3 

8411911000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8411919000 Andere 8 0 

8411991000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8411999000 Andere 8 0 

8412101010 Stuwstraalmotoren en pulsatiestraalmotoren 5 0 

8412101090 Andere 5 0 

8412109000 Andere 8 0 

8412211000 Hydraulische cilinders 8 3 

8412219000 Andere 8 0 

8412290000 Andere 8 0 

8412310000 Rechtlijnig werkend (cilinders) 8 0 

8412390000 Andere 8 0
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8412800000 Andere 8 0 

8412901010 Stuwstraalmotoren en pulsatiestraalmotoren 5 0 

8412901090 Andere 5 0 

8412902000 Van hydraulische motoren 0 0 

8412909000 Andere 8 0 

8413110000 Distributiepompen voor motorbrandstoffen of voor smeer
middelen, van de soort gebruikt in benzinestations en garages 

8 0 

8413190000 Andere 8 5 

8413200000 Handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 
8413.11 of 8413.19 

8 0 

8413301000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8413302000 Voor locomotieven 8 3 

8413303000 Voor schepen 8 5 

8413304000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 8 3 

8413309000 Andere 8 5 

8413400000 Betonpompen 8 0 

8413504000 Zwembadpompen 8 0 

8413509010 Plunjerpompen 8 0 

8413509020 Zuigerpompen 8 5 

8413509030 Membraanpompen of diafragmapompen 8 0 

8413509090 Andere 8 5 

8413604000 Zwembadpompen 8 0 

8413609010 Tandwielpompen 8 0 

8413609020 Schottenpompen 8 0 

8413609030 Schroefspindelpompen 8 0 

8413609090 Andere 8 5 

8413703000 Zwembadpompen 8 0 

8413709010 Turbinepompen 8 0 

8413709020 Spiraalpompen 8 0 

8413709090 Andere 8 5
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8413811000 Zwembadpompen 8 0 

8413819000 Andere 8 3 

8413820000 Elevators voor vloeistoffen 8 0 

8413911000 Van distributiepompen voor motorbrandstoffen of voor 
smeermiddelen 

8 0 

8413912000 Van zuigermotoren 8 0 

8413913000 Van pompen met op- en neergaande zuigers 8 0 

8413914000 Van centrifugaalpompen 8 3 

8413915000 Van roterende pompen 8 0 

8413919000 Andere 8 3 

8413920000 Van elevatoren voor vloeistoffen 8 0 

8414101000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8414109010 Voor machines en mechanische toestellen voor de vervaardi
ging van halfgeleidermateriaal (andere dan die met een eind
vacuüm van niet meer dan 9×10 -3 Torr) 

3 0 

8414109090 Andere 8 3 

8414200000 Hand- en voetpompen, voor lucht 8 0 

8414301000 Met een stroomvereiste van minder dan 11 kW 8 0 

8414302000 Met een stroomvereiste van niet minder dan 11 kW 8 3 

8414400000 Luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel 
dat is ingericht om door een voertuig te worden getrokken 

8 0 

8414511000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8414519000 Andere 8 0 

8414591000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8414599000 Andere 8 3 

8414601000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8414609000 Andere 8 0 

8414801000 Afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte 
heeft van meer dan 120 cm 

8 0 

8414809110 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8414809190 Andere 8 3
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8414809210 Met een stroomvereiste van minder dan 74,6 kW 8 5 

8414809220 Met een stroomvereiste van niet minder dan 74,6 doch min
der dan 373 kW 

8 3 

8414809230 Met een stroomvereiste van niet minder dan 373 kW 8 3 

8414809900 Andere 8 3 

8414901000 Van ventilatoren en afzuigkappen 8 0 

8414909010 Van compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties 8 0 

8414909020 Van compressoren voor lucht of voor andere gassen (m.u.v. 
die voor koelinstallaties) 

8 0 

8414909090 Andere 8 5 

8415101011 Met een vermogen van minder dan 11 kW 8 0 

8415101012 Met een vermogen van niet minder dan 11 kW 8 0 

8415101021 Met een vermogen van minder dan 11 kW 8 0 

8415101022 Met een vermogen van niet minder dan 11 kW 8 0 

8415102010 Met een vermogen van minder dan 11 kW 8 0 

8415102020 Met een vermogen van niet minder dan 11 kW 8 0 

8415200000 Van de soort gebruikt voor het comfort van personen in 
motorvoertuigen 

8 0 

8415810000 Uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van 
een klep voor het omkeren van de werking daarvan (omkeer
bare warmtepompen) 

8 0 

8415820000 Andere, voorzien van een koeltechnische inrichting 8 0 

8415830000 Niet voorzien van een koeltechnische inrichting 8 0 

8415900000 Delen 8 0 

8416101000 Met een maximale verbruikscapaciteit voor brandstof van niet 
meer dan 200 l per uur 

8 0 

8416102000 Met een maximale verbruikscapaciteit voor brandstof van 
meer dan 200 doch minder dan 1 500 l per uur 

8 0 

8416103000 Met een maximale verbruikscapaciteit voor brandstof van niet 
minder dan 1 500 l per uur 

8 0 

8416201000 Branders voor het stoken van vuurhaarden met verpoederde 
vaste brandstof 

8 0 

8416202000 Branders voor het stoken van vuurhaarden met gas 8 0 

8416209000 Andere 8 0
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8416300000 Automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde 
werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische 
toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtin
gen 

8 0 

8416901000 Van branders voor het stoken van vuurhaarden 8 0 

8416909000 Andere 8 0 

8417101010 Voor ijzererts 8 0 

8417101090 Andere 8 0 

8417102010 Voor ijzer of staal 8 0 

8417102090 Andere 8 3 

8417200000 Bakkersovens 8 0 

8417801010 Voor cement 8 0 

8417801020 Voor glas 8 0 

8417801030 Voor keramische producten 8 0 

8417801090 Andere 8 0 

8417802000 Ovens voor laboratoria 8 3 

8417809000 Andere 8 0 

8417900000 Delen 8 0 

8418101010 Met een capaciteit van niet meer dan 200 l 8 0 

8418101020 Met een capaciteit van meer dan 200 doch niet meer dan 
400 l 

8 0 

8418101030 Met een capaciteit van meer dan 400 l 8 0 

8418109000 Andere 8 0 

8418211000 Met een capaciteit van minder dan 200 l 8 0 

8418212000 Met een capaciteit van niet minder dan 200 doch minder dan 
400 l 

8 0 

8418213000 Met een capaciteit van niet minder dan 400 l 8 0 

8418291000 Absorptiekoelmachines, elektrisch 8 0 

8418299000 Andere 8 0 

8418300000 Vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l 8 0 

8418400000 Vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l 8 0 

8418501000 Koelvitrines 8 0 

8418509000 Andere 8 0
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8418610000 Warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor de 
regeling van het klimaat bedoeld bij post 84.15 

8 0 

8418691000 Koelkasten voor het bewaren van bloed 8 0 

8418692010 Machines voor de vervaardiging van consumptie-ijs 8 0 

8418692020 Toestellen voor het maken van ijsblokjes 8 0 

8418692030 Waterkoelers 8 0 

8418692090 Andere 8 0 

8418693000 Warmtepompen 8 0 

8418910000 Meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te 
worden voorzien 

8 0 

8418991000 Van koelkasten voor huishoudelijk gebruik 8 0 

8418999000 Andere 8 0 

8419110000 Gasgeisers 8 0 

8419190000 Andere 8 0 

8419200000 Sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratorium
gebruik 

0 0 

8419310000 Voor landbouwproducten 8 0 

8419320000 Voor hout, papierstof, papier of karton 8 0 

8419391000 Centrifuges voor machines en mechanische toestellen voor de 
vervaardiging van halfgeleidermaterialen 

3 0 

8419399000 Andere 8 0 

8419400000 Distilleertoestellen en rectificeertoestellen 8 0 

8419501000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8419509000 Andere 8 3 

8419600000 Apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht 
of van andere gassen 

8 0 

8419810000 Voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, 
bakken of opwarmen van spijzen 

8 0 

8419891000 Autoclaven voor de polymerisatie van synthetische en kunst
matige vezels 

8 0 

8419899010 Toestellen om te verwarmen 8 0 

8419899020 Toestellen om te koelen 8 0 

8419899030 Toestellen voor het uitdampen van vloeibare producten 8 0 

8419899040 Toestellen voor het condenseren van dampen 8 0
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8419899050 Zonnecollectoren en toebehoren daarvan 8 0 

8419899060 Ruimten met constante hoge of lage temperatuur 8 0 

8419899070 Ruimten met constante temperatuur en vochtigheid 8 0 

8419899080 Machines voor de regeling van het klimaat in besloten ruim
ten 

8 0 

8419899090 Andere 8 0 

8419901000 Van autoclaven voor de polymerisatie van synthetische en 
kunstmatige vezels 

8 0 

8419909010 Van geisers en andere heetwatertoestellen 8 0 

8419909020 Van toestellen, apparaten en inrichtingen voor het bereiden 
van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen 
van spijzen 

8 0 

8419909030 Van toestellen, apparaten en inrichtingen voor de regeling van 
het klimaat in besloten ruimten 

8 0 

8419909040 Van sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratorium
gebruik 

0 0 

8419909090 Andere 8 0 

8420101000 Voor de papierindustrie 8 0 

8420102000 Voor de textielindustrie 8 0 

8420103000 Voor de lederindustrie 8 0 

8420104000 Voor de rubber- en kunststofindustrie 8 3 

8420109000 Andere 8 0 

8420910000 Cilinders 8 0 

8420990000 Andere 8 0 

8421110000 Melkontromers 8 0 

8421120000 Centrifuges voor wasgoed 8 0 

8421191000 Voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik 8 0 

8421192000 Voor gebruik in de levensmiddelenindustrie 8 0 

8421193000 Voor gebruik in de petrochemische industrie 8 0 

8421199000 Andere 8 0 

8421211000 Voor huishoudelijk gebruik 8 0 

8421219010 Toestellen voor het filtreren of zuiveren van water, voor ge
bruik in zwembaden 

8 0
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8421219020 Toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, voor 
de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 

3 0 

8421219090 Andere 8 0 

8421220000 Voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan water 8 0 

8421231000 Voor zuigermotoren, voor voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 
87 

8 3 

8421232000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8421239000 Andere 8 0 

8421291000 Voor de zuivelindustrie 8 0 

8421292000 Voor de behandeling van schadelijk afvalwater 8 3 

8421293000 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

8421294000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8421299000 Andere 8 0 

8421311000 Voor zuigermotoren, voor voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 
87 

8 0 

8421312000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8421319000 Andere 8 0 

8421391000 Voor huishoudelijk gebruik 8 0 

8421392000 Voor het zuiveren van uitlaatgassen, voor voertuigen bedoeld 
bij hoofdstuk 87 

8 0 

8421399010 Voor de behandeling van schadelijke uitlaatgassen 8 0 

8421399020 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

8421399030 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8421399090 Andere 8 3 

8421910000 Van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen 8 3 

8421991000 Voor het zuiveren van uitlaatgassen, voor voertuigen bedoeld 
bij hoofdstuk 87 

8 0 

8421999010 Van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, 
voor zuigermotoren 

8 0 

8421999020 Filters voor machines voor het zuiveren 8 0
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8421999030 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

8421999090 Andere 8 3 

8422110000 Voor huishoudelijk gebruik 8 0 

8422190000 Andere 8 0 

8422200000 Machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van 
flessen en andere bergingsmiddelen 

8 0 

8422301000 Machines en toestellen voor het vullen van flessen of van 
andere bergingsmiddelen 

8 0 

8422302000 Machines en toestellen voor het sluiten van flessen of van 
andere bergingsmiddelen 

8 0 

8422303000 Machines en toestellen voor het capsuleren of etiketteren van 
flessen of van andere bergingsmiddelen 

8 0 

8422304000 Toestellen voor het persen van koolzuur in dranken 8 0 

8422309000 Andere 8 0 

8422404000 Krimpverpakkingsmachines 8 0 

8422409010 Automatische verpakkingsmachines, bind- en knoopmachines 
daaronder begrepen 

8 0 

8422409020 Automatische bundelpakmachines 8 0 

8422409030 Vacuümverpakkingsmachines 8 0 

8422409090 Andere 8 0 

8422901000 Van machines voor het afwassen van vaatwerk 8 0 

8422902000 Van andere verpakkingsmachines 8 3 

8422909000 Andere 8 0 

8423100000 Personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begre
pen; huishoudweegschalen 

8 0 

8423201000 Toestellen voor het continuwegen van goederen op transport
banden 

8 0 

8423202000 Toestellen voor het wegen van veevoeder 8 0 

8423209000 Andere 8 0 

8423300000 Toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en 
weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere bergings
middelen 

8 0 

8423810000 Met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg 8 0
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8423820000 Met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 
5 000 kg 

8 0 

8423891000 Weegbruggen 8 0 

8423899000 Andere 8 0 

8423901010 Gewichten voor precisiebalansen 8 0 

8423901090 Andere 8 0 

8423909000 Delen van weegtoestellen en weeginrichtingen 8 0 

8424100000 Blusapparaten, ook indien gevuld 8 3 

8424201000 Spuitpistolen 8 0 

8424202010 Spuitrobots 8 0 

8424202090 Andere 8 3 

8424209000 Andere 8 3 

8424301000 Stoom- of zandstraaltoestellen 8 0 

8424302000 Stoomhogedrukreinigers 8 0 

8424309000 Andere 8 0 

8424811000 Sproeitoestellen met eigen beweegkracht 8 0 

8424812000 Andere sproeitoestellen 8 0 

8424819000 Andere 8 0 

8424891000 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

8424899000 Andere 8 5 

8424901000 Van blusapparaten 8 3 

8424902000 Van spuitpistolen 8 0 

8424903000 Van sproeitoestellen 8 0 

8424909010 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

8424909090 Andere 8 5 

8425111010 Kettingblokken 0 0 

8425111090 Andere 0 0 

8425112010 Kettingblokken 0 0 

8425112090 Andere 0 0
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8425190000 Andere 0 0 

8425311000 Lieren voor mijnschachten; lieren speciaal ontworpen voor 
gebruik ondergronds 

0 0 

8425319000 Andere 0 0 

8425391000 Lieren voor mijnschachten; lieren speciaal ontworpen voor 
ondergronds gebruik 

0 0 

8425399000 Andere 0 0 

8425410000 Stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerk
plaatsen 

0 0 

8425421000 Met een hefvermogen van niet meer dan 10 metrieke ton 0 0 

8425422000 Met een hefvermogen van meer dan 10 metrieke ton 0 0 

8425491000 Met een hefvermogen van niet meer dan 10 metrieke ton 0 0 

8425492000 Met een hefvermogen van meer dan 10 metrieke ton 0 0 

8426110000 Loopkranen 0 0 

8426121000 Verrijdbare hefportalen op luchtbanden 0 0 

8426122000 Portaalwagens 0 0 

8426190000 Andere 0 0 

8426200000 Torenkranen 0 0 

8426301000 Portaalkranen 0 0 

8426302000 Bokdraaikranen 0 0 

8426410000 Op luchtbanden 0 0 

8426491000 Met telescooparm 0 0 

8426492000 Met giek in de vorm van een metalen frame 0 0 

8426499000 Andere 0 0 

8426910000 Ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd 0 0 

8426991000 Dirkkranen 0 0 

8426999000 Andere 0 0 

8427101000 Transportwagentjes met tegengewicht 8 7 

8427102000 Transportwagentjes, andere dan met tegengewicht 8 3 

8427109000 Andere 8 3
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8427201010 Met een laadvermogen van niet meer dan 3 metrieke ton 8 5 

8427201020 Met een laadvermogen van meer dan 3 metrieke ton 8 5 

8427209000 Andere 8 3 

8427901000 Handpallettrucks 8 3 

8427909000 Andere 8 3 

8428101000 Goederen- en personenliften 0 0 

8428102000 Bakkenliften 0 0 

8428201000 Pneumatische elevatoren 0 0 

8428202000 Andere pneumatische transportinrichtingen 0 0 

8428310000 Speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik 0 0 

8428320000 Andere, werkend met bakken 0 0 

8428331010 Met een liftsnelheid van minder dan 240 m per minuut 0 0 

8428331020 Met een liftsnelheid van niet minder dan 240 m per minuut 0 0 

8428332000 Transportbanden en dergelijke 0 0 

8428390000 Andere 0 0 

8428401000 Roltrappen 0 0 

8428402000 Rolpaden 0 0 

8428600000 Kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; 
trekmechanismen voor kabelsporen 

0 0 

8428901000 Mijnwagenduwers, rolbruggen, wagonkippers en dergelijke in
richtingen voor het hanteren van rollend spoorwegmaterieel 

0 0 

8428909000 Andere 0 0 

8429111000 Bulldozers 0 0 

8429112000 Angledozers 0 0 

8429190000 Andere 0 0 

8429200000 Egaliseermachines 0 0 

8429300000 Schrapers 0 0 

8429401000 Schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines 0 0 

8429402000 Wegwalsen 0 0
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8429511010 Laadtoestellen 0 0 

8429511020 Baggerladers 0 0 

8429511030 Schrankladers 0 0 

8429511090 Andere 0 0 

8429519000 Andere 0 0 

8429521010 Op wielen 0 0 

8429521020 Op rupsbanden 0 0 

8429521090 Andere 0 0 

8429529000 Andere 0 0 

8429591000 Mechanische schoppen 0 0 

8429599000 Andere 0 0 

8430100000 Heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen 0 0 

8430200000 Sneeuwruimers 0 0 

8430310000 Met eigen beweegkracht 0 0 

8430390000 Andere 0 0 

8430411000 Machines voor het boren in grond 0 0 

8430412000 Delfmachines 0 0 

8430491000 Machines voor testboringen 0 0 

8430499000 Andere 0 0 

8430500000 Andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht 0 0 

8430610000 Machines en toestellen voor het aanstampen 0 0 

8430690000 Andere 0 0 

8431100000 Van machines of toestellen bedoeld bij post 84.25 0 0 

8431200000 Van machines of toestellen bedoeld bij post 84.27 8 3 

8431310000 Van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder be
grepen), dan wel van roltrappen 

0 0 

8431390000 Andere 0 0 

8431411000 Van excavateurs (emmergravers) 0 0 

8431419000 Andere 0 0 

8431420000 Bladen voor bulldozers of voor angledozers 0 0 

8431430000 Delen van machines voor het boren bedoeld bij onderver
deling 8430.41 of 8430.49 

0 0
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8431491000 Hydraulische brekers 0 0 

8431492000 Crushers 0 0 

8431499000 Andere 0 0 

8432100000 Ploegen 0 0 

8432210000 Schijfeggen 0 0 

8432291000 Cultivators 0 0 

8432292000 Wiedmachines 0 0 

8432299000 Andere 0 0 

8432301000 Zaaimachines 0 0 

8432302000 Plantmachines 0 0 

8432303000 Pootmachines 0 0 

8432309000 Andere 0 0 

8432401000 Machines voor het strooien van meststoffen 0 0 

8432402000 Machines voor het verspreiden van meststoffen 0 0 

8432800000 Andere machines, toestellen en werktuigen 0 0 

8432901000 Van ploegen 0 0 

8432902000 Van automatische cultivators 0 0 

8432909000 Andere 0 0 

8433110000 Met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende 
snijinrichting 

0 0 

8433190000 Andere 0 0 

8433200000 Andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder 
begrepen 

0 0 

8433300000 Andere machines en toestellen voor het hooien 0 0 

8433400000 Stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen 0 0 

8433510000 Maaidorsers 0 0 

8433520000 Andere dorsmachines 0 0 

8433530000 Machines voor het oogsten van wortels en knollen 0 0 

8433590000 Andere 0 0 

8433601000 Machines voor het sorteren van eieren 0 0 

8433609010 Machines voor het sorteren van landbouwproducten 0 0
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8433609090 Andere 0 0 

8433901000 Van maaidorsers 0 0 

8433902000 Van maaimachines en van machines en toestellen voor het 
hooien 

0 0 

8433909000 Andere 0 0 

8434100000 Melkmachines 0 0 

8434201000 Homogenisatoren 0 0 

8434209000 Andere 0 0 

8434901000 Van melkmachines 0 0 

8434902000 Van homogenisatoren 0 0 

8434909000 Andere 0 0 

8435101000 Machines voor het winnen van vruchtensappen 8 0 

8435102000 Molens voor het winnen van vruchtensappen 8 0 

8435103000 Homogenisatoren voor de bereiding van vruchtensappen 8 0 

8435109000 Andere 8 0 

8435900000 Delen 8 0 

8436101000 Machines voor het snijden van veevoeder 8 0 

8436102000 Machines voor het malen of breken van veevoeder 8 0 

8436103000 Machines voor het mengen van veevoeder 8 3 

8436109000 Andere 8 0 

8436211000 Broedmachines 8 0 

8436219000 Andere 8 0 

8436290000 Andere 8 0 

8436800000 Andere machines en toestellen 8 3 

8436910000 Van machines en toestellen voor de pluimveeteelt, van broed
machines of van kunstmoeders 

8 0 

8436990000 Andere 8 0 

8437101000 Machines voor het selecteren van zaad voor voedergewassen 8 0 

8437109000 Andere 8 0 

8437801000 Machines en toestellen voor de meelindustrie 8 0 

8437802000 Machines en toestellen voor de behandeling van graan of 
gedroogde peulgroenten 

8 0
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8437901000 Van machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of 
gedroogde peulgroenten 

8 0 

8437909000 Andere 8 0 

8438101000 Machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen 8 0 

8438109000 Andere 8 0 

8438200000 Machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, 
cacao of chocolade 

8 0 

8438300000 Machines en toestellen voor suikerfabrieken 8 0 

8438400000 Machines en toestellen voor brouwerijen 8 0 

8438501000 Machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van 
vlees 

8 0 

8438509000 Andere 8 0 

8438600000 Machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of 
groenten 

8 0 

8438801000 Machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van 
vis, schaaldieren enz. 

8 0 

8438809000 Andere 8 0 

8438900000 Delen 8 3 

8439101000 Machines en toestellen voor het malen 8 0 

8439102000 Machines en toestellen voor het snijden 8 0 

8439103000 Machines en toestellen voor het zeven 8 0 

8439104000 Machines en toestellen voor het persen van de pulp 8 0 

8439105000 Fijnsorteerders, knopenvangers enz. 8 0 

8439109000 Andere 8 0 

8439201000 Machines voor het vormen van papier 8 0 

8439202000 Machines en toestellen voor het vervaardigen van papier 8 0 

8439209000 Andere 8 0 

8439301000 Bobinemachines of omrolmachines 8 0 

8439302000 Machines voor het oppervlaklijmen van papier in bladen 8 0 

8439303000 Machines voor het impregneren van papier of karton 8 0 

8439309000 Andere 8 0 

8439910000 Van machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp 
van cellulosehoudende vezelstoffen 

8 0

NL L 127/416 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)418 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8439990000 Andere 8 0 

8440101000 Machines en toestellen voor het innaaien van boeken 8 0 

8440102000 Vouwmachines voor het boekbindersbedrijf 8 0 

8440109000 Andere 8 0 

8440901000 Van machines en toestellen voor het innaaien van boeken 8 0 

8440909000 Andere 8 0 

8441100000 Snijmachines 8 0 

8441201000 Machines voor de vervaardiging van zakken 8 0 

8441202000 Machines voor de vervaardiging van enveloppen 8 0 

8441300000 Machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van 
trommels of van dergelijke bergingsmiddelen, anders dan door 
vormen 

8 0 

8441400000 Machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit 
papier of uit karton 

8 0 

8441801000 Snij- en knipmachines voor papier of voor karton 8 0 

8441809000 Andere 8 0 

8441900000 Delen 8 3 

8442301000 Machines en toestellen voor het lettergieten 8 0 

8442302000 Speciale vormpersen 8 0 

8442303000 Etsmachines 8 0 

8442304000 Fotografische zetmachines 8 0 

8442305000 Machines, toestellen en uitrustingsstukken voor het letterzet
ten, andere dan fotografische zetmachines, met of zonder 
gietapparaat 

8 0 

8442309000 Andere 8 0 

8442401000 Van machines en toestellen voor het letterzetten 8 0 

8442402000 Van machines en toestellen voor het lettergieten 8 0 

8442409000 Andere 8 0 

8442500000 Drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het druk
ken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd 
voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst) 

8 0
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8443110000 Machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rollen 8 0 

8443120000 Machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoor
gebruik, gevoed met vellen waarvan in ongevouwen staat de 
lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de 
andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt 

8 0 

8443130000 Andere machines en toestellen voor de offsetdruk 8 0 

8443140000 Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed 
met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor 
de flexografie 

8 0 

8443150000 Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere 
dan gevoed met rollen, met uitzondering van machines en 
toestellen voor de flexografie 

8 0 

8443160000 Machines en toestellen voor de flexografie 8 3 

8443170000 Machines en toestellen voor de diepdruk 8 0 

8443191000 Machines en toestellen voor het bedrukken van textielwaren 8 0 

8443192000 Andere machines en toestellen voor het drukken, van de soort 
gebruikt voor het drukken van eenzelfde, steeds terugkerend 
patroon of tekst of van een enkele kleur op textiel, leder, 
behangselpapier, pakpapier, linoleum of andere stoffen 

8 0 

8443199000 Andere 8 7 

8443311010 Laserstraaldrukkers 0 0 

8443311020 Matrixdrukkers 0 0 

8443311030 Inktstraaldrukkers 0 0 

8443311090 Andere 0 0 

8443312000 Telekopieermachines die een of meer van de functies afdruk
ken of kopiëren verrichten 

0 0 

8443313010 Machines die het oorspronkelijke beeld direct op de kopie 
reproduceren 

0 0 

8443313020 Machines die het oorspronkelijke beeld via een tussenkopie 
(indirect) op de kopie reproduceren 

8 0 

8443314000 Inktstraaldrukkers, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 
8443.31.10 

8 0 

8443321010 Laserstraaldrukkers 0 0 

8443321020 Matrixdrukkers 0 0 

8443321030 Inktstraaldrukkers 0 0 

8443321090 Andere 0 0
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8443322000 Telekopieertoestellen 0 0 

8443323000 Teleprinters 0 0 

8443324010 Machines die het oorspronkelijke beeld direct op de kopie 
reproduceren 

0 0 

8443324020 Machines die het oorspronkelijke beeld via een tussenkopie 
(indirect) op de kopie reproduceren 

8 0 

8443325010 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

8443325090 Andere 8 0 

8443391010 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

8443391090 Andere 8 0 

8443392010 Machines die het oorspronkelijke beeld direct op de kopie 
reproduceren 

0 0 

8443392020 Machines die het oorspronkelijke beeld via een tussenkopie 
(indirect) op de kopie reproduceren 

8 0 

8443393010 Met optisch systeem 0 0 

8443393020 Voor contactdruk 8 0 

8443394000 Thermokopieerapparaten 8 0 

8443399000 Andere 8 0 

8443911010 Automatische inlegapparaten 8 0 

8443911020 Vouwmachines, lijmmachines, perforeermachines en hecht
machines 

8 0 

8443911030 Automatische nummertoestellen (numeroteurs) 8 0 

8443911090 Andere 8 0 

8443919000 Andere 8 0 

8443991000 Van onderverdeling 8443.31.10 of 8443.32.10 0 0 

8443992000 Van telekopieermachines 0 0 

8443993000 Van teleprinters 0 0 

8443994010 Apparaten voor automatische documentdoorvoer 0 0 

8443994020 Inlegapparaten voor papier 0 0 

8443994030 Sorteerinrichtingen 0 0 

8443994090 Andere 0 0
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8443995000 Van onderverdeling 8443.31.4000, 8443.32.5010, 
8443.32.5090, 8443.39.1010 of 8443.39.1090 

8 0 

8443999000 Andere 8 0 

8444001000 Machines voor het spinnen (extruderen) van synthetische of 
kunstmatige textielstoffen 

5 0 

8444002000 Machines voor het rekken van synthetische of kunstmatige 
textielstoffen 

5 0 

8444003000 Machines voor het textureren van synthetische of kunstmatige 
textielstoffen 

5 0 

8444004000 Machines voor het snijden van synthetische of kunstmatige 
textielstoffen 

5 0 

8444009000 Andere 5 0 

8445110000 Kaardmachines 5 0 

8445120000 Kammachines 5 0 

8445130000 Voorspinmachines 5 0 

8445191000 Gradeer-blaasmachines 5 0 

8445192000 Wikkelmachines 5 0 

8445193000 Egreneermachines of ontpittingsmachines 8 0 

8445199000 Andere 5 0 

8445201010 Fijnspinmachines 5 3 

8445201090 Andere 5 0 

8445202010 Fijnspinmachines 5 0 

8445202090 Andere 5 0 

8445203000 Voor zijde 5 0 

8445209000 Andere 5 0 

8445301000 Voor filamentgarens 5 0 

8445302000 Voor gesponnen garens 5 0 

8445309000 Andere 5 0 

8445401000 Machines voor het opwinden van textielstoffen, met kegel
spoelen 

5 0 

8445402000 Machines voor het opwinden van textielstoffen, met kruis
spoelen 

5 0 

8445409000 Andere 5 0 

8445901000 Scheermachines voor het maken van geschoren ketting 8 0 

8445902000 Sterkmachines 8 0 

8445903000 Machines voor het rijgen van de ketting 8 0
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8445904000 Machines voor het aandraaien (aanknoopmachines) 8 0 

8445909000 Andere 8 0 

8446100000 Voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm 8 0 

8446211000 Voor katoen 8 0 

8446212000 Voor wol 8 0 

8446213000 Voor zijde 8 0 

8446219000 Andere 8 0 

8446290000 Andere 8 0 

8446301010 Voor katoen 8 0 

8446301020 Voor zijde 8 0 

8446301030 Voor lussenweefsel 8 0 

8446301090 Andere 8 3 

8446302010 Voor katoen 8 0 

8446302020 Voor zijde 8 0 

8446302030 Voor lussenweefsel 8 0 

8446302090 Andere 8 0 

8446303010 Voor katoen 8 0 

8446303020 Voor zijde 8 0 

8446303030 Voor lussenweefsel 8 0 

8446303090 Andere 8 0 

8446309010 Voor katoen 8 0 

8446309020 Voor zijde 8 0 

8446309030 Voor lussenweefsel 8 0 

8446309090 Andere 8 0 

8447111000 Rondbreimachines voor kousen 8 0 

8447119000 Andere 8 0 

8447120000 Met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm 8 0 

8447201010 Handbreimachines (m.i.v. half-automatische vlakbreimachines) 8 0 

8447201020 Automatische vlakbreimachines 8 3 

8447201090 Andere 8 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/421

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 423 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8447202010 Raschelmachines 8 3 

8447202020 Kettingtricotbreimachines 8 0 

8447202090 Andere 8 0 

8447209000 Andere 8 0 

8447901000 Machines voor de vervaardiging van kant 8 0 

8447902010 Machines voor de automatische vervaardiging van borduur
werk 

8 0 

8447902090 Andere 8 0 

8447903000 Nettenknoopmachines 8 0 

8447909000 Andere 8 0 

8448111000 Dobby’s (schaftmechanismen) 8 0 

8448112000 Jacquardmechanismen 8 0 

8448113000 Kaartenponsmachines 8 0 

8448119000 Andere 8 0 

8448191000 Kettingwachters 8 0 

8448192000 Inslagwachters 8 0 

8448193000 Aandraaitoestellen 8 0 

8448199010 Hulpmachines en hulptoestellen voor de vervaardiging van 
garen (m.u.v. egreneermachines of ontpittingsmachines) 

5 0 

8448199090 Andere 8 0 

8448201000 Spindoppen 5 0 

8448209000 Andere 5 0 

8448310000 Kaardbeslag 8 0 

8448321000 Voor kaardmachines (m.u.v. zaagtanddraden) 5 0 

8448329000 Andere 8 0 

8448331000 Spilvleugels 5 0 

8448339010 Spillen 8 0 

8448339020 Ringen voor spinmachines 8 0 

8448339030 Ringlopers 8 0 

8448391000 Kettingbomen 8 0 

8448399000 Andere 8 0
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8448420000 Rieten, hevels en schachten 8 3 

8448491000 Schietspoelen 8 0 

8448499000 Andere 8 0 

8448511000 Naalden voor de vervaardiging van kousen 8 0 

8448512000 Naalden voor de vervaardiging van borduurwerk 8 0 

8448513000 Naalden voor de vervaardiging van kant 8 0 

8448519000 Andere 8 3 

8448590000 Andere 8 3 

8449001010 Machines voor de vervaardiging van hoeden van vilt 8 0 

8449001090 Andere 8 0 

8449002000 Hoedvormen 8 0 

8449009000 Delen 8 0 

8450110000 Volautomatische machines 8 0 

8450120000 Andere machines, met ingebouwde centrifuge 8 0 

8450190000 Andere 8 0 

8450200000 Machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog was
goed 

8 0 

8450900000 Delen 8 0 

8451100000 Machines voor het droog reinigen 8 0 

8451210000 Droogmachines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg 
droog wasgoed 

8 0 

8451290000 Andere 8 0 

8451301000 Stoomstrijkpersen 8 0 

8451309000 Andere 8 0 

8451401000 Wasmachines 8 0 

8451402000 Machines voor het bleken 8 0 

8451403000 Machines voor het verven 8 0 

8451501000 Machines voor het op- of afrollen 8 0 

8451502000 Snijmachines 8 3 

8451509000 Andere 8 0 

8451801000 Machines voor warmtebehandeling 8 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/423

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 425 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8451802000 Spanmachines (stenteringmachines) 8 0 

8451803000 Merceriseermachines 8 0 

8451809010 Krimpmachines 8 0 

8451809020 Machines voor het bestrijken of impregneren van garens, 
weefsels enz. 

8 0 

8451809030 Ruwmachines 8 0 

8451809040 Machines voor het opvullen (padding machines) 8 0 

8451809090 Andere 8 0 

8451901000 Van machines voor het droog reinigen 8 0 

8451902000 Van droogmachines 8 0 

8451909000 Andere 8 0 

8452101010 Voor rechte steken 8 0 

8452101020 Voor zigzagsteken 8 0 

8452101030 Met vrije arm 8 0 

8452101090 Andere 8 0 

8452102000 Handnaaimachines 8 0 

8452211000 Voor de vervaardiging van schoenen 8 0 

8452212000 Voor het naaien van zakken 8 0 

8452213000 Voor het naaien van leder of ander dik materiaal 8 0 

8452214000 Voor het naaien van bont 8 0 

8452219000 Andere 8 0 

8452291000 Voor de vervaardiging van schoenen 8 0 

8452292000 Voor het naaien van zakken 8 0 

8452293000 Voor het naaien van leder of ander dik materiaal 8 0 

8452294000 Voor het naaien van bont 8 0 

8452299000 Andere 8 0 

8452300000 Naalden voor naaimachines 8 0 

8452400000 Meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, als
mede delen daarvan 

8 0 

8452900000 Andere delen van naaimachines 8 0 

8453101000 Machines en toestellen voor het bereiden van huiden, vellen of 
leder 

8 0
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8453102000 Machines en toestellen voor het looien van huiden, vellen of 
leder 

8 0 

8453103000 Machines en toestellen voor het bewerken van huiden, vellen 
of leder 

8 0 

8453201000 Machines en toestellen voor het vervaardigen van schoeisel 8 0 

8453202000 Machines en toestellen voor het repareren van schoeisel 8 0 

8453800000 Andere machines en toestellen 8 0 

8453900000 Delen 8 0 

8454100000 Convertors 8 0 

8454200000 Gietvormen voor ingots en gietpannen 8 0 

8454301010 Gietmachines 8 3 

8454301090 Andere 8 0 

8454309000 Andere 8 0 

8454901000 Van convertors 8 0 

8454909000 Andere 8 0 

8455100000 Walsstoelen voor buizen 8 0 

8455210000 Walsstoelen voor het warm walsen of voor het gecombineerd 
warm en koud walsen 

8 0 

8455220000 Walsstoelen voor het koud walsen 8 0 

8455301000 Van gietijzer 8 0 

8455302000 Van gesmeed staal 8 0 

8455309000 Andere 8 0 

8455900000 Andere delen 8 0 

8456103000 Werkend met behulp van laserstralen 8 7 

8456109000 Andere 8 7 

8456200000 Werkend met behulp van ultrasone trillingen 8 0 

8456301010 Werkend met behulp van draadvonkerosie 8 0 

8456301090 Andere 8 0 

8456309000 Andere 8 0 

8456900000 Andere 8 0 

8457101000 Verticale bewerkingscentra 8 5 

8457102000 Horizontale bewerkingscentra 8 7 

8457103000 Bewerkingscentra met dubbele kolom 8 5
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8457109000 Andere 8 5 

8457200000 Enkel-stationsbewerkingsmachines 8 0 

8457300000 Meervoudige transferbewerkingsmachines 8 0 

8458110000 Met numerieke besturing 8 0 

8458190000 Andere 8 0 

8458910000 Met numerieke besturing 8 0 

8458990000 Andere 8 0 

8459100000 Bewerkingseenheden op slede 8 0 

8459210000 Met numerieke besturing 8 0 

8459291000 Radiale boormachines 8 0 

8459292000 Verticale boormachines 8 0 

8459293000 Meerspillige boormachines 8 0 

8459299000 Andere 8 0 

8459310000 Met numerieke besturing 8 0 

8459390000 Andere 8 0 

8459401000 Ruimmachines met geleiding 8 0 

8459402000 Horizontale ruimmachines 8 0 

8459409000 Andere 8 0 

8459510000 Met numerieke besturing 8 0 

8459590000 Andere 8 0 

8459611000 Bedfreesmachines 8 0 

8459612000 Langfreesmachines 8 0 

8459619000 Andere 8 0 

8459691000 Bedfreesmachines 8 0 

8459692000 Langfreesmachines 8 0 

8459693000 Universele freesmachines voor het frezen van gereedschappen 8 0 

8459694000 Profielfreesmachines 8 3 

8459699000 Andere 8 0 

8459701000 Machines voor het tappen van draad 8 0 

8459709000 Machines voor het snijden van draad 8 0
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8460110000 Met numerieke besturing 8 0 

8460190000 Andere 8 0 

8460211000 Rondslijpmachines 8 0 

8460212000 Inwendige slijpmachines 8 0 

8460213000 Centerloze slijpmachines 8 3 

8460214000 Profielslijpmachines 8 3 

8460219000 Andere 8 0 

8460291000 Rondslijpmachines 8 0 

8460292000 Inwendige slijpmachines 8 0 

8460293000 Centerloze slijpmachines 8 0 

8460294000 Profielslijpmachines 8 0 

8460299000 Andere 8 3 

8460310000 Met numerieke besturing 8 0 

8460390000 Andere 8 0 

8460401000 Hoonmachines 8 0 

8460402000 Lapmachines 8 0 

8460900000 Andere 8 3 

8461200000 Sterke-armschaafbanken en steekbanken 8 0 

8461300000 Trekfreesbanken 8 0 

8461401010 Met numerieke besturing 8 3 

8461401090 Andere 8 0 

8461402000 Machines voor het slijpen of afwerken van tandwielen 8 3 

8461500000 Zaagmachines en afsteekbanken 8 0 

8461900000 Andere 8 3 

8462101000 Persluchthamers 8 0 

8462109000 Andere 8 3 

8462210000 Met numerieke besturing 8 0 

8462290000 Andere 8 0 

8462310000 Met numerieke besturing 8 0 

8462390000 Andere 8 0
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8462411000 Ponsmachines, pons/afknipmachines daaronder begrepen 8 0 

8462412000 Machines voor het inkepen van metaal 8 0 

8462491000 Ponsmachines, pons/afknipmachines daaronder begrepen 8 0 

8462492000 Machines voor het inkepen van metaal 8 0 

8462911000 Met een maximale druk van niet meer dan 100 metrieke ton 8 0 

8462912000 Met een maximale druk van meer dan 100 doch niet meer 
dan 300 metrieke ton 

8 0 

8462913000 Met een maximale druk van meer dan 300 doch niet meer 
dan 1 000 metrieke ton 

8 0 

8462914000 Met een maximale druk van meer dan 1 000 metrieke ton 8 0 

8462991010 Met een maximale druk van niet meer dan 30 metrieke ton 8 0 

8462991020 Met een maximale druk van meer dan 30 doch niet meer dan 
100 metrieke ton 

8 0 

8462991030 Met een maximale druk van meer dan 100 doch niet meer 
dan 300 metrieke ton 

8 0 

8462991040 Met een maximale druk van meer dan 300 doch niet meer 
dan 600 metrieke ton 

8 0 

8462991050 Met een maximale druk van meer dan 600 doch niet meer 
dan 1 500 metrieke ton 

8 0 

8462991090 Andere 8 0 

8462999000 Andere 8 0 

8463100000 Trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke 8 0 

8463200000 Schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines 8 0 

8463300000 Machines voor het bewerken van draad 8 0 

8463900000 Andere 8 3 

8464100000 Zaagmachines 8 0 

8464201000 Voor het bewerken van glazen voor optische doeleinden of 
van brillenglazen 

8 0 

8464202000 Voor het bewerken van ander glas 8 0 

8464209000 Andere 8 0
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8464901000 Gereedschapswerktuigen voor het koud bewerken van glas 8 0 

8464902000 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van beton 8 0 

8464903000 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van keramische 
producten 

8 0 

8464909000 Andere 8 0 

8465101000 Voor houtbewerking 8 0 

8465109000 Andere 8 0 

8465911000 Voor houtbewerking 8 0 

8465919000 Andere 8 0 

8465921000 Voor houtbewerking 8 0 

8465929000 Andere 8 0 

8465931000 Voor houtbewerking 8 0 

8465939000 Andere 8 0 

8465941000 Voor houtbewerking 8 0 

8465949000 Andere 8 0 

8465951000 Voor houtbewerking 8 0 

8465959000 Andere 8 0 

8465961000 Voor houtbewerking 8 0 

8465969000 Andere 8 0 

8465991000 Voor houtbewerking 8 0 

8465999000 Andere 8 0 

8466100000 Gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen 8 5 

8466201000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8466209000 Andere 8 0 

8466300000 Verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op 
gereedschapswerktuigen 

8 0 

8466910000 Voor machines bedoeld bij post 84.64 8 0 

8466920000 Voor machines bedoeld bij post 84.65 8 0 

8466930000 Voor machines bedoeld bij de posten 84.56 tot en met 84.61 8 3 

8466940000 Voor machines bedoeld bij post 84.62 of 84.63 8 0 

8467111000 Gesteenteboormachines 8 0
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8467112000 Schroevendraaiers 8 0 

8467113000 Machines en toestellen voor het malen 8 0 

8467114000 Toestellen voor het aan- of losdraaien van bouten of moeren 8 0 

8467115000 Boormachines 8 0 

8467119000 Andere 8 3 

8467191000 Gesteenteboormachines 8 0 

8467199000 Andere 8 0 

8467210000 Boormachines van alle soorten 8 0 

8467220000 Zagen 8 0 

8467290000 Andere 8 0 

8467810000 Kettingzagen 8 0 

8467891010 Van onderverdeling 8430.49 of 8479.10 0 0 

8467891020 Van onderverdeling 8479.89.9010, 8479.89.9030 of 
8479.89.9091 

8 0 

8467891090 Andere 8 3 

8467899000 Andere 8 0 

8467910000 Van kettingzagen 8 0 

8467920000 Van pneumatisch gereedschap 8 0 

8467990000 Andere 8 0 

8468100000 Handbranders 8 0 

8468201000 Machines en toestellen voor het lassen, werkend met gas 8 0 

8468202000 Automatische snijmachines, werkend met gas 8 0 

8468209000 Andere 8 0 

8468800000 Andere machines en toestellen 8 0 

8468900000 Delen 8 0 

8469001010 Tekstverwerkende machines 0 0 

8469001020 Automatische schrijfmachines 8 0 

8469002000 Andere schrijfmachines, elektrische 8 0 

8469003000 Andere schrijfmachines, niet-elektrische 8 0 

8470103010 Minder dan 17 digits 0 0 

8470103020 Niet minder dan 17 digits 0 0
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8470104010 Van onderverdeling 8472.90.9000 0 0 

8470104090 Andere 0 0 

8470211000 Minder dan 17 digits 0 0 

8470212000 Niet minder dan 17 digits 0 0 

8470290000 Andere 0 0 

8470300000 Andere rekenmachines 0 0 

8470500000 Kasregisters 0 0 

8470901000 Frankeermachines 0 0 

8470902000 Kaartjesafgiftemachines 0 0 

8470903000 Boekhoudmachines 0 0 

8470909000 Andere 0 0 

8471300000 Draagbare automatische gegevensverwerkende machines, we
gende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een 
centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeld
scherm 

0 0 

8471411000 Machines met een processor van niet minder dan 64 bit en 
een werkgeheugen van niet minder dan 64 MB 

0 0 

8471412000 Machines met een processor van niet minder dan 32 bit en 
een werkgeheugen van niet minder dan 16 MB 

0 0 

8471419000 Andere 0 0 

8471491010 Machines met een processor van niet minder dan 64 bit en 
een werkgeheugen van niet minder dan 64 MB 

0 0 

8471491020 Machines met een processor van niet minder dan 32 bit en 
een werkgeheugen van niet minder dan 16 MB 

0 0 

8471491090 Andere 0 0 

8471499000 Andere 0 0 

8471501000 Machines met een processor van niet minder dan 64 bit en 
een werkgeheugen van niet minder dan 64 MB 

0 0 

8471502000 Machines met een processor van niet minder dan 32 bit en 
een werkgeheugen van niet minder dan 16 MB 

0 0 

8471509000 Andere 0 0
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8471601010 Optische lezers 0 0 

8471601020 Toetsenborden 0 0 

8471601030 Muizen 0 0 

8471601040 Scanners 0 0 

8471601090 Andere 0 0 

8471602000 Uitvoereenheden 0 0 

8471603020 Videotekst- en teleteksttoestellen 0 0 

8471603030 Spraakherkenners 0 0 

8471603090 Andere 0 0 

8471701000 Werkgeheugens (RAM & ROM) 0 0 

8471702010 Eenheden voor diskettes 0 0 

8471702020 Eenheden voor harde schijven 0 0 

8471702031 Eenheden voor cd’s 0 0 

8471702032 Eenheden voor dvd’s 0 0 

8471702039 Andere 0 0 

8471702090 Andere 0 0 

8471709000 Andere 0 0 

8471800000 Andere eenheden van automatische gegevensverwerkende ma
chines 

0 0 

8471900000 Andere 0 0 

8472100000 Duplicators 8 0 

8472301000 Machines voor het sorteren van poststukken 8 0 

8472302000 Machines voor het stempelen van postzegels 8 0 

8472309000 Andere 8 3 

8472901010 Machines voor het automatisch afleveren van bankbiljetten of 
munten 

0 0 

8472901020 Machines voor het automatisch ontvangen van bankbiljetten 
of munten 

0 0 

8472901040 Machines voor het automatisch afleveren en ontvangen van 
bankbiljetten of munten 

0 0 

8472901050 Machines voor het tellen of inpakken van geld 8 0 

8472901090 Andere 8 0 

8472902000 Automatische bladvormingsmachines voor stencillen en druk
ken 

8 0
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8472903000 Kaartjesafgiftemachines 8 0 

8472904000 Potloodslijpmachines 8 0 

8472905000 Papiervernietigers 8 0 

8472906000 Adresseermachines en machines voor het stampen van adres
platen 

8 0 

8472909000 Andere 8 0 

8473101000 Platte beeldschermen voor tekstverwerkende machines (m.i.v. 
lcd-, el- (elektrolumiscentie), plasma- en andere technologieën) 

0 0 

8473102000 Assemblages van gedrukte schakelingen voor tekstverwer
kende machines, bestaande uit een of meer gedrukte schake
lingen bedoeld bij post 85.34 

0 0 

8473109000 Andere 8 0 

8473210000 Van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderver
delingen 8470.10, 8470.21 en 8470.29 

0 0 

8473291000 Van machines bedoeld bij onderverdeling 8470.30 0 0 

8473293000 Van machines bedoeld bij onderverdeling 8470.50 0 0 

8473294000 Van machines bedoeld bij onderverdeling 8470.90 0 0 

8473301000 Magneetkoppen 0 0 

8473302000 Moederborden, bestemd om te worden uitgerust met micro
processoreenheden 

0 0 

8473303000 Behuizingen voor computers 0 0 

8473304010 Geluidskaarten 0 0 

8473304020 Videokaarten 0 0 

8473304030 Multimediakaarten 0 0 

8473304050 Communicatiekaarten 0 0 

8473304060 D-RAM-modules 0 0 

8473304090 Andere 0 0 

8473309000 Andere 0 0 

8473401000 Platte beeldschermen voor automatische bankloketten, andere 
dan die bedoeld bij de onderverdelingen 8472.90.1050 en 
8472.90.1090 (m.i.v. lcd-, el- (elektrolumiscentie), plasma- 
en andere technologieën) 

0 0
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8473402000 Assemblages van gedrukte schakelingen voor automatische 
bankloketten, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 
8472.90.1050 en 8472.90.1090, bestaande uit een of meer 
gedrukte schakelingen bedoeld bij post 85.34 

0 0 

8473409000 Andere 8 0 

8473501000 Geschikt voor gebruik met elektronische rekenmachines be
doeld bij de onderverdelingen 8470.10, 8470.21 en 8470.29 

0 0 

8473509000 Andere 0 0 

8474100000 Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het schei
den of het wassen 

0 0 

8474201000 Met een breek-, maal- of verpulvercapaciteit van niet meer dan 
20 ton per uur 

0 0 

8474209000 Andere 0 0 

8474311000 Doseerinstallaties 0 0 

8474319000 Andere 0 0 

8474321000 Asfaltinstallaties 0 0 

8474329000 Andere 0 0 

8474390000 Andere 0 0 

8474801000 Machines voor het maken van gietvormen van zand 0 0 

8474802000 Machines voor het persen, het gieten of het vormen van kera
mische specie 

0 0 

8474809000 Andere 0 0 

8474900000 Delen 0 0 

8475100000 Machines voor het samenstellen van elektrische of elektro
nische lampen, buizen of flitslampen, met een omhulling 
van glas 

8 0 

8475210000 Machines voor het vervaardigen van optische vezels en van 
onafgewerkte vormen („ébauches”) daarvan 

8 0 

8475291000 Voor de vervaardiging van vlakglas 8 0 

8475292000 Voor de vervaardiging van flessen van glas 8 0 

8475299000 Andere 8 0 

8475901000 Van machines voor de vervaardiging van vlakglas 8 0 

8475909000 Andere 8 0
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8476210000 Voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het 
koelen 

8 0 

8476290000 Andere 8 0 

8476811000 Voor de verkoop van levensmiddelen 8 0 

8476819000 Andere 8 0 

8476891000 Voor de verkoop van levensmiddelen 8 0 

8476893000 Voor de verkoop van sigaretten 8 0 

8476894000 Voor het wisselen van geld 8 0 

8476899000 Andere 8 0 

8476900000 Delen 8 0 

8477101000 Voor de rubberindustrie 8 0 

8477102000 Voor de kunststofindustrie 8 0 

8477201000 Voor de rubberindustrie 8 0 

8477202000 Voor de kunststofindustrie 8 0 

8477300000 Blaasvormmachines 8 0 

8477400000 Vacuümvormmachines en andere thermovormmachines 8 0 

8477510000 Machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aan
brengen van een nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het 
vervaardigen van binnenbanden 

8 0 

8477590000 Andere 8 3 

8477800000 Andere machines en toestellen 8 0 

8477900000 Delen 8 0 

8478100000 Machines 8 0 

8478900000 Delen 8 0 

8479101000 Machines voor het uitspreiden van mortel of betonspecie 0 0 

8479102000 Andere wegenbouwmachines 0 0 

8479109000 Andere 0 0 

8479200000 Machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden 
van dierlijke olie of vet of van plantaardige vette olie of vet 

8 0 

8479300000 Persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van 
hout of van andere houtachtige stoffen, alsmede andere ma
chines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk 

8 0 

8479400000 Machines voor het vervaardigen van touw en kabel 8 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/435

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 437 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8479501000 Bedoeld bij de onderverdelingen 8479.81, 8479.82, 
8479.89.9010, 8479.89.9030, 8479.89.9040, 8479.89.9060 
en 8479.89.9091 

8 0 

8479502000 Bedoeld bij onderverdeling 8479.89.9080 8 0 

8479509000 Andere 8 3 

8479600000 Toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van ver
damping 

8 0 

8479811000 Machines voor het poetsen van metalen 8 0 

8479812010 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 3 0 

8479812090 Andere 8 0 

8479813000 Opwindmachines 8 0 

8479814000 Machines voor het isoleren of het aanbrengen van bescher
mende materialen 

8 0 

8479819000 Andere 8 0 

8479821000 Mengmachines 8 3 

8479822000 Machines voor het breken, het malen of het verpulveren 8 0 

8479823000 Homogenisatoren 8 0 

8479824000 Truckmixers 8 0 

8479829000 Andere 8 3 

8479891010 Toestellen voor het bevochtigen van lucht of voor het ont
trekken van vocht aan de lucht 

8 0 

8479891090 Andere 8 0 

8479899010 Persen of extrudeermachines 8 0 

8479899020 Machines en toestellen voor schepen of voor de visserijindu
strie 

8 3 

8479899030 Machines en toestellen voor het aanbrengen van oogjes of 
holle klinknagels 

8 0 

8479899040 Automatische machines voor het monteren van magneetband 8 0 

8479899050 Machines voor het aanbrengen van deklagen 8 0 

8479899060 Automatische deuropeners 8 0 

8479899080 Automatische opwindmachines voor de visserij 8 0 

8479899091 Voor motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 8 0 

8479899092 Machines voor de montage van de buitenkant van elektro
nische delen 

16 7
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8479899099 Andere 8 3 

8479901010 Van luchtkoelers (m.i.v. delen van koelapparatuur voor auto’s) 8 0 

8479901020 Van machines en mechanische toestellen voor huishoudelijk 
gebruik 

8 0 

8479901030 Voor motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 8 0 

8479902000 Van machines bedoeld bij onderverdeling 8479.89.9080 8 0 

8479903000 Van machines en mechanische toestellen voor het vervaardi
gen van halfgeleidermaterialen 

8 0 

8479909010 Van machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare 
werken, van bouwwerken en van dergelijke werken 

8 0 

8479909020 Van machines en toestellen voor het extraheren of het berei
den van dierlijke olie of vet of van plantaardige vette olie of 
vet 

8 0 

8479909030 Van machines voor het vervaardigen van touw en kabel 8 0 

8479909040 Van machines en toestellen voor de behandeling van metaal 8 3 

8479909050 Van machines en toestellen voor het mengen, het kneden, het 
breken, het malen, het ziften, het homogeniseren, het emul
geren of het roeren 

8 3 

8479909060 Van persen of extrudeermachines 8 0 

8479909070 Van machines en toestellen voor schepen of voor de visserij
industrie 

8 3 

8479909080 Van automatische machines voor het monteren van magneet
band 

8 0 

8479909090 Andere 8 3 

8480100000 Vormkasten voor gieterijen 8 0 

8480200000 Modelplaten voor gietvormen 8 0 

8480300000 Modellen voor gietvormen 8 0 

8480410000 Voor het spuitgieten of het persgieten 8 0 

8480490000 Andere 8 0 

8480500000 Vormen voor glas 8 0 

8480600000 Vormen voor minerale stoffen 8 0 

8480710000 Voor het spuitgieten of het persgieten 8 0 

8480790000 Andere 8 0 

8481100000 Reduceerventielen 8 3

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/437

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 439 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8481201000 Kleppen voor oleohydraulische overbrenging 8 5 

8481202000 Kleppen voor pneumatische overbrenging 8 5 

8481300000 Terugslagkleppen 8 7 

8481400000 Overloopkleppen en veiligheidskleppen 8 3 

8481801010 Elektrische 8 5 

8481801020 Hydraulische 8 5 

8481801030 Andere automatische 8 7 

8481801090 Andere 8 5 

8481802000 Sanitaire kranen 8 3 

8481809000 Andere 8 3 

8481901000 Actuatoren 8 3 

8481909000 Andere 8 3 

8482101000 Met een inwendige diameter van meer dan 100 mm 8 5 

8482102000 Met een inwendige diameter van niet meer dan 100 mm 13 5 

8482200000 Kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische 
rollen daaronder begrepen 

8 7 

8482300000 Tonlagers 8 3 

8482400000 Naaldlagers 8 3 

8482500000 Cilinderlagers 8 3 

8482800000 Andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen 8 5 

8482910000 Kogels, rollen, naalden en dergelijke 8 3 

8482990000 Andere 8 3 

8483101000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8483109010 Voor motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 8 3 

8483109090 Andere 8 5 

8483201000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8483209000 Andere 8 0 

8483301000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8483309000 Andere 8 3 

8483401010 Rollagerassen 3 0
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8483401090 Andere 3 0 

8483409010 Getande overbrengingen 8 3 

8483409020 Tandwielkasten 8 0 

8483409030 Automatische schakelingen 8 0 

8483409041 Voor motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 8 0 

8483409049 Andere 8 0 

8483409090 Andere 8 3 

8483501000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8483509000 Andere 8 0 

8483601000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8483609000 Andere 8 0 

8483901000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8483909000 Andere 8 0 

8484101000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 8 3 

8484109000 Andere 8 3 

8484200000 Mechanische afdichtingen 8 5 

8484900000 Andere 8 0 

8486101000 Centrifugaaldrogers 0 0 

8486102000 Apparaten voor de vervaardiging van staven (boules) van mo
nokristallijne halfgeleidermaterialen 

0 0 

8486103010 Machines voor het verzagen van staven (boules) van mono
kristallijne halfgeleidermaterialen tot schijven (wafers) 

0 0 

8486103020 Slijp- en polijstmachines voor de bewerking van schijven (wa
fers) van halfgeleidermateriaal, lepmachines daaronder begre
pen 

0 0 

8486103090 Andere 8 0 

8486104011 Machines voor het verspanend bewerken van materialen bij de 
productie van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal 

0 0 

8486104019 Andere 8 7 

8486104020 Apparaten voor het strippen of reinigen van schijven (wafers) 
van halfgeleidermateriaal, door middel van elektrochemische 
procedés, elekronenstralen, ionenstralen of een plasmaboog 

0 0 

8486105010 Weerstandovens (met indirecte verwarming) 0 0
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8486105020 Ovens met inductieve of met diëlektrische verwarming 0 0 

8486105030 Andere ovens 0 0 

8486109000 Andere 8 0 

8486201000 Centrifugaaldrogers 0 0 

8486202100 Weerstandovens (met indirecte verwarming) 0 0 

8486202210 Voor de vervaardiging van elementen of schakelingen van 
halfgeleidermateriaal op schijven (wafers) van halfgeleiderma
teriaal 

0 0 

8486202290 Andere 8 0 

8486202310 Apparaten voor de snelle verhitting van schijven (wafers) van 
halfgeleidermateriaal 

0 0 

8486202390 Andere 0 0 

8486203000 Machines voor ionenimplantatie, voor het dopen van halfge
leidermaterialen 

0 0 

8486204000 Machines voor het aanbrengen van membranen of voor het 
door kathodische verstuiving („sputtering”) aanbrengen van 
metaal op schijven (wafers) 

0 0 

8486205110 Voor aansluitpunten van halfgeleidermateriaal 0 0 

8486205190 Andere 8 0 

8486205910 Voor aansluitpunten van halfgeleidermateriaal 0 0 

8486205990 Andere 8 0 

8486206010 Apparaten om schijven (wafers) direct te beschrijven 0 0 

8486206020 Wafersteppers 0 0 

8486206090 Andere 0 0 

8486207000 Toestellen voor het nat etsen, ontwikkelen, strippen of reini
gen van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal 

0 0 

8486208110 Lasersnijders voor het snijden van contactsporen in halfgelei
dermaterialen 

0 0 

8486208190 Andere 8 7 

8486208200 Voor het droog etsen van patronen op halfgeleidermaterialen, 
door middel van elektrochemische procedés, elekronenstralen, 
ionenstralen of een plasmaboog 

0 0 

8486208300 Apparaten voor het strippen of reinigen van schijven (wafers) 
van halfgeleidermateriaal, door middel van elektrochemische 
procedés, elekronenstralen, ionenstralen of een plasmaboog 

0 0 

8486209110 Spuittoestellen voor het etsen, strippen of reinigen van schij
ven (wafers) van halfgeleidermateriaal 

0 0
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8486209120 Toestellen voor het reinigen, voorafgaand aan het galvanise
ringsproces, van de metalen aansluitpunten van de in omhul
lingen geborgen schakelingen van halfgeleidermateriaal 

0 0 

8486209190 Andere 0 0 

8486209200 Toestellen voor het aanbrengen en ontwikkelen of stabiliseren 
van fotoresist 

0 0 

8486209310 Slijp- en polijstmachines voor de bewerking van schijven (wa
fers) van halfgeleidermateriaal, lepmachines daaronder begre
pen 

0 0 

8486209320 Machines voor het ritsen of inkrassen van schijven (wafers) 
van halfgeleidermaterialen 

0 0 

8486209390 Andere 8 0 

8486209400 Machines voor het wassen van schijven (wafers), dragers of 
buizen 

0 0 

8486209500 Machines voor het aanbrengen van folie op schijven (wafers) 0 0 

8486209600 Machines voor het verzagen van schijven (wafers) tot chips 0 0 

8486209900 Andere 8 0 

8486301000 Toestellen voor het nat etsen, ontwikkelen, strippen of reini
gen 

0 0 

8486302000 Tostellen voor het projecteren of tekenen van schakelpatronen 
op gevoelig gemaakte substraten voor platte beeldschermen 

0 0 

8486303010 Werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonen
stralen 

8 7 

8486303020 Werkend met behulp van ultrasone trillingen 8 0 

8486303030 Werkend door middel van elektro-erosie 8 0 

8486303041 Machines voor het droog etsen 8 0 

8486303049 Andere 8 0 

8486304010 Slijp- en polijstmachines 8 0 

8486304020 Ritsmachines 8 0 

8486304090 Andere 8 0 

8486305010 Machines voor het aanbrengen van deklagen 8 0 

8486305020 Machines voor het aanbrengen van deklagen en het ontwik
kelen 

8 0 

8486305031 Werkend met behulp van fysische processen 8 0 

8486305032 Werkend met behulp van chemische processen 8 0 

8486305039 Andere 8 0
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8486306010 Machines en toestellen voor het verdelen van afdichtingen, 
contacten, afstandhouders en vloeibare kristallen 

8 0 

8486306090 Andere 8 0 

8486307000 Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen 8 0 

8486308000 Mechanische toestellen voor het spuiten, verspuiten of 
sproeien van vloeistoffen of poeder 

8 5 

8486309010 Machines voor de montage van beeldschermen 8 0 

8486309020 Robots voor de vervaardiging van platte beeldschermen 8 3 

8486309090 Andere 8 0 

8486401010 Patroongeneratoren van de soort gebruikt voor het vervaardi
gen van maskers of systeemrasters (reticles) uit substraten 
voorzien van een laag fotoresist 

0 0 

8486401020 Freesmachines voor het met een gefocusseerde ionenstraal 
verwijderen of repareren van maskers of systeemrasters (reti
cles) 

0 0 

8486401030 Toestellen voor het aanbrengen en ontwikkelen of stabiliseren 
van fotoresist 

0 0 

8486401090 Andere 8 0 

8486402010 Apparaten voor het bevestigen van plaatjes (chips), voor het 
geautomatiseerd aanbrengen van halfgeleiderelementen of 
-schakelingen vanaf een band of voor het maken van een 
draadverbinding 

0 0 

8486402020 Machines voor het invoegen of verwijderen van halfgeleider
elementen 

8 0 

8486402031 Apparatuur voor het inkapselen van halfgeleiders bij de as
semblage 

0 0 

8486402039 Andere 8 0 

8486402040 Machines voor het aanbrengen van soldeersel op de printplaat 
of de keramische plaat voor halfgeleiders 

3 0 

8486402050 Apparaten om bij het polijsten van schijven (wafers) deze op 
het keramische blok te binden of om ze ervan te verwijderen 

8 0 

8486402061 Spuitgietmachines 8 0 

8486402062 Vacuümvormmachines en andere thermovormmachines 8 0 

8486402063 Andere machines voor het gieten of vormen, m.u.v. streng
persen (extrudeerpersen), blaasvormmachines en machines 
voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van 
een nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het vervaardigen 
van binnenbanden 

8 3
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8486402070 Gietvormen voor het spuitgieten of het persgieten van rubber 
of kunststof 

0 0 

8486402080 Machines voor het binden van halfgeleider-dies, het wassen 
van schijven (wafers), dragers of buizen 

0 0 

8486402091 Gereedschapswerktuigen (persen daaronder begrepen) voor 
het buigen, het vouwen, het strekken, het vlakken, het afknip
pen, het ponsen of het inkepen van metaal voor aansluitpun
ten voor halfgeleiders, ook indien met numerieke besturing 

0 0 

8486402092 Gereedschapswerktuigen (persen daaronder begrepen) voor 
het buigen, het vouwen, het strekken, het vlakken, het afknip
pen, het ponsen of het inkepen van metaal, anders dan voor 
aansluitpunten voor halfgeleiders, ook indien met numerieke 
besturing 

8 0 

8486402099 Andere 8 0 

8486403010 Automatische machines en apparaten voor het transporteren, 
hanteren en opslaan van halfgeleiderschijven (wafers), halfge
leidercassettes, halfgeleideropbergdozen en ander materiaal ge
bruikt bij de vervaardiging van halfgeleiderelementen 

0 0 

8486403090 Andere 0 0 

8486404011 Stereoscopische microscopen, voorzien van uitrustingsstukken 
speciaal vervaardigd voor het hanteren en transporteren van 
schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroonmas
kers of systeemrasters (reticles) 

0 0 

8486404012 Andere microscopen voor fotomicrografie, voorzien van uit
rustingsstukken speciaal vervaardigd voor het hanteren en 
transporteren van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal 
of van patroonmaskers of systeemrasters (reticles) 

0 0 

8486404020 Elektronenstraalmicroscopen, voorzien van uitrustingsstukken 
speciaal vervaardigd voor het hanteren en transporteren van 
schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroonmas
kers of systeemrasters (reticles) 

0 0 

8486409000 Andere 8 0 

8486901010 Van onderverdeling 8486.10.1000, 8486.10.2000, 
8486.10.3010, 8486.10.3020, 8486.10.4011, 
8486.10.4020, 8486.10.5010, 8486.10.5020 of 
8486.10.5030 

0 0 

8486901020 Van onderverdeling 8486.10.3090, 8486.10.4019 of 
8486.10.9000 

8 

– van onderverdeling 8486.10.3090 0 

– van onderverdeling 8486.10.4019 3 

– van onderverdeling 8486.10.9000 0
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8486902010 Van onderverdeling 8486.20.1000, 8486.20.2100, 
8486.20.2210, 8486.20.2310, 8486.20.2390, 
8486.20.3000, 8486.20.4000, 8486.20.5110, 
8486.20.5910, 8486.20.6010, 8486.20.6020, 
8486.20.6090, 8486.20.7000, 8486.20.8110, 
8486.20.8200, 8486.20.8300, 8486.20.9110, 
8486.20.9120, 8486.20.9190, 8486.20.9200, 
8486.20.9310, 8486.20.9320, 8486.20.9400, 8486.20.9500 
of 8486.20.960 

0 0 

8486902020 Van onderverdeling 8486.20.2290, 8486.20.5190, 
8486.20.5990, 8486.20.8190, 8486.20.9390 of 
8486.20.9900 

8 

– van onderverdeling 8486.20.9390 0 

– van onderverdeling 8486.20.8190 3 

– van onderverdeling 8486.20.5190 of 8486.20.5990 0 

– van onderverdeling 8486.20.2290 0 

– van onderverdeling 8486.20.9900 0 

8486903010 Van onderverdeling 8486.30.1000 of 8486.30.2000 0 0 

8486903020 Van onderverdeling 8486.30.3010, 8486.30.3020, 
8486.30.3030, 8486.30.3041, 8486.30.3049, 
8486.30.4010, 8486.30.4020, 8486.30.4090, 
8486.30.7000, 8486.30.8000, 8486.30.9020 of 
8486.30.9090 

8 

– van onderverdeling 8486.30.7000 3 

– van onderverdeling 8486.30.8000 5 

– van onderverdeling 8486.30.4010, 8486.30.4020 of 
8486.30.4090 

0 

– van onderverdeling 8486.30.3010, 8486.30.3020, 
8486.30.3030, 8486.30.3041 of 8486.30.3049 

3 

– van onderverdeling 8486.30.9020 3 

– van onderverdeling 8486.30.9090 0 

8486903030 Van onderverdeling 8486.30.5010, 8486.30.5020, 
8486.30.5031, 8486.30.5032, 8486.30.5039, 
8486.30.6010, 8486.30.6090 of 8486.30.9010 

8 0
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8486904010 Van onderverdeling 8486.40.1010, 8486.40.1020, 
8486.40.1030, 8486.40.2010, 8486.40.2031, 
8486.40.2070, 8486.40.2080, 8486.40.2091, 
8486.40.3010, 8486.40.3090, 8486.40.4011, 8486.40.4012 
of 8486.40.4020 

0 0 

8486904020 Van onderverdeling 8486.40.1090, 8486.40.2020, 
8486.40.2039, 8486.40.2040, 8486.40.2050, 
8486.40.2061, 8486.40.2062, 8486.40.2063, 
8486.40.2092, 8486.40.2099 of 8486.40.9000 

8 0 

8487100000 Scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven 8 3 

8487901000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 8 3 

8487909010 Afdichtingsringen voor olie 8 3 

8487909090 Andere 8 3 

8501101000 Gelijkstroommotoren 8 0 

8501102000 Wisselstroommotoren 8 0 

8501103000 Universele motoren 8 0 

8501201000 Met een vermogen van meer dan 37,5 doch niet meer dan 
100 W 

8 0 

8501202000 Met een vermogen van meer dan 100 doch niet meer dan 
750 W 

8 0 

8501203000 Met een vermogen van meer dan 750 W 8 0 

8501311010 Met een vermogen van niet meer dan 100 W 8 0 

8501311090 Andere 8 0 

8501312000 Gelijkstroomgeneratoren 8 0 

8501321000 Gelijkstroommotoren 8 0 

8501322000 Gelijkstroomgeneratoren 8 0 

8501331000 Gelijkstroommotoren 8 0 

8501332000 Gelijkstroomgeneratoren 8 0 

8501341000 Gelijkstroommotoren 8 0 

8501342000 Gelijkstroomgeneratoren 8 0 

8501401000 Met een vermogen van niet meer dan 100 W 8 0 

8501402000 Met een vermogen van meer dan 100 doch niet meer dan 
750 W 

8 0 

8501403000 Met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 
75 kW 

8 0
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8501404000 Met een vermogen van meer dan 75 kW 8 0 

8501510000 Met een vermogen van niet meer dan 750 W 8 0 

8501520000 Met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 
75 kW 

8 3 

8501531000 Met een vermogen van niet meer dan 375 kW 8 3 

8501532000 Met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 
1 500 kW 

8 0 

8501534000 Met een vermogen van meer dan 1 500 kW 8 3 

8501611000 Met een vermogen van niet meer dan 750 VA 8 0 

8501612000 Met een vermogen van meer dan 750 VA doch niet meer dan 
75 kVA 

8 0 

8501620000 Met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 
375 kVA 

8 0 

8501631000 Niet minder dan een vermogen dat overeenkomt met 400 kW 0 0 

8501639000 Andere 8 0 

8501640000 Met een vermogen van meer dan 750 kVA 0 0 

8502111000 Met een vermogen van niet meer dan 750 VA 8 0 

8502112000 Met een vermogen van meer dan 750 VA doch niet meer dan 
75 kVA 

8 0 

8502120000 Met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 
375 kVA 

8 3 

8502131010 Niet minder dan een vermogen dat overeenkomt met 400 kW 0 0 

8502131090 Andere 8 0 

8502132000 Met een vermogen van meer dan 750 doch niet meer dan 
3 500 kVA 

0 0 

8502134000 Met een vermogen van meer dan 3 500 kVA 0 0 

8502201000 Met een vermogen van niet meer dan 75 kVA 8 0 

8502202000 Met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 
375 kVA 

8 0 

8502203010 Niet minder dan een vermogen dat overeenkomt met 400 kW 0 0 

8502203090 Andere 8 0 

8502204000 Met een vermogen van meer dan 750 kVA 0 0 

8502311000 Met een vermogen van niet meer dan 75 kVA 8 0
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8502312000 Met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 
375 kVA 

8 0 

8502313000 Met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 
750 kVA 

8 0 

8502314000 Met een vermogen van meer dan 750 kVA 8 0 

8502391000 Met een vermogen van niet meer dan 75 kVA 8 0 

8502392000 Met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 
375 kVA 

8 0 

8502393000 Met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 
750 kVA 

8 0 

8502394000 Met een vermogen van meer dan 750 kVA 8 0 

8502400000 Roterende omvormers 8 0 

8503001000 Van motoren 8 3 

8503002000 Van generatoren en van generatoraggregaten 8 0 

8503003000 Van roterende omvormers 8 0 

8504101010 Met een nominaal vermogen van niet meer dan 1 A 8 0 

8504101020 Met een nominaal vermogen van meer dan 1 doch niet meer 
dan 20 A 

8 3 

8504102000 Met een nominaal vermogen van meer dan 20 doch niet meer 
dan 60 A 

8 0 

8504103000 Met een nominaal vermogen van meer dan 60 A 8 0 

8504211000 Meettransformatoren 8 0 

8504219010 Met een vermogen van niet meer dan 100 kVA 8 0 

8504219020 Met een vermogen van meer dan 100 doch niet meer dan 
650 kVA 

8 0 

8504221000 Meettransformatoren 8 0 

8504229010 Met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 
1 000 kVA 

8 0 

8504229020 Met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer dan 
5 000 kVA 

8 0 

8504229030 Met een vermogen van meer dan 5 000 doch niet meer dan 
10 000 kVA 

8 0 

8504230000 Met een vermogen van meer dan 10 000 kVA 8 0 

8504311000 Meettransformatoren 8 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/447

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 449 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8504312000 Spanningsregelaars 8 0 

8504319010 Met een vermogen van niet meer dan 100 VA 8 0 

8504319020 Met een vermogen van meer dan 100 doch niet meer dan 
500 VA 

8 0 

8504319040 Met een vermogen van meer dan 500 VA doch niet meer dan 
1 kVA 

8 0 

8504321000 Meettransformatoren 8 0 

8504322000 Spanningsregelaars 8 0 

8504329010 Met een vermogen van meer dan 1 doch niet meer dan 5 kVA 8 0 

8504329020 Met een vermogen van meer dan 5 doch niet meer dan 
16 kVA 

8 0 

8504331000 Meettransformatoren 8 0 

8504332000 Spanningsregelaars 8 0 

8504339010 Met een vermogen van meer dan 16 doch niet meer dan 
30 kVA 

8 0 

8504339020 Met een vermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 
100 kVA 

8 0 

8504339040 Met een vermogen van meer dan 100 doch niet meer dan 
500 kVA 

8 0 

8504341000 Meettransformatoren 8 0 

8504342000 Spanningsregelaars 8 0 

8504349010 Met een vermogen van meer dan 500 doch niet meer dan 
2 000 kVA 

8 0 

8504349030 Met een vermogen van meer dan 2 000 kVA 8 0 

8504401010 Voor automatische gegevensverwerkende machines en een
heden daarvan en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504401090 Andere 8 0 

8504402011 Voor automatische gegevensverwerkende machines en een
heden daarvan en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504402019 Andere 8 3
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8504402091 Voor automatische gegevensverwerkende machines en een
heden daarvan en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504402099 Andere 8 0 

8504403010 Voor automatische gegevensverwerkende machines en een
heden daarvan en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504403090 Andere 8 0 

8504404010 Voor automatische gegevensverwerkende machines en een
heden daarvan en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504404090 Andere 8 3 

8504405010 Voor automatische gegevensverwerkende machines en een
heden daarvan en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504405090 Andere 8 0 

8504409011 Voor automatische gegevensverwerkende machines 0 0 

8504409019 Andere 0 0 

8504409091 Voor telecommunicatietoestellen 0 0 

8504409099 Andere 8 0 

8504501010 Voor automatische gegevensverwerkende machines en een
heden daarvan en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504501090 Andere 8 0 

8504502010 Voor automatische gegevensverwerkende machines en een
heden daarvan en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504502090 Andere 8 0 

8504509010 Voor automatische gegevensverwerkende machines en een
heden daarvan en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504509090 Andere 8 0 

8504901000 Assemblages van gedrukte schakelingen bedoeld bij de onder
verdelingen 8504.40 en 8504.50, bestaande uit een of meer 
gedrukte schakelingen bedoeld bij post 85.34, voor automa
tische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvan 
en voor telecommunicatietoestellen 

0 0 

8504909000 Andere 8 0 

8505111000 Van alnico 8 0 

8505119000 Andere 8 0
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8505191000 Van ijzeroxide 8 0 

8505199000 Andere 8 0 

8505200000 Elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen 8 0 

8505901000 Eletromagneten 8 0 

8505902000 Magnetische en elektromagnetische opspanplaten en werk
stukhouders 

8 0 

8505903000 Lastmagneten 8 0 

8505909000 Delen 8 0 

8506101000 Mangaandioxide-elementen en -batterijen 13 0 

8506102000 Alkalische mangaandioxide-elementen en -batterijen 13 0 

8506109000 Andere 8 0 

8506300000 Kwikoxide-elementen en -batterijen 8 0 

8506400000 Zilveroxide-elementen en -batterijen 8 0 

8506500000 Lithiumelementen en -batterijen 8 0 

8506600000 Lucht-zinkelementen en -batterijen 8 0 

8506801000 Zinkoxide-elementen en -batterijen 8 0 

8506809000 Andere 8 0 

8506900000 Delen 8 0 

8507100000 Loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten 
van zuigermotoren 

8 0 

8507200000 Andere loodaccumulatoren 8 0 

8507300000 Nikkel-cadmiumaccumulatoren 8 3 

8507400000 Nikkel-ijzeraccumulatoren 8 0 

8507801000 Nikkelhydrideaccumulatoren 8 0 

8507802000 Lithiumionaccumulatoren 8 0 

8507803000 Lithiumpolymeeraccumulatoren 8 0 

8507809000 Andere 8 0 

8507901000 Scheiplaten 8 0 

8507909000 Andere 8 0 

8508110000 Met een vermogen van niet meer dan 1 500 W en met een 
stofreservoir met een inhoud van niet meer dan 20 l 

8 0

NL L 127/450 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)452 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8508191000 Voor huishoudelijk gebruik 8 0 

8508199000 Andere 8 3 

8508600000 Andere stofzuigers 8 3 

8508701000 Van onderverdeling 8508.11.0000 of 8508.19.1000 8 0 

8508702000 Van onderverdeling 8508.19.9000 of 8508.60.0000 8 3 

8509400000 Apparaten voor het malen, het mengen en dergelijke van 
voedings- en genotmiddelen; vruchten- en groentepersen 

8 0 

8509801000 Koffiemolens 8 0 

8509802000 IJsmolens 8 0 

8509803000 Vloerboenmachines 8 0 

8509804000 Toestellen voor het vermalen van keukenafvallen 8 0 

8509809000 Andere 8 0 

8509900000 Delen 8 0 

8510100000 Scheerapparaten 8 0 

8510200000 Tondeuses 8 0 

8510300000 Epileerapparaten 8 0 

8510901000 Van scheerapparaten 8 0 

8510902000 Van tondeuses 8 0 

8510903000 Van epileerapparaten 8 0 

8511101000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8511109000 Andere 8 0 

8511201000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8511209000 Andere 8 0 

8511301000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8511309000 Andere 8 0 

8511401000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8511409000 Andere 8 0 

8511501000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8511509000 Andere 8 0 

8511801000 Voor luchtvaartuigen 3 0
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8511809000 Andere 8 0 

8511901000 Voor luchtvaartuigen 3 0 

8511909000 Andere 8 0 

8512100000 Verlichtingstoestellen en toestellen voor het geven van zicht
bare signalen, van de soort gebruikt op rijwielen 

8 0 

8512201000 Verlichtingstoestellen 8 0 

8512202000 Signaal- en waarschuwingstoestellen 8 0 

8512300000 Toestellen voor het geven van geluidssignalen 8 0 

8512400000 Ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het be
slaan van ruiten tegen te gaan 

8 0 

8512900000 Delen 8 0 

8513101000 Veiligheidslampen voor mijnwerkers 8 0 

8513102000 Flitslichtapparaten 8 0 

8513109000 Andere 8 0 

8513900000 Delen 8 0 

8514101000 Voor laboratoria 8 0 

8514102000 Voor de metaalindustrie 8 0 

8514103000 Voor de levensmiddelenindustrie 8 0 

8514109000 Andere 8 0 

8514201000 Voor laboratoria 8 0 

8514202000 Voor de metaalindustrie 8 0 

8514203000 Voor de levensmiddelenindustrie 8 0 

8514209000 Andere 8 0 

8514300000 Andere ovens 8 3 

8514401000 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

8514409000 Andere 8 0 

8514901000 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

8514909000 Andere 8 0 

8515110000 Soldeerbouten en soldeerpistolen 8 0 

8515190000 Andere 8 3 

8515211010 Lasrobots 8 0
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8515211090 Andere 8 0 

8515212010 Lasrobots 8 0 

8515212090 Andere 8 0 

8515213010 Lasrobots 8 0 

8515213090 Andere 8 0 

8515219010 Lasrobots 8 0 

8515219090 Andere 8 0 

8515291000 Machines, apparaten en toestellen voor het puntlassen 8 0 

8515292000 Machines, apparaten en toestellen voor het naadlassen 8 0 

8515293000 Machines, apparaten en toestellen voor het stompnaadlassen 8 0 

8515299000 Andere 8 0 

8515311010 Lasrobots 8 0 

8515311090 Andere 8 0 

8515319010 Lasrobots 8 0 

8515319090 Andere 8 3 

8515391000 Machines, apparaten en toestellen voor het booglassen 8 0 

8515399000 Andere 8 0 

8515801000 Machines, apparaten en toestellen voor het ultrasoon lassen 8 3 

8515802000 Machines, apparaten en toestellen voor het lassen met elek
tronenstraal 

8 0 

8515803000 Machines, apparaten en toestellen voor het lassen met laser
straal 

8 0 

8515809000 Andere 8 0 

8515901000 Van machines, apparaten en toestellen voor het lassen 8 0 

8515909000 Andere 8 0 

8516100000 Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en 
elektrische dompelaars 

8 0 

8516210000 Accumulatieradiatoren 8 0 

8516290000 Andere 8 0 

8516310000 Haardroogtoestellen 8 0 

8516320000 Andere toestellen voor haarbehandeling 8 0 

8516330000 Elektrische toestellen voor het drogen van de handen 8 0 

8516400000 Elektrische strijkijzers 8 0
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8516500000 Microgolfovens 8 0 

8516601000 Elektrische ovens 8 0 

8516602000 Elektrische rijstkokers (die met warmhoudfunctie daaronder 
begrepen) 

8 0 

8516609000 Andere 8 0 

8516710000 Koffie- en theezetapparaten 8 0 

8516720000 Broodroosters 8 0 

8516791000 Elektrische ketels 8 0 

8516799000 Andere 8 0 

8516800000 Elektrische verwarmingsweerstanden 8 0 

8516900000 Delen 8 0 

8517110000 Lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn 0 0 

8517121010 Met digitaal ontvangtoestel voor radio-omroep 0 0 

8517121090 Andere 0 0 

8517122010 Met digitaal ontvangtoestel voor radio-omroep 0 0 

8517122090 Andere 0 0 

8517123010 Met digitaal ontvangtoestel voor radio-omroep 0 0 

8517123090 Andere 0 0 

8517124010 Met digitaal ontvangtoestel voor radio-omroep 0 0 

8517124090 Andere 0 0 

8517129010 Met digitaal ontvangtoestel voor radio-omroep 0 0 

8517129090 Andere 0 0 

8517181000 Met toetsen 0 0 

8517189000 Andere 0 0 

8517611000 Basisstations 0 0 

8517619000 Andere 0 0 

8517621000 Teleprinters 0 0 

8517622010 Voor openbare telefooncentrales 0 0 

8517622020 Voor particuliere telefooncentrales 0 0 

8517622090 Andere 0 0 

8517623110 Eindapparatuur 0 0
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8517623120 Repeaters 0 0 

8517623190 Andere 0 0 

8517623210 Eindapparatuur 0 0 

8517623220 Repeaters 0 0 

8517623290 Andere 0 0 

8517623310 Optische repeaters 0 0 

8517623320 Optische eindapparatuur 0 0 

8517623390 Andere 0 0 

8517623410 Analoog-digitaal- en digitaal-analoogomzetters 0 0 

8517623420 Codecs (coderen en decoderen) 0 0 

8517623430 Modems (modemkaarten daaronder begrepen) 0 0 

8517623490 Andere 0 0 

8517623510 Van het FDM-type (frequentieverdelingsmodulatie) 0 0 

8517623520 Van het TDM-type (modulatie met tijdverdeling) 0 0 

8517623590 Andere 0 0 

8517623900 Andere 0 0 

8517624010 Telefoontoestellen met toetsen 0 0 

8517624020 Toestellen voor beeldtelegrafie 0 0 

8517624090 Andere 0 0 

8517625000 Zendtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie 0 0 

8517626010 Telegrafietoestellen met drukker 0 0 

8517626020 Toestellen voor beeldtelegrafie 0 0 

8517626031 Portofonen 0 0 

8517626039 Andere 0 0 

8517626040 Faxapparaten 0 0 

8517626050 Schakeltoestellen voor radiotelecommunicatie 0 0 

8517626060 Repeaters voor radiotelecommunicatie 0 0 

8517626090 Andere 0 0
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8517627000 Andere eenheden van automatische gegevensverwerkende ma
chines 

0 0 

8517629000 Andere 0 0 

8517691100 Ontvangtoestellen voor hoog-, midden- en laagfrequentbereik 8 0 

8517691211 Draagbare ontvangtoestellen voor het oproepen van of be
richtgeving aan personen 

0 0 

8517691219 Andere 8 0 

8517691290 Andere 8 0 

8517691900 Andere 8 0 

8517692000 Videofoontoestellen 0 0 

8517699000 Andere 0 0 

8517701010 Van lijntelefoontoestellen 0 0 

8517701020 Van telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor an
dere draadloze netwerken 

0 0 

8517701090 Andere 0 0 

8517702000 Van onderverdeling 8517.61 0 0 

8517703010 Van teleprinters 0 0 

8517703021 Van openbare telefooncentrales 0 0 

8517703022 Van particuliere telefooncentrales 0 0 

8517703029 Andere 0 0 

8517703031 Van transmissiesystemen werkend met coaxiale kabel 0 0 

8517703032 Van transmissiesystemen werkend met glasvezelkabel 0 0 

8517703039 Andere 0 0 

8517703041 Van toestellen voor beeldtelegrafie 0 0 

8517703049 Andere 0 0 

8517703050 Van zendtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie 0 0 

8517703060 Zendtoestellen gecombineerd met ontvangtoestellen voor ra
diotelefonie of radiotelegrafie, andere dan die bedoeld bij on
derverdeling 8517.70.10 

0 0 

8517703070 Andere eenheden van automatische gegevensverwerkende ma
chines 

0 0 

8517703090 Andere 0 0
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8517704011 Van draagbare ontvangtoestellen voor het oproepen van of 
berichtgeving aan personen 

0 0 

8517704019 Andere 8 0 

8517704020 Van videofoontoestellen 0 0 

8517704090 Andere 8 0 

8518101000 Microfoons met een frequentiebereik van 300 Hz of meer 
doch niet meer dan 3,4 kHz, een diameter van niet meer 
dan 10 mm en een hoogte van niet meer dan 3 mm, van 
de soort gebruikt voor telecommunicatie 

0 0 

8518109000 Andere 8 0 

8518210000 Kasten met één luidspreker 8 0 

8518220000 Kasten met meer dan één luidspreker 8 3 

8518291000 Van de soort gebruikt voor telecommunicatie (zonder kast, 
met een frequentiebereik van 300 Hz of meer doch niet 
meer dan 3,4 kHz en een diameter van niet meer dan 50 mm) 

0 0 

8518299000 Andere 8 0 

8518304000 Telefoonhoorns voor toestellen voor lijntelefonie 0 0 

8518309000 Andere 8 0 

8518400000 Elektrische audiofrequentversterkers 8 0 

8518500000 Elektrische geluidsversterkers 8 0 

8518901000 Assemblages van gedrukte schakelingen voor artikelen be
doeld bij onderverdeling 8518.10.1000 of 8518.29.1000 

0 0 

8518909000 Andere 8 0 

8519201000 Elektrogrammofoons, werkend met munt- of penninginworp, 
zonder ingebouwd apparaat voor het opnemen van geluid 

8 0 

8519209000 Andere, zonder ingebouwd apparaat voor het opnemen van 
geluid 

8 0 

8519301000 Met automatische platenwisselaar 8 0 

8519309000 Andere 8 0 

8519500000 Telefoonantwoordapparaten 0 0 

8519811000 Dicteermachines, zonder ingebouwd apparaat voor het opne
men van geluid 

8 0 

8519812100 Cassettespelers, zoals gedefinieerd in aanvullende aantekening 
1 op hoofdstuk 85 

8 0
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8519812210 Voor voertuigen 8 0 

8519812220 In zakformaat, andere dan die welke zijn gedefinieerd in aan
vullende aantekening 1 op hoofdstuk 85 

8 0 

8519812290 Andere 8 0 

8519812310 Voor voertuigen 8 0 

8519812320 In zakformaat 8 0 

8519812390 Andere 8 0 

8519812900 Andere 8 0 

8519813000 Dicteermachines die niet zonder externe energiebron kunnen 
functioneren 

8 0 

8519814111 Voor voertuigen 8 0 

8519814112 In zakformaat 8 0 

8519814119 Andere 8 0 

8519814190 Andere 8 0 

8519814210 Voor voertuigen 8 0 

8519814220 In zakformaat 8 0 

8519814290 Andere 8 0 

8519814310 Met spoelen 8 0 

8519814390 Andere 8 0 

8519815010 Met spoelen 8 0 

8519815020 Voor platen 8 0 

8519815030 Werkend met cassettes 8 0 

8519815090 Andere 8 0 

8519819000 Andere toestellen voor het opnemen van geluid, ook indien 
met ingebouwd apparaat voor het weergeven van geluid 

8 0 

8519891010 Zonder luidsprekers 8 0 

8519891090 Andere 8 0 

8519892000 Dicteermachines, zonder ingebouwd apparaat voor het opne
men van geluid 

8 0 

8519893000 Bandrecorders, ook indien met ingebouwd apparaat voor het 
weergeven van geluid 

8 0 

8519899010 Andere toestellen voor het weergeven van geluid, zonder inge
bouwd apparaat voor het opnemen van geluid 

8 0
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8519899020 Andere toestellen voor het opnemen van geluid, ook indien 
met ingebouwd apparaat voor het weergeven van geluid 

8 0 

8521101000 Met een breedte van meer dan 12,7 mm 8 0 

8521102000 Met een breedte van niet meer dan 12,7 mm 8 0 

8521901000 Voor platen 8 0 

8521909000 Andere 8 0 

8522100000 Weergavekoppen voor platenspelers 8 0 

8522901010 Voor geluidsopnamen 8 0 

8522901020 Voor beeldopnamen 8 0 

8522901090 Andere 8 0 

8522902000 Laser groeftaster 8 0 

8522909010 Platte beeldschermen voor telefoonantwoordapparaten (m.i.v. 
lcd-, el- (elektrolumiscentie), plasma- en andere technologieën) 

0 0 

8522909020 Assemblages van gedrukte schakelingen voor telefoonant
woordapparaten, bestaande uit een of meer gedrukte schake
lingen bedoeld bij post 85.34 

0 0 

8522909090 Andere 8 0 

8523210000 Kaarten voorzien van een magnetische strip, ook indien voor 
het maken van opnamen 

8 0 

8523291110 Met een breedte van niet meer dan 4 mm 0 0 

8523291120 Met een breedte van meer dan 4 doch niet meer dan 6,5 mm 0 0 

8523291130 Met een breedte van meer dan 6,5 mm 0 0 

8523291210 Diskettes 0 0 

8523291290 Andere 0 0 

8523291900 Andere 0 0 

8523292111 Met gegevens of instructies voor gebruik in automatische ge
gevensverwerkende machines 

0 0 

8523292119 Andere 0 0 

8523292121 Met gegevens of instructies voor gebruik in automatische ge
gevensverwerkende machines 

0 0 

8523292129 Andere 0 0 

8523292131 Met gegevens of instructies voor gebruik in automatische ge
gevensverwerkende machines 

0 0
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8523292139 Andere 0 0 

8523292211 Met beeldopnamen 8 0 

8523292219 Andere 8 0 

8523292221 Met beeldopnamen 8 0 

8523292229 Andere 8 0 

8523292231 Met beeldopnamen 13 % of 20 won/ 
min (bij standaard

snelheid) 

0 

8523292239 Andere 8 0 

8523292911 Met gegevens of instructies voor gebruik in automatische ge
gevensverwerkende machines 

0 0 

8523292919 Andere 0 0 

8523292991 Met beeldopnamen 8 0 

8523292992 Voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, 
geluid en beeld, opgenomen op een machinaal leesbare binaire 
wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker 
interactiviteit te bieden door middel van een automatische 
gegevensverwerkende machine 

0 0 

8523292999 Andere 8 0 

8523401000 Dragers waarop niet is opgenomen 0 0 

8523402111 Met gegevens of instructies voor gebruik in automatische ge
gevensverwerkende machines 

0 0 

8523402119 Andere 0 0 

8523402120 Voor het weergeven van geluid alleen 8 0 

8523402131 Voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, 
geluid en beeld, opgenomen op een machinaal leesbare binaire 
wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker 
interactiviteit te bieden door middel van een automatische 
gegevensverwerkende machine 

0 0 

8523402139 Andere 8 0 

8523402911 Met gegevens of instructies voor gebruik in automatische ge
gevensverwerkende machines 

0 0 

8523402919 Andere 0 0
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8523402991 Met beeldopnamen 8 0 

8523402992 Voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, 
geluid en beeld, opgenomen op een machinaal leesbare binaire 
wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker 
interactiviteit te bieden door middel van een automatische 
gegevensverwerkende machine 

0 0 

8523402999 Andere 8 0 

8523511000 Dragers waarop niet is opgenomen 0 0 

8523512110 Met gegevens of instructies voor gebruik in automatische ge
gevensverwerkende machines 

0 0 

8523512190 Andere 0 0 

8523512910 Met beeldopnamen 8 0 

8523512920 Voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, 
geluid en beeld, opgenomen op een machinaal leesbare binaire 
wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker 
interactiviteit te bieden door middel van een automatische 
gegevensverwerkende machine 

0 0 

8523512990 Andere 8 0 

8523521000 Kaarten voorzien van een elektronische geïntegreerde schake
ling, alsmede delen daarvan 

0 0 

8523529000 Andere en delen daarvan 8 0 

8523591000 Dragers waarop niet is opgenomen 0 0 

8523592110 Met gegevens of instructies voor gebruik in automatische ge
gevensverwerkende machines 

0 0 

8523592190 Andere 0 0 

8523592910 Met beeldopnamen 8 0 

8523592920 Voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, 
geluid en beeld, opgenomen op een machinaal leesbare binaire 
wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker 
interactiviteit te bieden door middel van een automatische 
gegevensverwerkende machine 

0 0 

8523592990 Andere 8 0 

8523593000 Contactloze kaarten 0 0 

8523801000 Dragers waarop niet is opgenomen 0 0 

8523802100 Grammofoonplaten 8 0 

8523802210 Met gegevens of instructies voor gebruik in automatische ge
gevensverwerkende machines 

0 0
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8523802290 Andere 0 0 

8523802910 Met beeldopnamen 8 0 

8523802920 Voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, 
geluid en beeld, opgenomen op een machinaal leesbare binaire 
wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker 
interactiviteit te bieden door middel van een automatische 
gegevensverwerkende machine 

0 0 

8523802990 Andere 8 0 

8525501000 Zendtoestellen voor radio-omroep 8 0 

8525502000 Zendtoestellen voor televisie 8 0 

8525509000 Andere 8 3 

8525601000 Zendtoestellen voor radio-omroep 0 0 

8525602000 Zendtoestellen voor televisie 0 0 

8525609000 Andere 0 0 

8525801010 Voor videorecorders 8 0 

8525801020 Voor televisiemonitoren 8 0 

8525801090 Andere 8 0 

8525802010 Videocamera’s voor stilstaand beeld (zogenaamde „still image” 
videocamera’s) 

0 0 

8525802090 Andere 0 0 

8525803000 Videocamera-opnametoestellen 0 0 

8526101000 Voor luchtvaartuigen 8 3 

8526109000 Andere 8 0 

8526911010 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8526911090 Andere 8 0 

8526912010 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8526912090 Andere 8 0 

8526913010 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8526913020 Voor voertuigen 8 0 

8526913090 Andere 8 0 

8526914000 Loran-ontvangtoestellen 8 0 

8526919010 Voor luchtvaartuigen 8 0 

8526919020 Voor voertuigen 8 0
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8526919090 Andere 8 0 

8526920000 Toestellen voor radioafstandsbediening 8 0 

8527120000 Zakformaat-radiocassettespelers 8 0 

8527131000 Werkend met cassettes 8 0 

8527132000 Werkend met platen 8 0 

8527133000 Werkend met cassettes en platen 8 0 

8527139000 Andere 8 0 

8527190000 Andere 8 0 

8527211000 Werkend met cassettes 8 0 

8527212000 Werkend met platen 8 0 

8527213000 Werkend met cassettes en platen 8 0 

8527219000 Andere 8 0 

8527290000 Andere 8 0 

8527911010 Werkend met cassettes 8 0 

8527911020 Werkend met platen 8 0 

8527911030 Werkend met cassettes en platen 8 0 

8527911090 Andere 8 0 

8527919000 Andere 8 0 

8527920000 Niet gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het 
weergeven van geluid, doch gecombineerd met een uurwerk 

8 0 

8527990000 Andere 8 0 

8528410000 Van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt 
in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld 
bij post 84.71 

0 0 

8528491010 Televisiemonitors speciaal vervaardigd voor medische doelein
den 

8 0 

8528491090 Andere 8 0 

8528492010 Televisiemonitors speciaal vervaardigd voor medische doelein
den 

8 0 

8528492090 Andere 8 0 

8528511000 Lcd-monitoren 0 0 

8528519000 Andere 0 0
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8528591010 Televisiemonitors speciaal vervaardigd voor medische doelein
den 

8 0 

8528591090 Andere 8 0 

8528592010 Televisiemonitors speciaal vervaardigd voor medische doelein
den 

8 0 

8528592090 Andere 8 0 

8528610000 Van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt 
in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld 
bij post 84.71 

0 0 

8528690000 Andere 8 0 

8528711010 Voor kleurenweergave 8 0 

8528711020 Voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 8 0 

8528712010 Voor de ontvangst van televisie-omroep met een verticale 
resolutie van niet minder dan 720 lijnen 

8 0 

8528712090 Andere 8 0 

8528719010 Voor kleurenweergave 8 0 

8528719020 Voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 8 0 

8528721010 Analoog 8 0 

8528721020 Digitaal 8 0 

8528722010 Analoog 8 0 

8528722020 Digitaal 8 0 

8528723010 Analoog 8 0 

8528723020 Digitaal 8 0 

8528724010 Analoog 8 0 

8528724020 Digitaal 8 0 

8528729000 Andere 8 0 

8528731000 Met een diagonaal van het beeldscherm van minder dan 
37 cm 

8 0 

8528732000 Met een diagonaal van het beeldscherm van niet minder dan 
37 doch minder dan 45,72 cm 

8 0 

8528733000 Met een diagonaal van het beeldscherm van niet minder dan 
45,72 cm 

8 0 

8528739000 Andere 8 0
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8529101000 Voor radarapparaten 8 0 

8529109100 Voor toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radio
afstandsbediening 

8 0 

8529109210 Voor ontvangst via satelliet 8 0 

8529109290 Andere 8 0 

8529109300 Van de soort gebruikt met toestellen voor radiotelefonie of 
radiotelegrafie 

0 0 

8529109900 Andere 8 3 

8529901000 Van radarapparaten 8 3 

8529909100 Van toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radio
afstandsbediening 

8 0 

8529909200 Van zendapparaten voor radio- of televisieomroep 8 0 

8529909400 Van ontvangtoestellen voor radio-omroep 8 0 

8529909500 Van televisiecamera’s 8 0 

8529909610 Ontvangtoestellen voor kleurenweergave 8 0 

8529909620 Ontvangtoestellen voor monochrome weergave (zwart-wit of 
ander) 

8 0 

8529909630 Schermen voor videoprojectoren 8 0 

8529909640 Andere delen voor kleurenweergave 8 0 

8529909650 Andere delen voor monochrome weergave (zwart-wit of an
der) 

8 0 

8529909910 Van zendtoestellen met ingebouwde ontvangtoestellen of di
gitale camera’s (m.i.v. videocamera’s voor stilstaand beeld (zo
genaamde „still image” videocamera’s)) 

0 0 

8529909920 Van onderverdelingen 8528.51, 8528.41.0000 of 
8528.61.0000 

0 0 

8529909990 Andere 8 0 

8530101010 Voor grondtoestellen 8 0 

8530101090 Andere 8 0 

8530109000 Andere 8 0 

8530800000 Andere toestellen 8 0 

8530900000 Delen 8 0 

8531101000 Alarmtoestellen tegen diefstal 8 0 

8531102000 Brandalarmtoestellen 8 0
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8531103000 Gasalarmtoestellen 8 0 

8531104000 Elektrische bellen 8 0 

8531105000 Sirenes 8 0 

8531109000 Andere toestellen voor hoorbare of zichtbare signalen 8 0 

8531201000 Signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristal
len (lcd) 

0 0 

8531202000 Signaalborden voorzien van luminescentiedioden (led) 0 0 

8531801000 Signaalborden voorzien van organische lichtemitterende dio
den (oled) 

8 0 

8531809000 Andere 8 0 

8531901000 Van onderverdeling 8531.10 8 0 

8531902000 Van onderverdeling 8531.20 0 0 

8531909000 Andere 8 0 

8532100000 Vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60 Hz, met 
een blind vermogen van 0,5 kvar of meer (vermogensconden
satoren) 

0 0 

8532210000 Tantaalcondensatoren 0 0 

8532220000 Elektrolytische aluminiumcondensatoren 0 0 

8532230000 Met keramisch diëlektricum, enkellagig 0 0 

8532240000 Met keramisch diëlektricum, meerlagig 0 0 

8532250000 Met diëlektricum van papier of van kunststof 0 0 

8532290000 Andere 0 0 

8532301000 Regelbare condensatoren van polyethyleen 0 0 

8532309000 Andere 0 0 

8532901000 Van vaste condensatoren 0 0 

8532902000 Van regelbare condensatoren 0 0 

8532909000 Andere 0 0 

8533100000 Vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilm
weerstanden 

0 0 

8533211000 In de vorm van chips 0 0 

8533219000 Andere 0 0 

8533291000 In de vorm van chips 0 0
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8533299000 Andere 0 0 

8533310000 Voor een vermogen van niet meer dan 20 W 0 0 

8533390000 Andere 0 0 

8533401000 Regelbare en instelbare koolweerstanden 0 0 

8533402000 Thermistoren 0 0 

8533403000 Varistoren 0 0 

8533409000 Andere 0 0 

8533901000 Van regelbare en instelbare weerstanden 0 0 

8533909000 Andere 0 0 

8534001000 Vervaardigd uit passieve elementen (zelfinductiespoelen, weer
standen en condensatoren) 

0 0 

8534002000 Als band of vervaardigd uit schakelingen die werken als be
dradingsframe 

0 0 

8534009000 Andere 0 0 

8535100000 Smeltveiligheden 8 0 

8535211000 Met een spanning van minder dan 7,25 kV 8 0 

8535212000 Met een spanning van 7,25 kV of meer doch minder dan 
75,5 kV 

8 0 

8535291000 Met een spanning van minder dan 200 kV 8 0 

8535292000 Met een spanning van 200 kV of meer 8 0 

8535301000 Met een spanning van minder dan 7,25 kV 8 0 

8535302000 Met een spanning van 7,25 kV of meer doch minder dan 
72,5 kV 

8 0 

8535303000 Met een spanning van 72,5 kV of meer doch minder dan 
200 kV 

8 0 

8535304000 Met een spanning van 200 kV of meer 8 0 

8535400000 Bliksemafleiders, overspanningsveiligheden en golfafvlakkers 8 0 

8535901000 Connectoren 8 0 

8535902000 Aansluitklemmen 8 0 

8535909000 Andere 8 0 

8536101000 Buisvormig 8 0 

8536109000 Andere 8 0
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8536200000 Vermogensschakelaars 8 0 

8536300000 Andere toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom 8 0 

8536410000 Voor een spanning van niet meer dan 60 V 8 0 

8536490000 Andere 8 3 

8536501000 Draaischakelaars 8 0 

8536502000 Drukknopschakelaars 8 0 

8536503000 Microschakelaars 8 0 

8536504000 Van magneetschakelaars 8 0 

8536509010 Elektromechanische schakelaars van het type snap-action, 
voor een stroomsterkte van niet meer dan 11 A 

0 0 

8536509020 Elektronische wisselstroomschakelaars, bestaande uit optisch 
gekoppelde in- en uitgangsschakelingen (geïsoleerde thyristor) 

0 0 

8536509030 Thermisch beveiligde elektronische schakelaars, bestaande uit 
een transistor en een logische schakeling (zogenaamde „chip- 
on-chip” techniek), voor een spanning van niet meer dan 
1 000 V 

0 0 

8536509090 Andere 8 0 

8536610000 Lamp- en buishouders 8 0 

8536691000 Voor coaxiale kabels en gedrukte schakelingen 0 0 

8536699000 Andere 8 0 

8536701000 Van artikelen van kunststof 8 3 

8536702000 Van artikelen voor chemisch of ander technisch gebruik, van 
keramische stoffen 

8 0 

8536703010 Gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch niet verder 
bewerkt 

0 0 

8536703090 Andere 8 0 

8536901000 Aftakkasten 0 0 

8536909010 Aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en ka
bels 

0 0 

8536909090 Andere 8 0 

8537101000 Schakelborden 8 3 

8537102000 Automatische bedieningspanelen 8 0 

8537109000 Andere 8 0
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8537201000 Schakelborden 8 0 

8537202000 Automatische bedieningspanelen 8 0 

8537209000 Andere 8 0 

8538100000 Borden, panelen, kasten en dergelijke artikelen bedoeld bij 
post 85.37, niet voorzien van hun toestellen 

8 0 

8538901000 Van schakelaars 8 0 

8538902000 Van vermogensschakelaars 8 0 

8538903000 Van relais 8 0 

8538904000 Van automatische bedieningspanelen 8 0 

8538909000 Andere 8 0 

8539100000 „Sealed beam”-lampen 8 0 

8539210000 Halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam 8 3 

8539221000 Gloeilampen 8 0 

8539222000 Decoratielampen 8 0 

8539223000 Straallampen 8 0 

8539224000 Lampen voor het lokken van vissen 8 0 

8539229000 Andere 8 0 

8539290000 Andere 8 0 

8539310000 Fluorescentielampen met verhitte kathode 8 0 

8539321000 Kwikdamplampen 8 0 

8539322000 Natriumdamplampen 8 0 

8539323000 Metaalhalogeenlampen 8 3 

8539390000 Andere 8 0 

8539410000 Booglampen 8 0 

8539491010 Van machines en mechanische toestellen voor het vervaardi
gen van halfgeleidermaterialen 

3 0 

8539491090 Andere 8 0 

8539492000 Lampen voor infrarode stralen 8 0 

8539901000 Van gloeilampen 8 0 

8539902000 Van gasontladingslampen 8 0 

8539909000 Andere 8 0
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8540110000 Voor kleurenweergave 8 0 

8540120000 Voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 8 0 

8540201000 Buizen voor televisiecamera’s 8 0 

8540209000 Andere 8 0 

8540400000 Buizen voor de kleurenweergave van grafische gegevens, met 
een fosforscherm waarvan de afstand tussen de beeldpunten 
minder dan 0,4 mm bedraagt 

8 0 

8540500000 Buizen voor de monochrome (zwart-wit of andere) weergave 
van grafische gegevens 

8 0 

8540601000 Voor kleurenweergave 8 0 

8540609000 Andere 8 0 

8540710000 Magnetrons 8 0 

8540720000 Klystrons 8 0 

8540790000 Andere 8 0 

8540810000 Ontvang- en versterkerbuizen 8 0 

8540891000 Elektronenbuizen met verhitte elektrode voor zendtoestellen 8 0 

8540892000 Gasontladingsbuizen 8 0 

8540893000 Digitrons 8 0 

8540899000 Andere 8 0 

8540911000 Afbuigspoelen 8 0 

8540912000 Elektronenkanonnen 8 0 

8540913000 Schaduwmaskers 8 0 

8540919000 Andere 8 0 

8540990000 Andere 8 0 

8541101000 Chips, halfgeleiderplaatjes (dies) en nog niet tot chips gesne
den schijfjes (wafers) 

0 0 

8541109000 Andere 0 0 

8541211000 Chips, halfgeleiderplaatjes (dies) en nog niet tot chips gesne
den schijfjes (wafers) 

0 0 

8541219000 Andere 0 0 

8541291000 Chips, halfgeleiderplaatjes (dies) en nog niet tot chips gesne
den schijfjes (wafers) 

0 0 

8541299000 Andere 0 0
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8541301000 Chips, halfgeleiderplaatjes (dies) en nog niet tot chips gesne
den schijfjes (wafers) 

0 0 

8541302000 Thyristors 0 0 

8541303000 Diacs 0 0 

8541304000 Triacs 0 0 

8541401000 Chips, halfgeleiderplaatjes (dies) en nog niet tot chips gesne
den schijfjes (wafers) 

0 0 

8541402010 Laserdioden 0 0 

8541402090 Andere 0 0 

8541409010 Fotovoltaïsche cellen 0 0 

8541409020 Fotovoltaïsche cellen (fotovoltaïsche cellen, m.i.v. zonnecellen, 
fotodioden, fotokoppelingen en fotorelais) 

0 0 

8541409030 Ladinggekoppelde eenheden (CCD’s) 0 0 

8541409090 Andere 0 0 

8541501000 Chips, halfgeleiderplaatjes (dies) en nog niet tot chips gesne
den schijfjes (wafers) 

0 0 

8541502000 Gelijkrichters 0 0 

8541509000 Andere 0 0 

8541601000 Kristalvibrators 0 0 

8541609000 Andere 0 0 

8541901000 Bedradingsframes 0 0 

8541902000 Van dioden 0 0 

8541903000 Van transistors 0 0 

8541909000 Andere 0 0 

8542311010 Chips, halfgeleiderplaatjes (dies) en nog niet tot chips gesne
den schijfjes (wafers) 

0 0 

8542311020 Centrale verwerkingseenheden voor computers 0 0 

8542311030 Microcontrollers 0 0 

8542311040 Digitale signaalprocessoren 0 0 

8542311090 Andere 0 0 

8542312000 Hybride geïntegreerde schakelingen 0 0 

8542313000 Geïntegreerde multichipschakelingen 0 0
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8542321010 Dynamische willekeurig toegankelijke geheugens (D-RAM’s) 0 0 

8542321020 Statische willekeurig toegankelijke geheugens (S-RAM’s) 0 0 

8542321030 Flashgeheugens 0 0 

8542321090 Andere 0 0 

8542322000 Hybride geïntegreerde schakelingen 0 0 

8542323000 Geïntegreerde multichipschakelingen 0 0 

8542331000 Monolithische geïntegreerde schakelingen 0 0 

8542332000 Hybride geïntegreerde schakelingen 0 0 

8542333000 Geïntegreerde multichipschakelingen 0 0 

8542391000 Monolithische geïntegreerde schakelingen 0 0 

8542392000 Hybride geïntegreerde schakelingen 0 0 

8542393000 Geïntegreerde multichipschakelingen 0 0 

8542901010 Bedradingsframes 0 0 

8542901090 Andere 0 0 

8542902010 Bedradingsframes 0 0 

8542902090 Andere 0 0 

8542903010 Bedradingsframes 0 0 

8542903090 Andere 0 0 

8543100000 Deeltjesversnellers 8 0 

8543200000 Signaalgeneratoren 8 0 

8543300000 Apparaten en toestellen voor de galvanoplastiek, voor elek
trolyse of voor elektroforese 

8 0 

8543701000 Elektrische weideafrasteringstoestellen 8 0 

8543702010 Toestellen voor waterelektrolyse voor geneeskundig gebruik 8 0 

8543702020 Elektrische apparaten voor kosmetisch gebruik 8 0 

8543702030 Mengtoestellen voor geluidsopnamen 8 0 

8543702040 Toonregelaars (equalizers) 8 0 

8543702050 Elektrische apparaten voor het opwekken en verspreiden van 
ozon 

8 0 

8543702090 Andere 8 0 

8543703000 Elektrische toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties 0 0
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8543709010 Hoogfrequentversterkers 8 0 

8543709020 Detectoren en optische sensoren 8 0 

8543709030 Toestellen voor transcutane elektrische zenuwstimulatie 
(TENS) 

0 0 

8543709090 Andere 8 0 

8543901000 Elektronische microassemblages 0 0 

8543909010 Platte beeldschermen voor elektrische toestellen met vertaal- 
of woordenboekfuncties (m.i.v. lcd-, el- (elektrolumiscentie), 
plasma- en andere technologieën) 

0 0 

8543909020 Assemblages van gedrukte schakelingen voor elektrische toe
stellen met vertaal- of woordenboekfuncties, bestaande uit een 
of meer gedrukte schakelingen bedoeld bij post 85.34 

0 0 

8543909090 Andere 8 0 

8544111000 Emaildraad 8 0 

8544119000 Andere 8 0 

8544190000 Andere 8 0 

8544200000 Coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit 8 0 

8544300000 Bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen), van de 
soort gebruikt in vervoermiddelen 

8 0 

8544421010 Van de soort gebruikt voor telecommunicatie 0 0 

8544421090 Andere 8 0 

8544422010 Van de soort gebruikt voor telecommunicatie 0 0 

8544422090 Andere 8 0 

8544429010 Van de soort gebruikt voor telecommunicatie 0 0 

8544429090 Andere 8 0 

8544491011 Voor spanningen van niet meer dan 80 V 0 0 

8544491012 Voor spanningen van meer dan 80 doch niet meer dan 1 000 
V 

8 0 

8544491090 Andere 8 0 

8544492011 Voor spanningen van niet meer dan 80 V 0 0 

8544492012 Voor spanningen van meer dan 80 doch niet meer dan 1 000 
V 

8 3 

8544492090 Andere 8 3
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8544499011 Voor spanningen van niet meer dan 80 V 0 0 

8544499012 Voor spanningen van meer dan 80 doch niet meer dan 1 000 
V 

8 0 

8544499090 Andere 8 0 

8544601010 Met kunststof geïsoleerd draad 8 0 

8544601090 Andere 8 3 

8544602010 Met kunststof geïsoleerd draad 8 0 

8544602090 Andere 8 0 

8544603010 Met kunststof geïsoleerd draad 8 0 

8544603090 Andere 8 0 

8544700000 Optischevezelkabel 0 0 

8545110000 Van de soort gebruikt in ovens 5 0 

8545190000 Andere 5 0 

8545200000 Koolborstels 8 0 

8545901000 Koolspitsen 8 0 

8545909000 Andere 8 0 

8546101000 Met een nominaal vermogen van niet meer dan 1 000 V 8 0 

8546102000 Met een nominaal vermogen van meer dan 1 000 V 8 0 

8546201000 Met een nominaal vermogen van niet meer dan 1 000 V 8 0 

8546202000 Met een nominaal vermogen van meer dan 1 000 V doch niet 
meer dan 10 kV 

8 0 

8546203000 Met een nominaal vermogen van meer dan 10 doch niet meer 
dan 100 kV 

8 0 

8546204000 Met een nominaal vermogen van meer dan 100 doch niet 
meer dan 300 kV 

8 0 

8546205000 Met een nominaal vermogen van meer dan 300 kV 8 0 

8546901000 Elektrische isolatoren van kunststof 8 0 

8546909000 Andere 8 0 

8547100000 Isolerende werkstukken van kunststof 8 0 

8547200000 Isolerende werkstukken van kunststof 8 0 

8547900000 Andere 8 0 

8548101000 Van onderverdeling 3824.90 6,5 0

NL L 127/474 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)476 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8548102000 Van onderverdeling 7204.21, 7204.29, 7204.30 of 7204.49 0 0 

8548103000 Van onderverdeling 7404.00 0 0 

8548104010 Van onderverdeling 7503.00 0 0 

8548104020 Van onderverdeling 7902.00 0 0 

8548105000 Van onderverdeling 7802.00 0 0 

8548106010 Van onderverdeling 8107.30 3 0 

8548106020 Van onderverdeling 8111.00 3 0 

8548107000 Van onderverdeling 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50, 
8506.60 of 8506.80 

8 0 

8548109000 Andere 8 0 

8548901000 Elektronische microassemblages 0 0 

8548909000 Andere 8 0 

8601100000 Zonder eigen energiebron 5 5 

8601200000 Met elektrische accumulatoren 5 0 

8602100000 Dieselelektrische locomotieven 0 0 

8602900000 Andere 0 0 

8603101000 Motorwagens 5 5 

8603102000 Railauto’s 5 0 

8603901000 Motorwagens 5 0 

8603902000 Railauto’s 5 0 

8604001000 Rijdende werkplaatsen 5 0 

8604002000 Kraanwagens 5 3 

8604003000 Testwagens 5 0 

8604004000 Voertuigen gebruikt voor de inspectie van de spoorbaan 5 3 

8604009000 Andere 5 0 

8605001010 Slaapwagens 5 0 

8605001090 Andere 5 0 

8605002000 Bagagewagens 5 0 

8605003000 Postwagens 5 0 

8605004000 Hospitaalwagens 5 0
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8605009000 Andere 5 0 

8606100000 Tankwagens en dergelijke 0 0 

8606300000 Zelflossende wagens, andere dan die bedoeld bij de onderver
deling 8606.10 

0 0 

8606911000 Thermisch geïsoleerde wagens en koelwagens, andere dan die 
bedoeld bij onderverdeling 8606.10 

0 0 

8606919000 Andere 0 0 

8606920000 Open wagens met niet-afneembare zijkanten met een hoogte 
van meer dan 60 cm 

0 0 

8606990000 Andere 0 0 

8607110000 Tractiedraaistellen en tractiebisseldraaistellen 5 0 

8607120000 Andere draaistellen (bogies) en andere bisseldraaistellen 5 0 

8607191000 Assen 5 3 

8607192000 Wielen 5 3 

8607193000 Wielstellen 5 3 

8607199000 Andere 5 0 

8607210000 Luchtdrukremmen en delen daarvan 5 5 

8607290000 Andere 5 3 

8607301000 Koppelhaken 5 0 

8607302000 Koppelingen 5 3 

8607303000 Buffers 5 3 

8607309000 Andere 5 0 

8607910000 Van locomotieven of van railtractors 5 0 

8607990000 Andere 5 3 

8608001000 Vast materieel voor spoor- en tramwegen 8 0 

8608002000 Mechanische signaal-, veiligheids-, controle en bedieningstoe
stellen 

8 0 

8608009000 Delen 8 0 

8609001000 Voor het vervoer van vloeistoffen 0 0 

8609002000 Voor het vervoer van samengeperst gas 0 0
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8609003000 Voor het vervoer van gewone goederen en gewoon materiaal 0 0 

8609004000 Voor het vervoer van levende dieren 0 0 

8609005000 Van koel- en vrieswagens 0 0 

8609009000 Andere 0 0 

8701100000 Motoculteurs 8 0 

8701201000 Nieuwe 8 5 

8701202000 Gebruikte 8 5 

8701300000 Tractors op rupsbanden 0 0 

8701901010 Nieuwe 8 5 

8701901020 Gebruikte 8 5 

8701909110 Van minder dan 50 pk 0 0 

8701909190 Andere 0 0 

8701909900 Andere 8 0 

8702101010 Nieuwe 10 0 

8702101020 Gebruikte 10 0 

8702102010 Nieuwe 10 0 

8702102020 Gebruikte 10 0 

8702103010 Nieuwe 10 0 

8702103020 Gebruikte 10 0 

8702901010 Nieuwe 10 0 

8702901020 Gebruikte 10 0 

8702902010 Nieuwe 10 0 

8702902020 Gebruikte 10 0 

8702903010 Nieuwe 10 0 

8702903020 Gebruikte 10 0 

8703101000 Voor het zich verplaatsen op sneeuw 8 0 

8703102000 Speciale voertuigen voor het vervoer van personen op golf
velden 

8 0 

8703109000 Andere 8 0
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8703217000 Nieuwe 8 5 

8703218000 Gebruikte 8 5 

8703227000 Nieuwe 8 5 

8703228000 Gebruikte 8 5 

8703231010 Nieuwe 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 3 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3 

8703231020 Gebruikte 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 3 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3 

8703239010 Nieuwe 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 3 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3
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8703239020 Gebruikte 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 3 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3 

8703241010 Nieuwe 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3 

8703241020 Gebruikte 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3 

8703249010 Nieuwe 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/479

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 481 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8703249020 Gebruikte 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3 

8703317000 Nieuwe 8 5 

8703318000 Gebruikte 8 5 

8703321010 Nieuwe 8 

– sedans 3 

– jeeps 5 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3 

8703321020 Gebruikte 8 

– sedans 3 

– jeeps 5 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3
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8703329010 Nieuwe 8 

– sedans 3 

– jeeps 5 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3 

8703329020 Gebruikte 8 

– sedans 3 

– jeeps 5 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 3 

8703337000 Nieuwe 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 5 

8703338000 Gebruikte 8 

– sedans 3 

– jeeps 3 

– pick-ups en dergelijke voertuigen voor het vervoer van per
sonen en goederen 

5 

– stationwagens of breaks 5 

– ambulancewagens 5 

– kampeerauto’s 5 

– andere 5 

8703907000 Voertuigen met een elektromotor 8 5
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8703909000 Andere 8 5 

8704100000 Dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein 0 0 

8704211010 Nieuwe 10 0 

8704211020 Gebruikte 10 0 

8704219010 Koel- en vrieswagens 10 0 

8704219020 Tankwagens 10 0 

8704219090 Andere 10 0 

8704221011 Nieuwe 10 3 

8704221012 Gebruikte 10 3 

8704221091 Nieuwe 10 3 

8704221092 Gebruikte 10 3 

8704229010 Koel- en vrieswagens 10 0 

8704229020 Tankwagens 10 0 

8704229090 Andere 10 0 

8704231010 Nieuwe 10 5 

8704231020 Gebruikte 10 5 

8704239010 Koel- en vrieswagens 10 0 

8704239020 Tankwagens 10 0 

8704239090 Andere 10 3 

8704311010 Nieuwe 10 0 

8704311020 Gebruikte 10 0 

8704319010 Koel- en vrieswagens 10 0 

8704319020 Tankwagens 10 0 

8704319090 Andere 10 0 

8704321010 Nieuwe 10 0 

8704321020 Gebruikte 10 0

NL L 127/482 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)484 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8704329010 Koel- en vrieswagens 10 0 

8704329020 Tankwagens 10 0 

8704329090 Andere 10 0 

8704901010 Nieuwe 10 0 

8704901020 Gebruikte 10 0 

8704909010 Koel- en vrieswagens 10 0 

8704909020 Tankwagens 10 0 

8704909090 Andere 10 0 

8705101000 Met telescooparm 8 0 

8705102000 Met giek 8 0 

8705109000 Andere 8 0 

8705200000 Verrijdbare boortorens 8 0 

8705300000 Brandweerauto’s 8 0 

8705400000 Automobielen met menginstallatie voor beton 8 0 

8705901010 Sproeiauto’s voor gebruik in de landbouw 8 0 

8705901090 Andere 8 0 

8705909010 Takelwagens 8 0 

8705909020 Veegwagens 8 0 

8705909030 Werkplaatsauto’s 8 0 

8705909040 Reportagewagens voor radio- of televisieomroep 8 0 

8705909050 Kliniekwagens 8 0 

8705909060 Auto’s met telegrafische, radiotelegrafische of radiotelefonische 
zend- en ontvangapparatuur; radarwagens 

8 0 

8705909070 Sneeuwruimers 8 0 

8705909090 Andere 8 3 

8706001010 Van motorvoertuigen bedoeld bij onderverdeling 8701.20 of 
8701.90.10 

8 0 

8706001090 Andere 8 0 

8706002000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.02 8 0 

8706003000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.03 8 0
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8706004000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.04 8 0 

8706005000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.05 8 0 

8707100000 Voor voertuigen bedoeld bij post 87.03 8 0 

8707901010 Van motorvoertuigen bedoeld bij onderverdeling 8701.20 of 
8701.90.10 

8 0 

8707901090 Andere 8 0 

8707902000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.02 8 0 

8707903000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.04 8 0 

8707904000 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.05 8 0 

8708100000 Bumpers en delen daarvan 8 0 

8708210000 Veiligheidsgordels 8 0 

8708290000 Andere 8 0 

8708301000 Gemonteerde remvoeringen 8 0 

8708302000 Remboosters 8 0 

8708303000 Elektronisch geregelde remmen 8 0 

8708309000 Andere 8 0 

8708400000 Versnellingsbakken, alsmede delen daarvan 8 0 

8708501000 Drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen 
voor de overbrenging, alsmede delen daarvan 

8 0 

8708502000 Draagassen, alsmede delen daarvan 8 0 

8708700000 Wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan 8 0 

8708800000 Ophanginrichtingen, alsmede delen daarvan (schokdempers 
daaronder begrepen) 

8 0 

8708910000 Radiatoren, alsmede delen daarvan 8 0 

8708920000 Knaldempers en uitlaatpijpen; delen daarvan 8 0 

8708930000 Koppelingen, alsmede delen daarvan 8 0 

8708940000 Stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen; delen daarvan 8 0
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8708951000 Airbags 8 0 

8708959000 Andere 8 0 

8708991010 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.01 8 0 

8708991020 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.02 8 0 

8708991030 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.03 8 0 

8708991040 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.04 8 0 

8708991050 Voor motorvoertuigen bedoeld bij post 87.05 8 0 

8708999000 Andere 8 0 

8709110000 Elektrische 8 0 

8709190000 Andere 8 0 

8709900000 Delen 8 3 

8710001000 Gevechtswagens (tanks) 0 0 

8710002000 Pantserauto’s 0 0 

8710009000 Delen 0 0 

8711101000 Motorrijwielen 8 0 

8711102000 Rijwielen met hulpmotor 8 0 

8711103000 Zijspanwagens 8 0 

8711109000 Andere 8 0 

8711201000 Motorrijwielen 8 0 

8711202000 Zijspanwagens 8 0 

8711209000 Andere 8 0 

8711301000 Motorrijwielen 8 0 

8711302000 Zijspanwagens 8 0 

8711309000 Andere 8 0 

8711401000 Motorrijwielen 8 0 

8711402000 Zijspanwagens 8 0 

8711409000 Andere 8 0 

8711501000 Motorrijwielen 8 0
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8711502000 Zijspanwagens 8 0 

8711509000 Andere 8 0 

8711901000 Motorrijwielen 8 0 

8711902000 Zijspanwagens 8 0 

8711909000 Andere 8 0 

8712001000 Racefietsen 8 0 

8712009010 Voor het vervoer van goederen 8 0 

8712009020 Driewielers 8 0 

8712009090 Andere 8 0 

8713100000 Zonder voortbewegingsmechanisme 0 0 

8713900000 Andere 0 0 

8714110000 Zadels 8 0 

8714190000 Andere 8 0 

8714200000 Van invalidenwagens 0 0 

8714911000 Frames 8 0 

8714912000 Vorken 8 0 

8714919000 Andere delen 8 0 

8714921000 Velgen 8 0 

8714922000 Spaken 8 0 

8714931000 Naven (andere dan remnaven) 8 0 

8714932000 Tandwielen voor vrijwielen (freewheels) 8 0 

8714941000 Remnaven 8 0 

8714942000 Andere remmen 8 0 

8714949000 Delen daarvan 8 0 

8714950000 Zadels 8 0 

8714961000 Pedalen 8 0 

8714962000 Pedaalaandrijvingen 8 0 

8714969000 Delen daarvan 8 0 

8714990000 Andere 8 0
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8715000000 Kinderwagens en delen daarvan 8 0 

8716100000 Aanhangers en opleggers van het caravantype, die als woon
ruimte worden gebruikt of om te kamperen 

8 0 

8716200000 Aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelf
ladend of zelflossend 

8 0 

8716310000 Tankaanhangwagens en tankopleggers 8 0 

8716390000 Andere 8 0 

8716400000 Andere aanhangwagens en opleggers 8 0 

8716801000 Handkarren 8 0 

8716802000 Karren getrokken door ossen of door paarden 8 0 

8716803000 Sleden 8 0 

8716809000 Andere 8 0 

8716901000 Van aanhangwagens en opleggers 8 0 

8716909000 Andere 8 0 

8801001010 Zweefvliegtuigen 0 0 

8801001020 Zeilvliegers 0 0 

8801009010 Luchtballons en luchtschepen 8 0 

8801009090 Andere 0 0 

8802111000 Voor militair gebruik 0 0 

8802119000 Andere 0 0 

8802121000 Voor militair gebruik 0 0 

8802129000 Andere 0 0 

8802201000 Propellervliegtuigen 0 0 

8802202000 Turbopropvliegtuigen 0 0 

8802203000 Turbojetvliegtuigen 0 0 

8802209000 Andere 0 0 

8802301000 Propellervliegtuigen 0 0 

8802302000 Turbopropvliegtuigen 0 0 

8802303000 Turbojetvliegtuigen 0 0 

8802309000 Andere 0 0 

8802401000 Propellervliegtuigen 0 0
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8802402000 Turbopropvliegtuigen 0 0 

8802403000 Turbojetvliegtuigen 0 0 

8802409000 Andere 0 0 

8802601010 Satellieten 0 0 

8802601090 Andere 0 0 

8802602000 Draagraketten voor ruimtevaartuigen 0 0 

8802603000 Suborbitale voertuigen 0 0 

8803100000 Propellers en rotors, alsmede delen daarvan 0 0 

8803200000 Landingsgestellen en delen daarvan 0 0 

8803301000 Van vliegtuigen 0 0 

8803302000 Van helicopters 0 0 

8803901000 Van zweefvliegtuigen en zeilvliegers 0 0 

8803902000 Van ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen) 0 0 

8803909000 Andere 0 0 

8804001000 Valschermen (bestuurbare valschermen en vliegschermen daar
onder begrepen) 

0 0 

8804002000 Rotochutes 0 0 

8804009010 Van valschermen (bestuurbare valschermen en vliegschermen 
daaronder begrepen) 

0 0 

8804009020 Van rotochutes 0 0 

8805101010 Voor militair of politioneel gebruik 0 0 

8805101090 Andere 5 0 

8805102010 Voor militair of politioneel gebruik 0 0 

8805102090 Andere 5 0 

8805109010 Voor militair of politioneel gebruik 0 0 

8805109090 Andere 5 0 

8805211010 Voor militair of politioneel gebruik 0 0 

8805211090 Andere 5 0 

8805212010 Voor militair of politioneel gebruik 0 0 

8805212090 Andere 5 0 

8805291010 Voor militair of politioneel gebruik 0 0
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8805291090 Andere 5 0 

8805292010 Voor militair of politioneel gebruik 0 0 

8805292090 Andere 5 0 

8901100000 Passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen 
hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veer
boten van alle soorten 

0 0 

8901200000 Tankschepen 0 0 

8901300000 Koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 
8901.20 

0 0 

8901901000 Schepen voor het vervoer van goederen 0 0 

8901902000 Schepen voor het vervoer van zowel personen als goederen 0 0 

8902001010 Schepen van staal 0 0 

8902001020 Schepen van vezelversterkte kunststof 0 0 

8902001030 Schepen van hout 0 0 

8902001090 Andere 0 0 

8902002010 Fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of 
het conserveren van visserijproducten 

0 0 

8902002090 Andere 0 0 

8903100000 Opblaasbare boten 8 0 

8903910000 Zeilschepen, ook indien met hulpmotor 8 0 

8903920000 Motorboten, andere dan die met buitenboordmotor 8 0 

8903991000 Boten met buitenboordmotor 8 0 

8903999000 Andere 8 0 

8904001000 Sleepboten 5 0 

8904002000 Duwboten 5 0 

8904009000 Andere 5 0 

8905100000 Baggermolens en zandzuigers 5 0 

8905201000 Booreilanden 5 0 

8905202000 Werkeilanden 5 0 

8905209000 Andere 5 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/489

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 491 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

8905901000 Lichtschepen 5 0 

8905902000 Blusboten 5 0 

8905903000 Drijvende kranen 5 0 

8905904000 Generatorschepen 5 0 

8905905000 Reddingsschepen 5 0 

8905906000 Werkplaatsschepen 5 0 

8905907000 Boorschepen 5 0 

8905908000 Drijvende droogdokken 5 0 

8905909000 Andere 5 0 

8906100000 Oorlogsschepen 0 0 

8906900000 Andere 0 0 

8907100000 Opblaasbare vlotten 5 0 

8907901000 Vlotten (andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8907.10) 5 0 

8907902000 Tanks 5 0 

8907903000 Caissons 5 0 

8907904000 Aanlegsteigers 5 0 

8907905000 Boeien 5 3 

8907906000 Bakens 5 0 

8907909000 Andere 5 0 

8908001000 Sloopschepen 0 0 

8908009000 Andere 0 0 

9001101000 Optische vezels 8 0 

9001102000 Optischevezelbundels 8 0 

9001103000 Optischevezelkabels 8 0 

9001200000 Platen of bladen van polariserende stoffen 8 0 

9001300000 Contactlenzen 8 3 

9001401000 Voor verbetering van gezichtsstoornissen 8 0 

9001409000 Andere 8 0 

9001501000 Voor verbetering van gezichtsstoornissen 8 0 

9001509000 Andere 8 0
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9001901000 Prisma’s 8 3 

9001902000 Spiegels 8 0 

9001903000 Andere lenzen 8 0 

9001909000 Andere 8 0 

9002111000 Voor fototoestellen 8 0 

9002119010 Voor film- en videocamera’s 8 0 

9002119020 Voor filmprojectietoestellen 8 3 

9002119090 Andere 8 0 

9002191000 Voor microscopen 8 0 

9002192000 Voor astronomische telescopen 8 0 

9002199000 Andere 8 3 

9002201000 Voor fototoestellen 8 0 

9002209000 Andere 8 0 

9002901000 Voor fototoestellen 8 0 

9002909010 Van machines en mechanische toestellen voor het vervaardi
gen van halfgeleidermaterialen 

3 0 

9002909090 Andere 8 0 

9003110000 Van kunststof 8 0 

9003191000 Vervaardigd van of gecombineerd met edele metalen 8 0 

9003199000 Andere 8 0 

9003900000 Delen 8 3 

9004101000 Vervaardigd van of gecombineerd met edele metalen 8 0 

9004109000 Andere 8 3 

9004901010 Vervaardigd van of gecombineerd met edele metalen 8 0 

9004901090 Andere 8 0 

9004909010 Vervaardigd van of gecombineerd met edele metalen 8 0 

9004909090 Andere 8 0 

9005100000 Binocles (dubbele kijkers) 8 3

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/491

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 493 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

9005801000 Verrekijkers 8 0 

9005802010 Spiegeltelescopen 8 0 

9005802020 Astronomische kijkers of refractoren 8 0 

9005802030 Meridiaankijkers, equatorkijkers, zenittelescopen en altazimuts 8 0 

9005802090 Andere 8 0 

9005809000 Andere 8 0 

9005900000 Delen en toebehoren (onderstellen daaronder begrepen) 8 0 

9006100000 Fototoestellen van de soort gebruikt voor het vervaardigen 
van clichés of van drukcilinders 

8 0 

9006301000 Fototoestellen voor onderwaterfotografie 8 0 

9006302000 Fototoestellen voor luchtfotografie 8 0 

9006303000 Fototoestellen voor medisch onderzoek van inwendige orga
nen 

8 3 

9006304000 Fototoestellen voor gerechtelijke en criminologische laborato
ria 

8 0 

9006401000 Fototoestellen voor directklaarfotografie (polaroidcamera) 8 0 

9006402000 Fototoestellen voor directklaarfotografie (stickercamera) 8 0 

9006409000 Andere 8 0 

9006511000 Fototoestellen voor speciale doeleinden 8 0 

9006519000 Andere 8 0 

9006521000 Fototoestellen voor speciale doeleinden 8 0 

9006529010 Fototoestellen van de soort gebruikt voor het opnemen van 
documenten op microformaat (bij voorbeeld microfilm, mi
crokaart) 

8 0 

9006529090 Andere 8 0 

9006531000 Fototoestellen voor speciale doeleinden 8 0 

9006539010 Wegwerpfototoestellen 8 0 

9006539020 Fototoestellen van de soort gebruikt voor het opnemen van 
documenten op microformaat (bij voorbeeld microfilm, mi
crokaart) 

8 0 

9006539090 Andere 8 0 

9006591000 Fototoestellen voor speciale doeleinden 8 0 

9006599010 Fototoestellen van de soort gebruikt voor het opnemen van 
documenten op microformaat (bij voorbeeld microfilm, mi
crokaart) 

8 0
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9006599090 Andere 8 0 

9006610000 Toestellen met ontladingsbuizen (zogenaamde elektronische 
flitstoestellen) 

8 0 

9006691000 Flitslampen en -buizen, flitsblokjes en dergelijke 8 0 

9006699000 Andere 8 0 

9006910000 Voor fototoestellen 8 3 

9006990000 Andere 8 3 

9007110000 Voor film met een breedte van minder dan 16 mm of voor 
dubbel-8-films 

8 0 

9007191000 Voor film met een breedte van minder dan 30 mm 8 0 

9007199000 Andere 8 0 

9007201000 Voor film met een breedte van minder dan 16 mm 8 0 

9007209010 Voor film met een breedte van minder dan 20 mm 8 0 

9007209020 Voor film met een breedte van niet minder dan 20 mm 8 0 

9007910000 Voor fototoestellen 8 0 

9007920000 Voor filmprojectietoestellen 8 0 

9008100000 Projectietoestellen voor diapositieven 8 0 

9008200000 Leesapparaten voor micro-opnamen (bijvoorbeeld microfilm, 
microkaart), ook indien met ingebouwd reproductieapparaat 

8 0 

9008300000 Andere projectietoestellen voor niet-bewegende beelden 8 0 

9008401000 Voor het vervaardigen van clichés 8 0 

9008402000 Voor microfilm 8 0 

9008409000 Andere 8 0 

9008900000 Delen en toebehoren 8 0 

9010101000 Voor foto-graveren 8 3 

9010102000 Voor microfilm 8 0 

9010109010 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

9010109090 Andere 8 0 

9010501000 Ontwikkeltoestellen voor de vervaardiging van halfgeleiderma
terialen 

0 0 

9010509000 Andere 8 0
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9010600000 Projectieschermen 8 0 

9010901010 Van toestellen bedoeld bij onderverdeling 9010.50.1000 0 0 

9010901090 Andere 0 0 

9010909000 Andere 8 3 

9011100000 Stereoscopische microscopen 8 3 

9011201000 Voor fotomicrografie 8 0 

9011209000 Andere 8 0 

9011801000 Polarisatiemicroscopen 8 0 

9011802000 Metaalmicroscopen 8 0 

9011803000 Fasecontrast- en interferentiemicroscopen 8 0 

9011804000 Biologische microscopen 8 0 

9011805000 Vergelijkingsmicroscopen 8 0 

9011809000 Andere 8 0 

9011900000 Delen en toebehoren 8 3 

9012101000 Microscopen 8 0 

9012102000 Diffractieapparaten 8 0 

9012900000 Delen en toebehoren 8 0 

9013100000 Vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, 
apparaten, toestellen of instrumenten bedoeld bij dit hoofd
stuk of bij afdeling XVI 

8 0 

9013200000 Lasers, andere dan laserdioden 8 0 

9013801010 Voor opto-elektronische klokken 8 0 

9013801020 Voor elektronische rekenmachines 0 0 

9013801030 Voor televisietoestellen 8 0 

9013801090 Andere 8 0 

9013802000 Vergrootglazen, loepen, dradentellers 8 0 

9013803000 Deurspionnen 8 0 

9013809000 Andere 8 0 

9013901000 Van onderverdeling 9013.80.1020 0 0
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9013909000 Andere 8 0 

9014101010 Voor luchtvaartuigen 8 0 

9014101090 Andere 8 0 

9014102010 Voor luchtvaartuigen 8 0 

9014102090 Andere 8 0 

9014109000 Andere 8 0 

9014200000 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de lucht- of ruim
tevaart (andere dan kompassen) 

8 0 

9014800000 Andere instrumenten, apparaten en toestellen 8 0 

9014901000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

9014909000 Andere 8 0 

9015100000 Afstandmeters 8 0 

9015200000 Theodolieten en tachymeters 8 0 

9015300000 Waterpassen 8 3 

9015400000 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie 8 0 

9015801000 Voor gebruik te land 8 0 

9015802000 Voor hydrografisch gebruik 8 0 

9015803000 Voor oceanografisch gebruik 8 0 

9015804000 Voor hydrologisch gebruik 8 0 

9015805000 Voor meteorologisch gebruik 8 0 

9015809000 Andere 8 0 

9015900000 Delen en toebehoren 8 0 

9016001000 Balansen die direct kunnen worden afgelezen 8 0 

9016002000 Elektronische balansen 8 3 

9016008000 Andere 8 0 

9016009000 Delen en toebehoren 8 0 

9017101000 Afdrukeenheden (zogenaamde plotters) 0 0 

9017109000 Andere 8 0 

9017201010 Afdrukeenheden (zogenaamde plotters) 0 0
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9017201090 Andere 8 0 

9017202010 Afdrukeenheden (zogenaamde plotters) 0 0 

9017202090 Andere 8 0 

9017203000 Rekeninstrumenten waarvan de werking berust op wiskundige 
principes 

8 0 

9017209000 Andere 8 0 

9017301000 Micrometers 8 0 

9017302000 Kalibers 8 0 

9017303000 Schuifmaten 8 0 

9017309000 Andere 8 0 

9017801000 Meters en linialen met maatindeling 8 0 

9017809010 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

9017809090 Andere 8 0 

9017901000 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

9017909010 Assemblages van gedrukte schakelingen voor afdrukeenheden 
(zogenaamde plotters), bestaande uit een of meer gedrukte 
schakelingen bedoeld bij post 85.34 

0 0 

9017909020 Platte beeldschermen voor afdrukeenheden (zogenaamde plot
ters) (m.i.v. lcd-, el- (elektrolumiscentie), plasma- en andere 
technologieën) 

0 0 

9017909090 Andere 8 0 

9018111000 Elektrocardiografen 8 5 

9018119000 Delen en toebehoren 8 0 

9018120000 Ultrasone diagnoseapparaten (zogenaamde scanners) 8 5 

9018130000 Magnetische resonantieapparaten 8 5 

9018140000 Scintigrafische apparaten 8 0 

9018191000 Elektro-encefalografen 8 0 

9018192000 Audiometers en dergelijke apparaten 8 0 

9018194000 Elektrotonografen 8 0 

9018197000 Patiëntenbewakingssystemen 8 5 

9018198000 Andere 8 7
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9018199000 Delen en toebehoren 8 3 

9018201000 Toestellen werkend met ultraviolette of met infrarode stralen 8 3 

9018209000 Delen en toebehoren 8 3 

9018310000 Spuiten, met of zonder naalden 8 0 

9018321000 Injectienaalden 8 3 

9018322000 Hechtnaalden 8 0 

9018329000 Andere 8 0 

9018391000 Bloedtransfusiesets en sets voor intraveneuze infusen 8 3 

9018392000 Katheters 8 3 

9018398000 Andere 8 3 

9018399000 Delen en toebehoren 8 3 

9018411000 Boormachines voor tandartsen 8 3 

9018419000 Delen en toebehoren 8 0 

9018491000 Slijpsteentjes voor tandheelkundig gebruik 8 3 

9018492000 Universele uitrustingen voor tandartsen 8 3 

9018493000 Schrapers voor het verwijderen van tandsteen 8 5 

9018498000 Andere 8 5 

9018499000 Delen en toebehoren 8 5 

9018501000 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde 8 5 

9018509000 Delen en toebehoren 8 3 

9018901000 Apparaten en toestellen voor de diagnose van zwangerschap 8 0 

9018909010 Andere gewone instrumenten, apparaten en toestellen voor 
chirurgisch gebruik 

8 5 

9018909020 Instrumenten voor de gynaecologie en de verloskunde 8 0 

9018909030 Endoscopen (voor de maag, het buikvlies, de blaas en derge
lijke) 

8 5 

9018909040 Kunstnieren 8 0 

9018909050 Dialysetoestellen voor kunstnieren 8 3 

9018909060 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de veeartsenij
kunde 

8 0 

9018909080 Andere 8 7
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9018909090 Delen en toebehoren 8 3 

9019101000 Toestellen voor mechanische therapie 0 0 

9019102000 Toestellen voor massage 0 0 

9019103000 Toestellen voor psychotechniek 0 0 

9019109000 Delen en toebehoren 0 0 

9019201000 Toestellen voor ozontherapie 0 0 

9019202000 Toestellen voor oxygeentherapie 0 0 

9019203000 Toestellen voor aerosoltherapie 0 0 

9019204000 Toestellen voor kunstmatige ademhaling 0 0 

9019208000 Andere 0 0 

9019209000 Delen en toebehoren 0 0 

9020001000 Gasmaskers 8 0 

9020008000 Andere ademhalingstoestellen 8 0 

9020009000 Delen en toebehoren 8 0 

9021100000 Orthopedische artikelen en toestellen, alsmede artikelen en 
toestellen voor de behandeling van breuken in het beender
gestel 

0 0 

9021210000 Kunsttanden 0 0 

9021290000 Andere 0 0 

9021310000 Gewrichtsprothesen 0 0 

9021390000 Andere 0 0 

9021400000 Hoorapparaten voor hardhorigen, met uitzondering van delen 
en toebehoren daarvan 

0 0 

9021500000 Hartstimulatoren, met uitzondering van delen en toebehoren 
daarvan 

0 0 

9021901000 Schroeven, krammen, stiften en dergelijke, die in het menselijk 
lichaam worden ingebracht 

0 0 

9021908000 Andere 0 0 

9021909000 Delen en toebehoren 0 0 

9022120000 Tomografen die werken met behulp van een machine voor 
het automatisch verwerken van gegevens 

8 3 

9022130000 Andere, voor tandheelkundig gebruik 8 3 

9022141020 Toestellen voor angiografie 8 5 

9022141030 Botdichtheidsmeters 8 3
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9022141090 Andere 8 7 

9022142000 Voor veeartsenijkundig gebruik 8 0 

9022191000 Voor fysische of chemische tests 8 3 

9022192000 Voor industrieel gebruik 8 3 

9022199000 Andere 8 0 

9022211010 Gammacamera’s 8 0 

9022211020 Lineaire versnellers 8 0 

9022211030 Therapietoestellen werkend met kobalt-60 8 0 

9022211090 Andere 8 3 

9022212000 Voor veeartsenijkundig gebruik 8 0 

9022291000 Voor fysische of chemische tests 8 0 

9022292000 Voor industrieel gebruik 8 0 

9022299000 Andere 8 0 

9022300000 Röntgenbuizen 8 0 

9022901010 Andere röntgenstraalgeneratoren 8 3 

9022901020 Röntgenschermen 8 0 

9022901030 Hoogspanningsgeneratoren voor röntgentoestellen 8 0 

9022901090 Andere 8 0 

9022909000 Delen en toebehoren 8 5 

9023001000 Anatomische modellen van mensen of van dieren 8 0 

9023009000 Andere 8 0 

9024101000 Machines, apparaten en toestellen voor het testen van de 
hardheid 

8 0 

9024102000 Machines, apparaten en toestellen voor trekproeven 8 0 

9024103000 Machines, apparaten en toestellen voor het testen van de 
samendrukbaarheid 

8 0 

9024104000 Machines, apparaten en toestellen voor vermoeidheidsproeven 8 0 

9024105000 Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek, voor uni
verseel gebruik 

8 0 

9024109000 Andere 8 0 

9024801010 Machines, apparaten en toestellen ter bepaling van de verande
ring van afmetingen van weefsels 

8 0 

9024801020 Machines, apparaten en toestellen voor slijtproeven 8 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/499

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 501 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

9024801090 Andere 8 0 

9024809010 Machines, apparaten en toestellen ter bepaling van de rek 8 0 

9024809020 Plastometers 8 0 

9024809090 Andere 8 0 

9024901000 Sensoren (toestellen voor het meten van de omvang van ver
anderingen, ook indien gecombineerd met apparatuur om het 
gemeten signaal om te zetten in een elektrisch signaal) 

8 0 

9024909000 Andere 8 0 

9025111000 Koortsthermometers 0 0 

9025119000 Andere 8 0 

9025191000 Thermometers 8 0 

9025192010 Optische pyrometers 8 0 

9025192090 Andere 8 0 

9025801000 Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende 
instrumenten 

8 0 

9025802010 Kwikbarometers 8 0 

9025802090 Andere 8 0 

9025803010 Psychrometers 8 0 

9025803020 Haarhygrometers 8 0 

9025803090 Andere 8 0 

9025809000 Andere 8 0 

9025901100 Temperatuursensoren 8 0 

9025901200 Vochtigheidssensoren 8 0 

9025901900 Andere sensoren 8 0 

9025909000 Andere 8 0 

9026101000 Doorstromingsmeters 0 0 

9026102000 Peiltoestellen 0 0 

9026109000 Andere 0 0 

9026201110 Vloeistofmanometers 0 0 

9026201120 Metaalmanometers 0 0 

9026201190 Andere 0 0
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9026201900 Andere 0 0 

9026209000 Andere 0 0 

9026801000 Warmteverbruiksmeters 0 0 

9026802000 Anemometers 0 0 

9026809000 Andere 0 0 

9026901100 Peilsensoren 0 0 

9026901200 Sensoren voor het meten van de massa of de snelheid van de 
doorstroming 

0 0 

9026901300 Druksensoren 0 0 

9026901400 Thermische sensoren, andere dan temperatuur- en caloriesen
soren 

0 0 

9026901900 Andere sensoren 0 0 

9026909000 Andere 0 0 

9027100000 Analysetoestellen voor gassen of voor rook 8 0 

9027200000 Chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen 0 0 

9027301000 Spectrometers 0 0 

9027302000 Spectrofotometers 0 0 

9027303000 Spectrografen 0 0 

9027501000 Polarimeters 0 0 

9027502000 Refractometers 0 0 

9027503000 Colorimeters 0 0 

9027504000 Luxmeters 0 0 

9027509000 Andere 0 0 

9027801000 Voor fysische of chemische analyses 0 0 

9027802010 pH-meters 0 0 

9027802020 Calorimeters 0 0 

9027802030 Viscositeitsmeters 0 0 

9027802040 Dilatometers 0 0 

9027802050 Belichtingsmeters 8 0 

9027802090 Andere 0 0 

9027901000 Microtomen 8 0
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9027909110 Gassensoren 8 0 

9027909121 Voor deeltjes 0 0 

9027909122 Voor rook 8 0 

9027909130 Calorimetrische sensoren 0 0 

9027909190 Andere 0 0 

9027909910 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

9027909991 Van microtomen of van analysetoestellen voor gassen of voor 
rook 

8 0 

9027909999 Andere 0 0 

9028101010 Digitaal 8 0 

9028101090 Andere 8 3 

9028102000 Calibratiemeters 8 0 

9028201010 Digitaal 8 0 

9028201090 Andere 8 0 

9028202000 Calibratiemeters 8 0 

9028301010 Niet minder dan 50 A 8 0 

9028301020 Minder dan 50 A 8 0 

9028302000 Calibratiemeters 8 0 

9028900000 Delen en toebehoren 8 0 

9029101000 Toerentellers 8 0 

9029102000 Productietellers 8 0 

9029103000 Taximeters 8 0 

9029104000 Kilometertellers 8 0 

9029105000 Tellers voor het tellen van het aantal arbeidsuren van machi
nes of motoren 

8 0 

9029109000 Andere 8 0 

9029201010 Chronometerstelsels 8 0 

9029201090 Andere 8 0 

9029202000 Stroboscopen 8 0 

9029901100 Snelheidssensoren 8 5 

9029901200 Rotatiesensoren 8 0
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9029901900 Andere sensoren 8 0 

9029909000 Andere 8 0 

9030100000 Meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende 
stralen 

0 0 

9030201010 Kathodestraaloscilloscopen en -oscillografen 8 0 

9030201090 Andere 8 0 

9030202010 Kathodestraaloscilloscopen en -oscillografen 8 0 

9030202090 Andere 8 0 

9030310000 Multimeters (universeelmeters), zonder registreerinrichting 8 0 

9030320000 Multimeters (universeelmeters), met registreerinrichting 8 0 

9030331000 Voltmeters 8 0 

9030332000 Ampèremeters 8 0 

9030333000 Schakelingtesters 8 0 

9030334000 Weerstandmeters 8 0 

9030335000 Galvanometers 8 0 

9030336000 Frequentiemeters 8 0 

9030339000 Andere 8 0 

9030391000 Voltmeters 8 0 

9030392000 Ampèremeters 8 0 

9030393000 Schakelingtesters 8 0 

9030394000 Weerstandmeters 8 0 

9030395000 Galvanometers 8 0 

9030396000 Frequentiemeters 8 0 

9030399000 Andere 8 0 

9030401000 Overspraakmeters 0 0 

9030402000 Versterkingsmeters 0 0 

9030403000 Vervormingsmeters 0 0 

9030404000 Ruismeters 0 0 

9030409000 Andere 0 0 

9030820000 Voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of 
van halfgeleiderschakelingen 

0 0
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9030840000 Andere, met registreerinrichting 8 0 

9030890000 Andere 8 0 

9030901100 Elektromagnetische sensoren 8 0 

9030901200 Stralingssensoren 8 0 

9030901900 Andere sensoren 8 0 

9030909010 Van onderverdeling 9030.82 (sensoren bedoeld bij onderver
deling 9030.90 daaronder begrepen) 

0 0 

9030909090 Andere 8 0 

9031100000 Machines voor het uitbalanceren van mechanische delen 8 0 

9031200000 Proefbanken 8 0 

9031411000 Focometers 0 0 

9031419000 Andere 0 0 

9031491000 Optische toestellen voor de controle van de oppervlakte
gesteldheid van materialen 

8 0 

9031492000 Optische hoekmeters 8 0 

9031493000 Focometers 8 0 

9031494010 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

9031494090 Andere 8 0 

9031499010 Voor het meten van de deeltjesverontreiniging van de opper
vlakte van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal 

0 0 

9031499090 Andere 8 0 

9031801000 Viszoekers, werkend met ultrageluid 8 0 

9031802000 Drukdozen 8 0 

9031809010 Instrumenten, apparaten, toestellen en machines voor het tes
ten van de kenmerken van verbrandingsmotoren 

8 0 

9031809020 Machines voor de controle van tandwielen 8 0 

9031809030 Planimeters 8 0 

9031809040 Sferometers 8 0 

9031809050 Apparaten en toestellen voor het keuren van textielstoffen 8 0 

9031809060 Toestellen voor diktemeting, werkend met ultrageluid 8 0 

9031809070 Toestellen voor het opzoeken van scheuren, barsten en andere 
fouten in materialen 

8 0
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9031809080 Dynamometers 8 0 

9031809091 Voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

9031809099 Andere 8 0 

9031901111 Van onderverdeling 9031.41 of 9031.49.9010 0 0 

9031901119 Van andere 0 0 

9031901190 Andere 8 0 

9031901291 Van onderverdeling 9031.41 of 9031.49.9010 0 0 

9031901292 Van andere voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 0 0 

9031901299 Andere 8 0 

9031901911 Van onderverdeling 9031.41 of 9031.49.9010 0 0 

9031901919 Van andere 0 0 

9031901990 Andere 8 0 

9031909011 Van onderverdeling 9031.41 of 9031.49.9010 0 0 

9031909019 Van andere 0 0 

9031909090 Andere 8 0 

9032101010 Voor koelkasten 8 0 

9032101020 Voor luchtvaartuigen 5 0 

9032101090 Andere 8 0 

9032102000 Vaste thermostaten 8 0 

9032200000 Manostaten (pressostaten) 8 0 

9032811010 Voor luchtvaartuigen 5 0 

9032811090 Andere 8 0 

9032812010 Voor luchtvaartuigen 5 0 

9032812091 Van machines en mechanische toestellen voor het vervaardi
gen van halfgeleidermaterialen 

3 0 

9032812099 Andere 8 0 

9032819010 Voor luchtvaartuigen 5 0 

9032819090 Andere 8 0 

9032891010 Voor luchtvaartuigen 5 0
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9032891090 Andere 8 0 

9032892010 Voor luchtvaartuigen 5 0 

9032892090 Andere 8 0 

9032893010 Voor luchtvaartuigen 5 0 

9032893090 Andere 8 0 

9032899010 Voor luchtvaartuigen 5 0 

9032899090 Andere 8 0 

9032901000 Voor luchtvaartuigen 5 0 

9032909000 Andere 8 0 

9033000000 Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder 
andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, 
toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 

8 0 

9101110000 Uitsluitend met mechanische aanwijzing 8 0 

9101191000 Uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 8 0 

9101199000 Andere 8 0 

9101210000 Met automatisch opwindsysteem 8 0 

9101290000 Andere 8 0 

9101910000 Elektrisch werkend 8 0 

9101990000 Andere 8 0 

9102111000 Voor blinden 8 0 

9102112000 Met wijzerplaat, horlogeband en dergelijke van edele metalen 
of van metalen geplateerd met edele metalen 

8 0 

9102119010 Werkend op batterijen of accu’s 8 0 

9102119090 Andere 8 0 

9102121000 Werkend op batterijen of accu’s 8 0 

9102129010 Voor blinden 8 0 

9102129020 Met wijzerplaat, horlogeband en dergelijke van edele metalen 
of van metalen geplateerd met edele metalen 

8 0 

9102129090 Andere 8 0 

9102191000 Werkend op batterijen of accu’s 8 0 

9102199010 Voor blinden 8 0
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9102199020 Met wijzerplaat, horlogeband en dergelijke van edele metalen 
of van metalen geplateerd met edele metalen 

8 0 

9102199090 Andere 8 0 

9102211000 Voor blinden 8 0 

9102212000 Met wijzerplaat, horlogeband en dergelijke van edele metalen 
of van metalen geplateerd met edele metalen 

8 0 

9102219000 Andere 8 0 

9102291000 Voor blinden 8 0 

9102292000 Met wijzerplaat, horlogeband en dergelijke van edele metalen 
of van metalen geplateerd met edele metalen 

8 0 

9102299000 Andere 8 0 

9102911000 Stophorloges 8 0 

9102912000 Voor blinden 8 0 

9102919010 Werkend op batterijen of accu’s 8 0 

9102919090 Andere 8 0 

9102991000 Stophorloges 8 0 

9102992000 Voor blinden 8 0 

9102999000 Andere 8 0 

9103101000 Reiswekkers 8 0 

9103109000 Andere 8 0 

9103901000 Reiswekkers 8 0 

9103909000 Andere 8 0 

9104001000 Voor voertuigen 8 0 

9104002000 Voor luchtvaartuigen 8 0 

9104004000 Voor vaartuigen 8 0 

9104009000 Andere 8 0 

9105110000 Elektrisch werkend 8 0 

9105190000 Andere 8 0 

9105210000 Elektrisch werkend 8 0 

9105290000 Andere 8 0 

9105910000 Elektrisch werkend 8 0
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9105990000 Andere 8 0 

9106100000 Controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen 8 0 

9106901000 Controleapparaten voor wakers 8 0 

9106902000 Wetenschappelijke chronometers 8 0 

9106903000 Parkeermeters 8 0 

9106909000 Andere 8 0 

9107001000 Met synchroonmotor 8 0 

9107009000 Andere 8 0 

9108110000 Uitsluitend met mechanische aanwijzing of met een inrichting 
waarop een mechanische aanwijzing kan worden aangesloten 

5 0 

9108120000 Uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 5 0 

9108190000 Andere 5 0 

9108200000 Met automatisch opwindsysteem 5 0 

9108900000 Andere 5 0 

9109110000 Van wekkers 8 0 

9109190000 Andere 8 0 

9109900000 Andere 8 0 

9110111000 Werkend op batterijen of accu’s 8 0 

9110112000 Met automatisch opwindsysteem 8 0 

9110119000 Andere 8 0 

9110121000 Werkend op batterijen of accu’s 8 0 

9110122000 Met automatisch opwindsysteem 8 0 

9110129000 Andere 8 0 

9110191000 Werkend op batterijen of accu’s 8 0 

9110192000 Met automatisch opwindsysteem 8 0 

9110199000 Andere 8 0 

9110901000 Werkend op batterijen of accu’s 8 0 

9110909000 Andere 8 0 

9111100000 Kasten van edel metaal of van metaal geplateerd met edel 
metaal 

8 0 

9111200000 Kasten van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 8 0
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9111800000 Andere kasten 8 0 

9111901000 Van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal 8 0 

9111909000 Andere 8 0 

9112200000 Kasten 8 0 

9112900000 Delen 8 0 

9113100000 Van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal 8 0 

9113200000 Van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 8 0 

9113901000 Van kunststof 8 0 

9113902000 Van leder of van kunstleder 8 0 

9113909000 Andere 8 0 

9114100000 Veren, onrustveren daaronder begrepen 8 0 

9114200000 Steentjes 8 0 

9114300000 Wijzerplaten 8 0 

9114400000 Platen en bruggen 8 0 

9114900000 Andere 8 0 

9201101000 Mechanische piano’s 8 0 

9201109000 Andere 8 0 

9201200000 Vleugelpiano’s 8 5 

9201901000 Klavecimbels 8 0 

9201909000 Andere 8 0 

9202101000 Violen 8 3 

9202102000 Cello’s 8 3 

9202109000 Andere 8 3 

9202901000 Gitaren 8 0 

9202902000 Harpen 8 0 

9202903000 Mandolines 8 0 

9202904000 Banjo’s 8 0 

9202909000 Andere 8 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/509

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 511 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Omschrijving Basistarief Afbouw-categorie Vrijwaring 

9205101000 Trompetten 8 0 

9205102000 Trombones 8 0 

9205109000 Andere 8 0 

9205901010 Fluiten 8 0 

9205901020 Klarinetten 8 0 

9205901030 Saxofoons 8 0 

9205901040 Blokfluiten 8 0 

9205901090 Andere 8 0 

9205902010 Orgels met pijpen 8 0 

9205902020 Harmoniums 8 0 

9205902090 Andere 8 0 

9205903010 Accordeons 8 0 

9205903020 Melodica’s 8 0 

9205903090 Andere 8 0 

9205904000 Mondharmonica’s 8 0 

9205909000 Andere 8 0 

9206001000 Trommels 8 0 

9206002000 Xylofoons 8 0 

9206003000 Cymbalen 8 0 

9206004000 Castagnetten 8 0 

9206005000 Maracassen (sambaballen) 8 0 

9206006000 Tamboerijnen 8 0 

9206009000 Andere 8 0 

9207101000 Orgels (synthesizers daaronder begrepen) 8 0 

9207103000 Piano’s 8 0 

9207109000 Andere 8 0 

9207901000 Gitaren 8 0 

9207902000 Accordeons 8 0 

9207903000 Ritmeboxen 8 0 

9207909000 Andere 8 0
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9208100000 Muziekdozen 8 0 

9208901000 Orchestrions 8 0 

9208902000 Straatorgels 8 0 

9208903000 Zingende vogels 8 0 

9208904000 Zingende zagen 8 0 

9208909000 Andere 8 0 

9209301000 Van metaaldraad 8 0 

9209309000 Andere 8 0 

9209910000 Delen en toebehoren van piano’ s 8 0 

9209920000 Delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij 
post 92.02 

8 0 

9209940000 Delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij 
post 92.07 

8 0 

9209991000 Voor speelwerken 8 0 

9209992000 Metronomen en diapasons van alle soorten 8 0 

9209993000 Mechanieken voor muziekdozen 8 0 

9209999000 Andere 8 0 

9301110000 Met eigen beweegkracht 0 0 

9301190000 Andere 0 0 

9301200000 Raketwerpers; vlammenwerpers; granaatwerpers; torpedolan
ceerbuizen en dergelijke lanceerbuizen 

0 0 

9301901000 Volautomatische hagelgeweren 0 0 

9301902010 Grendelgeweren 0 0 

9301902020 Halfautomatisch 0 0 

9301902030 Volautomatisch 0 0 

9301902090 Andere 0 0 

9301903000 Machinegeweren 0 0 

9301904010 Volautomatische pistolen 0 0 

9301904090 Andere 0 0 

9301909000 Andere 0 0
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9302001010 Revolvers 0 0 

9302001021 Halfautomatisch 0 0 

9302001029 Andere 0 0 

9302001030 Pistolen, meerloops 0 0 

9302001090 Andere 0 0 

9302009010 Revolvers 0 0 

9302009021 Halfautomatisch 0 0 

9302009029 Andere 0 0 

9302009030 Pistolen, meerloops 0 0 

9302009090 Andere 0 0 

9303100000 Vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen 8 0 

9303201011 Pompactiegeweren 8 0 

9303201012 Halfautomatisch 8 0 

9303201019 Andere 8 0 

9303201020 Hagelgeweren, meerloops, combinatiegeweren daaronder be
grepen 

8 0 

9303201090 Andere 8 0 

9303209011 Pompactiegeweren 8 0 

9303209012 Semiautomatisch 8 0 

9303209019 Andere 8 0 

9303209020 Hagelgeweren, meerloops, combinatiegeweren daaronder be
grepen 

8 0 

9303209090 Andere 8 0 

9303301010 Enkelschots 8 0 

9303301020 Halfautomatisch 8 0 

9303301090 Andere 8 0 

9303309010 Enkelschots 8 0 

9303309020 Halfautomatisch 8 0 

9303309090 Andere 8 0 

9303900000 Andere 8 0 

9304001000 Luchtdrukwapens 8 0
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9304009000 Andere 8 0 

9305101010 Afvuurmechanismen 0 0 

9305101020 Frames en kasten 0 0 

9305101030 Lopen 0 0 

9305101040 Gasstangen, vergrendelingsnokken en buffers 0 0 

9305101050 Patroonmagazijnen en delen daarvan 0 0 

9305101060 Geluiddempers en delen daarvan 0 0 

9305101070 Kolven, grepen en kolfplaten 0 0 

9305101080 Sledes (voor pistolen) en trommels (voor revolvers) 0 0 

9305101090 Andere 0 0 

9305109010 Afvuurmechanismen 8 0 

9305109020 Frames en kasten 8 0 

9305109030 Lopen 8 0 

9305109040 Gasstangen, vergrendelingsnokken en buffers 8 0 

9305109050 Patroonagazijnen en delen daarvan 8 0 

9305109060 Geluiddempers en delen daarvan 8 0 

9305109070 Kolven, grepen en kolfplaten 8 0 

9305109080 Sledes (voor pistolen) en trommels (voor revolvers) 8 0 

9305109090 Andere 8 0 

9305210000 Hagelgeweerlopen 8 0 

9305291000 Afvuurmechanismen 8 0 

9305292000 Frames en kasten 8 0 

9305293000 Kogelgeweerlopen 8 0 

9305294000 Gasstangen, vergrendelingsnokken en buffers 8 0 

9305295000 Patroonmagazijnen en delen daarvan 8 0 

9305296000 Geluiddempers en delen daarvan 8 0 

9305297000 Mondingsvlamdemper en delen daarvan 8 0 

9305298000 Sluitstukken, afsluiters, grendels en afsluiterdraagstukken 8 0
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9305299000 Andere 8 0 

9305911010 Afvuurmechanismen 0 0 

9305911020 Frames en kasten 0 0 

9305911030 Lopen 0 0 

9305911040 Gasstangen, vergrendelingsnokken en buffers 0 0 

9305911050 Patroonmagazijnen en delen daarvan 0 0 

9305911060 Geluiddempers en delen daarvan 0 0 

9305911070 Mondingsvlamdemper en delen daarvan 0 0 

9305911080 Sluitstukken, afsluiters, grendels en afsluiterdraagstukken 0 0 

9305911090 Andere 0 0 

9305919000 Andere 0 0 

9305990000 Andere 8 0 

9306210000 Patronen 0 0 

9306290000 Andere 0 0 

9306301000 Patronen voor explosieboutindrijvers en slachtpistolen, als
mede delen daarvan 

0 0 

9306309000 Andere 0 0 

9306900000 Andere 0 0 

9307000000 Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, 
alsmede delen daarvan en scheden daarvoor 

0 0 

9401100000 Zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen 0 0 

9401200000 Zitmeubelen van de soort gebruikt in automobielen 8 0 

9401302000 Van teen 0 0 

9401303000 Met bekleding van leder 0 0 

9401309000 Andere 0 0 

9401401000 Van teen 0 0 

9401402000 Met bekleding van leder 0 0 

9401409000 Andere 0 0 

9401510000 Van bamboe of van rotting 0 0
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9401591000 Van teen 0 0 

9401599000 Andere 0 0 

9401611000 Met bekleding van leder 0 0 

9401619000 Andere 0 0 

9401691000 Met bekleding van leder 0 0 

9401699000 Andere 0 0 

9401711000 Met bekleding van leder 0 0 

9401719000 Andere 0 0 

9401791000 Met bekleding van leder 0 0 

9401799000 Andere 0 0 

9401801000 Van steen 0 0 

9401809000 Andere 0 0 

9401901000 Van hout 8 0 

9401902000 Van metaal 8 3 

9401909000 Andere 8 0 

9402101010 Tandartsstoelen 0 0 

9402101020 Stoelen voor opticiëns 0 0 

9402101090 Andere 0 0 

9402109010 Kappersstoelen en dergelijke stoelen 0 0 

9402109090 Andere 0 0 

9402901000 Operatietafels 0 0 

9402902000 Tafels voor gynaecologisch onderzoek 0 0 

9402903000 Bedden voor kraamvrouwen 0 0 

9402908000 Andere 0 0 

9402909000 Delen 0 0 

9403100000 Meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren 0 0 

9403201000 Bedden 0 0 

9403209000 Andere 0 0 

9403301000 Schrijfbureaus 0 0
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9403309000 Andere 0 0 

9403401000 Eettafels 8 0 

9403409000 Andere 8 5 

9403501000 Bedden 0 0 

9403509000 Andere 0 0 

9403601010 Secretaires 0 0 

9403601020 Toilettafels 0 0 

9403601030 Kleerkasten 0 0 

9403601090 Andere 0 0 

9403609010 Secretaires 0 0 

9403609020 Toilettafels 0 0 

9403609030 Kleerkasten 0 0 

9403609090 Andere 0 0 

9403700000 Meubelen van kunststof 0 0 

9403810000 Van bamboe of van rotting 0 0 

9403890000 Andere 0 0 

9403900000 Delen 8 3 

9404100000 Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in 
een raam gevatte matrassen 

8 0 

9404210000 Van rubber of van kunststof, met celstructuur, ook indien 
overtrokken 

8 0 

9404290000 Van andere stoffen 8 0 

9404300000 Slaapzakken 8 3 

9404900000 Andere 8 0 

9405101000 Van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 8 0 

9405102000 Van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen 8 0 

9405109000 Andere 8 0 

9405201000 Van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 8 0 

9405202000 Van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen 8 0 

9405209000 Andere 8 0 

9405301000 Van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 8 0
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9405309000 Andere 8 0 

9405401000 Explosiebestendig 8 0 

9405402000 Voor spreidlicht 8 0 

9405403000 Voor straatverlichting 8 0 

9405409000 Andere 8 0 

9405500000 Niet-elektrische verlichtingstoestellen 8 0 

9405601000 Met neonbuizen 8 0 

9405602000 Met gloeilampen en gloeibuizen 8 0 

9405603000 Met fluorescentiebuizen 8 0 

9405609000 Andere 8 0 

9405911000 Van luchters 8 0 

9405919000 Andere 8 0 

9405921000 Van luchters 8 0 

9405929000 Andere 8 0 

9405991000 Van luchters 8 0 

9405999000 Andere 8 0 

9406001000 Van hout 8 5 

9406009010 Van kunststof 8 0 

9406009020 Van ijzer of van staal 8 0 

9406009030 Van aluminium 8 0 

9406009090 Andere 8 3 

9503001100 Driewielers voor kinderen 0 0 

9503001200 Autopeds 0 0 

9503001300 Pedaalauto’s 0 0 

9503001400 Poppenwagens 0 0 

9503001500 Looprekjes voor baby’s 0 0 

9503001800 Andere 0 0 

9503001900 Delen en toebehoren 0 0 

9503002110 Van textiel 8 0
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9503002120 Van rubber 0 0 

9503002130 Van kunststof 8 0 

9503002140 Van keramische stoffen 0 0 

9503002150 Van glas 0 0 

9503002160 Van hout 0 0 

9503002190 Andere 8 0 

9503002910 Kleding en kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels 8 0 

9503002990 Andere 0 0 

9503003110 Elektrische treinen 0 0 

9503003190 Toebehoren 0 0 

9503003200 Modellen op schaal in de vorm van bouwdozen, ook indien 
bewegend, andere dan die bedoeld in onderverdeling 
9503.00.31 

0 0 

9503003300 Andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed 0 0 

9503003411 Van textiel 8 0 

9503003419 Andere 8 0 

9503003491 Van textiel 8 0 

9503003492 Van rubber 0 0 

9503003493 Van kunststof 8 0 

9503003494 Van metaal 8 0 

9503003495 Van keramische stoffen 0 0 

9503003496 Van glas 0 0 

9503003497 Van hout 0 0 

9503003499 Andere 8 0 

9503003500 Speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten 8 0 

9503003600 Puzzels 0 0 

9503003700 Ander speelgoed, aangeboden in stellen of met toebehoren 8 0 

9503003800 Ander speelgoed en modellen, met motor 8 0 

9503003911 Ballonnen, ballen, vliegers en dergelijke 8 0
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9503003919 Andere 8 0 

9503003990 Delen en toebehoren (m.u.v. die bedoeld bij onderverdeling 
9503.00.3190) 

0 0 

9504100000 Videospellen, van de soort gebruikt met een televisieontvanger 0 0 

9504201000 Biljarten van alle soorten 0 0 

9504202000 Biljartballen 0 0 

9504209000 Andere 0 0 

9504300000 Andere spellen, werkende op munten, bankbiljetten, bank
kaarten, penningen of door andere wijze van betaling, andere 
dan bowlinginstallaties 

0 0 

9504400000 Speelkaarten 0 0 

9504901010 Bowlingtafels 0 0 

9504901020 Kegelzetters 0 0 

9504901030 Bowlingballen 0 0 

9504901040 Bowlingbanen 0 0 

9504901050 Bowlingkegels 0 0 

9504901090 Andere 0 0 

9504902000 Elektronische spellen 0 0 

9504903000 Andere artikelen en toestellen 0 0 

9504909010 Van videospellen 0 0 

9504909020 Van elektronische spellen 0 0 

9504909090 Andere 0 0 

9505100000 Kerstfeestartikelen 8 0 

9505900000 Andere 8 0 

9506110000 Ski’s 8 0 

9506120000 Skibindingen 8 0 

9506190000 Andere 8 0 

9506210000 Zeilplanken 8 0 

9506290000 Andere 8 0 

9506310000 Complete golfstokken 8 0
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9506320000 Ballen 8 0 

9506391000 Delen van golfstokken 8 0 

9506399000 Andere 8 0 

9506401000 Tafeltennistafels 8 3 

9506402000 Tafeltennisbats (slagplankjes) 8 0 

9506403000 Tafeltennisballen 8 0 

9506409000 Andere 8 0 

9506510000 Tennisrackets, ook indien niet bespannen 8 0 

9506591000 Badmintonrackets 8 0 

9506599000 Andere 8 0 

9506610000 Tennisballen 8 0 

9506621000 Voetballen 8 0 

9506622000 Basketballen 8 0 

9506623000 Volleyballen 8 0 

9506624000 Handballen 8 0 

9506625000 Rugbyballen 8 0 

9506629000 Andere 8 0 

9506691000 Badmintonshuttles 8 0 

9506692000 Honkballen 8 0 

9506699000 Andere 8 0 

9506700000 IJsschaatsen en rolschaatsen, schoeisel waaraan dergelijke 
schaatsen zijn bevestigd daaronder begrepen 

8 3 

9506910000 Artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnas
tiek of voor atletiek 

8 0 

9506990000 Andere 8 0 

9507101000 Van glasvezels 8 0 

9507102000 Van koolstof 8 0 

9507109000 Andere 8 0 

9507200000 Vishaken, ook indien gemonteerd 8 0
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9507300000 Hengelmolens 8 0 

9507901000 Schepnetjes en andere hengelbenodigdheden 8 0 

9507909000 Andere 8 0 

9508100000 Reizende circussen en reizende dierenspelen 8 0 

9508900000 Andere 8 0 

9601100000 Ivoor, bewerkt; werken van ivoor 8 0 

9601901010 Kernen voor het kweken van parels 0 0 

9601901090 Andere 8 0 

9601902000 Van hoorn 8 0 

9601903000 Van been 8 0 

9601904000 Van koraal 8 0 

9601909010 Kernen voor het kweken van parels 0 0 

9601909090 Andere 8 0 

9602001000 Gelatinecapsules 8 0 

9602009010 Plantaardige stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt 
(bv. corozo) en artikelen daarvan 

8 0 

9602009020 Git (en minerale vervangers van git), barnsteen, meerschuim, 
geagglomereerd barnsteen en geagglomereerd meerschuim, be
werkt, en artikelen daarvan 

8 0 

9602009090 Andere 8 0 

9603100000 Bezems en heiboenders en dergelijke artikelen, bestaande uit 
samengebonden twijgen of ander plantaardig materiaal, ook 
indien met steel 

8 0 

9603210000 Tandenborstels, borstels voor het reinigen van kunstgebitten 
daaronder begrepen 

8 0 

9603290000 Andere 8 0 

9603300000 Penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen 
om te schrijven en dergelijke penselen voor het aanbrengen 
van cosmetica 

8 0 

9603400000 Borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, 
behangen en dergelijke (andere dan die bedoeld bij onderver
deling 9603.30); verfkussens en verfrollen 

8 0 

9603500000 Andere borstels, zijnde delen van machines, van toestellen of 
van voertuigen 

8 0
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9603900000 Andere 8 0 

9604000000 Handzeven en handteemsen 8 0 

9605000000 Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, 
voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reis
naaigarnituren 

8 0 

9606100000 Drukknopen en delen daarvan 8 3 

9606210000 Van kunststof, niet overtrokken met textiel 8 0 

9606220000 Van onedel metaal, niet overtrokken met textiel 8 0 

9606291000 Van paarlemoer en dergelijke 8 0 

9606299000 Andere 8 0 

9606300000 Knoopvormen en andere delen van knopen; knopen in voor
werpsvorm 

8 0 

9607110000 Met haakjes van onedel metaal 8 3 

9607191000 Van kunststof 8 0 

9607199000 Andere 8 0 

9607201000 Van onedel metaal 8 0 

9607202000 Van kunststof 8 0 

9607209000 Andere 8 0 

9608100000 Kogelpennen 8 0 

9608200000 Vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze 
punt 

8 0 

9608310000 Tekenvulpennen voor Oost-Indische of Chinese inkt 8 0 

9608391000 Vulpennen 8 3 

9608399000 Andere 8 0 

9608401000 Vulpotloden 8 0 

9608402010 Mechanisch werkend 8 0 

9608402090 Andere 8 0 

9608500000 Assortimenten van artikelen bedoeld bij ten minste twee van 
de voorgenoemde onderverdelingen 

8 3 

9608600000 Vullingen voor kogelpennen met punt 8 0 

9608911000 Schrijfpennen 8 0 

9608912000 Punten voor schrijfpennen 8 0 

9608991000 Delen 8 0
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9608999000 Andere 8 0 

9609101000 Potloden 8 3 

9609102000 Kleurpotloden 8 0 

9609103000 Waskrijt 8 0 

9609200000 Stiften voor potloden of voor vulpotloden 8 0 

9609901000 Waskrijt en oliepastellen 8 0 

9609902000 Pastellen 8 0 

9609903010 Om te schrijven 8 0 

9609903090 Andere 8 0 

9609909000 Andere 8 0 

9610001000 Leien 8 0 

9610002000 Schrijf- en tekenborden 8 0 

9610009000 Andere 8 0 

9611001000 Stempels 8 0 

9611002000 Drukdozen 8 0 

9611009000 Andere 8 0 

9612101000 Voor schrijfmachines 8 0 

9612102000 Voor machines voor elektronische gegevensverwerking 8 0 

9612109000 Andere 8 0 

9612200000 Stempelkussens 8 0 

9613100000 Zakaanstekers werkend met gas, niet navulbaar 8 0 

9613200000 Zakaanstekers werkend met gas, navulbaar 8 0 

9613800000 Andere aanstekers 8 0 

9613901000 Piëzo-elektrische ontstekers 8 0 

9613909000 Andere 8 0 

9614001000 Pijpen, pijpenkoppen daaronder begrepen 8 0 

9614009000 Andere 8 0 

9615111000 Kammen 8 0 

9615119000 Andere 8 0 

9615191000 Kammen 8 0
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9615199000 Andere 8 0 

9615901000 Haarspelden 8 0 

9615909000 Andere 8 0 

9616100000 Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en mon
tuurkoppen daarvoor 

8 0 

9616200000 Poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van 
cosmetica 

8 0 

9617001000 Thermosflessen 8 0 

9617002000 Lunchtrommels met vacuümisolatie 8 0 

9617008000 Andere 8 0 

9617009000 Delen 8 0 

9618001000 Paspoppen 8 0 

9618002000 Ledenpoppen 8 0 

9618009000 Andere 8 0 

9701101000 Schilderijen 0 0 

9701102000 Tekeningen 0 0 

9701103000 Wasschilderijen 0 0 

9701900000 Andere 0 0 

9702001000 Gravures 0 0 

9702002000 Etsen 0 0 

9702003000 Litho’s 0 0 

9703001000 Standbeelden 0 0 

9703002000 Beeldhouwwerk 0 0 

9704001000 Postzegels 0 0 

9704009000 Andere 0 0 

9705000000 Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een 
zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, 
archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch 
belang 

0 0 

9706001000 Keramiek 0 0 

9706002000 Muziekinstrumenten 0 0 

9706009000 Andere 0 0
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TARIEFLIJST VAN DE EU 

Algemene opmerkingen 

1. Relatie tot de gecombineerde nomenclatuur (GN) van de Europese Unie. De bepalingen in deze lijst worden in het algemeen uitgedrukt over
eenkomstig de GN; voor de interpretatie ervan gelden, evenals voor de producten die onder de onderverdelingen van deze lijst vallen, de algemene 
aantekeningen op de GN en de aantekeningen op de afdelingen en hoofdstukken van de GN. Voor zover de bepalingen van deze lijst identiek zijn 
aan de overeenkomstige bepalingen van de GN, hebben zij dezelfde betekenis als die overeenkomstige bepalingen van de GN. 

2. Basisdouanetarief. De in deze lijst genoemde basistarieven zijn die van het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschap die van 
kracht waren op 6 mei 2007. 

Tariefschema van de EU 

GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

01 HOOFDSTUK 1 – LEVENDE DIEREN 

0101 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 

0101 10 – fokdieren van zuiver ras 

0101 10 10 – – paarden vrij 0 

0101 10 90 – – andere 7,7 0 

0101 90 – andere 

– – paarden 

0101 90 11 – – – slachtpaarden vrij 0 

0101 90 19 – – – andere 11,5 0 

0101 90 30 – – ezels 7,7 0 

0101 90 90 – – muildieren en muilezels 10,9 0 

0102 Levende runderen 

0102 10 – fokdieren van zuiver ras 

0102 10 10 – – vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben) vrij 0 

0102 10 30 – – koeien vrij 0 

0102 10 90 – – andere vrij 0 

0102 90 – andere 

– – huisdieren 

0102 90 05 – – – met een gewicht van niet meer dan 80 kg 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – met een gewicht van meer dan 80 kg doch niet meer dan 
160 kg 

0102 90 21 – – – – slachtdieren 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0102 90 29 – – – – andere 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – met een gewicht van meer dan 160 kg doch niet meer 
dan 300 kg 

0102 90 41 – – – – slachtdieren 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 49 – – – – andere 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – met een gewicht van meer dan 300 kg 

– – – – vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd heb
ben) 

0102 90 51 – – – – – slachtdieren 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 59 – – – – – andere 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – koeien 

0102 90 61 – – – – – slachtdieren 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 69 – – – – – andere 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – andere 

0102 90 71 – – – – – slachtdieren 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 79 – – – – – andere 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 90 – – andere vrij 0 

0103 Levende varkens 

0103 10 00 – fokdieren van zuiver ras vrij 0 

– andere 

0103 91 – – met een gewicht van minder dan 50 kg 

0103 91 10 – – – huisdieren 41,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0103 91 90 – – – andere vrij 0 

0103 92 – – met een gewicht van 50 kg of meer 

– – – huisdieren 

0103 92 11 – – – – zeugen die ten minste eenmaal gebigd hebben, met een 
gewicht van 160 kg of meer 

35,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0103 92 19 – – – – andere 41,2 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0103 92 90 – – – andere vrij 0 

0104 Levende schapen en geiten 

0104 10 – schapen 

0104 10 10 – fokdieren van zuiver ras vrij 0 

– – andere 

0104 10 30 – – – lammeren (tot de leeftijd van een jaar) 80,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0104 10 80 – – – andere 80,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0104 20 – geiten 

0104 20 10 – – fokdieren van zuiver ras 3,2 0 

0104 20 90 – – andere 80,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen 
en parelhoenders) 

– met een gewicht van niet meer dan 185 g 

0105 11 – – hanen en kippen 

– – – vrouwelijke selectie- en vermeerderings-kuikens 

0105 11 11 – – – – legrassen 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 11 19 – – – – andere 52 EUR/1 000 p/st 0 

– – – andere 

0105 11 91 – – – – legrassen 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 11 99 – – – – andere 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 12 00 – – kalkoenen 152 EUR/1 000 
p/st 

0 

0105 19 – – andere 

0105 19 20 – – – ganzen 152 EUR/1 000 
p/st 

0 

0105 19 90 – – – eenden en parelhoenders 52 EUR/1 000 p/st 0 

– andere
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0105 94 00 – – hanen en kippen 20,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 – – andere 

0105 99 10 – – – eenden 32,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 20 – – – ganzen 31,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 30 – – – kalkoenen 23,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 50 – – – parelhoenders 34,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0106 Andere levende dieren 

– zoogdieren 

0106 11 00 – – primaten vrij 0 

0106 12 00 – – walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoog-dieren van de 
orde Cetacea); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van 
de orde Sirenia) 

vrij 0 

0106 19 – – andere 

0106 19 10 – – – tamme konijnen 3,8 0 

0106 19 90 – – – andere vrij 0 

0106 20 00 – reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) vrij 0 

– vogels 

0106 31 00 – – roofvogels vrij 0 

0106 32 00 – – Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, 
ara’s en kaketoes daaronder begrepen) 

vrij 0 

0106 39 – – andere 

0106 39 10 – – – duiven 6,4 0 

0106 39 90 – – – andere vrij 0 

0106 90 00 – andere vrij 0 

02 HOOFDSTUK 2 - VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN 

0201 Vlees van runderen, vers of gekoeld 

0201 10 00 – hele en halve dieren 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0201 20 – andere delen, met been 

0201 20 20 – – „compensated quarters” 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

5
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0201 20 30 – – voorvoeten en voorspannen 12,8 + 141,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0201 20 50 – – achtervoeten en achterspannen 12,8 + 212,2 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0201 20 90 – – andere 12,8 + 265,2 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0201 30 00 – zonder been 12,8 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 Vlees van runderen, bevroren 

0202 10 00 – hele en halve dieren 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 20 – andere delen, met been 

0202 20 10 – – „compensated quarters” 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 20 30 – – voorvoeten en voorspannen 12,8 + 141,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 20 50 – – achtervoeten en achterspannen 12,8 + 221,1 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 20 90 – – andere 12,8 + 265,3 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 30 – zonder been 

0202 30 10 – – voorvoeten, geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen, 
waarbij iedere voorvoet in een enkel vriesblok wordt aan
geboden; zogenaamde „compensated quarters” aangeboden 
in twee vriesblokken, waarvan het ene blok de voorvoet in 
zijn geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen omvat, en 
het andere de achtervoet, zonder de filet, in een enkel deel 

12,8 + 221,1 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 30 50 – – als „crops”, „chucks and blades” en „briskets” aangeduide 
delen 

12,8 + 221,1 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 30 90 – – ander 12,8 + 304,1 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0203 Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren 

– vers of gekoeld 

0203 11 – – hele en halve dieren 

0203 11 10 – – – huisdieren 53,6 EUR/ 100 kg/ 
net 

0 

0203 11 90 – – – andere vrij 0 

0203 12 – – hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been 

– – – van huisdieren
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0203 12 11 – – – – hammen en delen daarvan 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 12 19 – – – – schouders en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 12 90 – – – andere vrij 0 

0203 19 – – ander 

– – – van huisdieren 

0203 19 11 – – – – voorstukken en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 19 13 – – – – karbonadestrengen en delen daarvan 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 19 15 – – – – buiken (buikspek) en delen daarvan 46,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – ander 

0203 19 55 – – – – – zonder been 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 19 59 – – – – – ander 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 19 90 – – – ander vrij 0 

– bevroren 

0203 21 – – hele en halve dieren 

0203 21 10 – – – huisdieren 53,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 21 90 – – – andere vrij 0 

0203 22 – – hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been 

– – – van huisdieren 

0203 22 11 – – – – hammen en delen daarvan 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 22 19 – – – – schouders en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 22 90 – – – andere vrij 0 

0203 29 – – ander 

– – – van huisdieren 

0203 29 11 – – – – voorstukken en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 29 13 – – – – karbonadestrengen en delen daarvan 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0203 29 15 – – – – buiken (buikspek) en delen daarvan 46,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – ander 

0203 29 55 – – – – – zonder been 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 29 59 – – – – – ander 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 29 90 – – – ander vrij 0 

0204 Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren 

0204 10 00 – hele en halve lammeren, vers of gekoeld 12,8 + 171,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– ander vlees van schapen, vers of gekoeld 

0204 21 00 – – hele en halve dieren 12,8 + 171,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 – – andere delen, met been 

0204 22 10 – – – voorstukken en halve voorstukken 12,8 + 119,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 30 – – – nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 12,8 + 188,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 50 – – – achterstellen en halve achterstellen 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 90 – – – andere 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 23 00 – – zonder been 12,8 + 311,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 30 00 – hele en halve lammeren, bevroren 12,8 + 128,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– ander vlees van schapen, bevroren 

0204 41 00 – – hele en halve dieren 12,8 + 128,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 – – andere delen, met been 

0204 42 10 – – – voorstukken en halve voorstukken 12,8 + 90,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 30 – – – nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 12,8 + 141,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 50 – – – achterstellen en halve achterstellen 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 90 – – – andere 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0204 43 – – zonder been 

0204 43 10 – – – van lammeren 12,8 + 234,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 43 90 – – – andere 12,8 + 234,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 – vlees van geiten 

– – vers of gekoeld 

0204 50 11 – – – hele en halve dieren 12,8 + 171,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 13 – – – voorstukken en halve voorstukken 12,8 + 119,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 15 – – – nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 12,8 + 188,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 19 – – – achterstellen en halve achterstellen 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – ander 

0204 50 31 – – – – delen met been 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 39 – – – – delen zonder been 12,8 + 311,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – bevroren 

0204 50 51 – – – hele en halve dieren 12,8 + 128,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 53 – – – voorstukken en halve voorstukken 12,8 + 90,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 55 – – – nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 12,8 + 141,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 59 – – – achterstellen en halve achterstellen 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – ander 

0204 50 71 – – – – delen met been 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 79 – – – – delen zonder been 12,8 + 234,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0205 00 Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, 
vers, gekoeld of bevroren 

0205 00 20 – vers of gekoeld 5,1 0 

0205 00 80 – bevroren 5,1 0
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0206 Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, 
van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van 
muilezels, vers, gekoeld of bevroren 

0206 10 – van runderen, vers of gekoeld 

0206 10 10 – – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische produc
ten 

vrij 0 

– – andere 

0206 10 91 – – – levers vrij 0 

0206 10 95 – – – longhaasjes en omlopen 12,8 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0206 10 99 – – – andere vrij 0 

– van runderen, bevroren 

0206 21 00 – – tongen vrij 0 

0206 22 00 – – levers vrij 0 

0206 29 – – andere 

0206 29 10 – – – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische pro
ducten 

vrij 0 

– – – andere 

0206 29 91 – – – – longhaasjes en omlopen 12,8 + 304,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0206 29 99 – – – – andere vrij 0 

0206 30 00 – van varkens, vers of gekoeld vrij 0 

– van varkens, bevroren 

0206 41 00 – – levers vrij 0 

0206 49 – – andere 

0206 49 20 – – – van huisdieren vrij 0 

0206 49 80 – – – andere vrij 0 

0206 80 – andere, vers of gekoeld 

0206 80 10 – – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische produc
ten 

vrij 0 

– – andere 

0206 80 91 – – – van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels 6,4 0 

0206 80 99 – – – van schapen en van geiten vrij 0 

0206 90 – andere, bevroren 

0206 90 10 – – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische produc
ten 

vrij 0 

– – andere
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0206 90 91 – – – van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels 6,4 0 

0206 90 99 – – – van schapen en van geiten vrij 0 

0207 Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 
0105), vers, gekoeld of bevroren 

– van hanen of van kippen 

0207 11 – – niet in stukken gesneden, vers of gekoeld 

0207 11 10 – – – geplukt, ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde 
kippen 83 %) 

26,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 11 30 – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, 
doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag 
(zogenaamde kippen 70 %) 

29,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 11 90 – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder 
poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag 
(zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden 

32,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 12 – – niet in stukken gesneden, bevroren 

0207 12 10 – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, 
doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag 
(zogenaamde kippen 70 %) 

29,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 12 90 – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder 
poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag 
(zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden 

32,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 – – delen en slachtafvallen, vers of gekoeld 

– – – delen 

0207 13 10 – – – – zonder been 102,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – met been 

0207 13 20 – – – – – helften en kwarten 35,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 30 – – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 40 – – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugel
spitsen 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 50 – – – – – borsten en delen daarvan 60,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 60 – – – – – dijen en delen daarvan 46,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 70 – – – – – andere 100,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – slachtafvallen
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0207 13 91 – – – – levers 6,4 0 

0207 13 99 – – – – andere 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 – – delen en slachtafvallen, bevroren 

– – – delen 

0207 14 10 – – – – zonder been 102,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – met been 

0207 14 20 – – – – – helften en kwarten 35,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 30 – – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 40 – – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugel
spitsen 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 50 – – – – – borsten en delen daarvan 60,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 60 – – – – – dijen en delen daarvan 46,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 70 – – – – – andere 100,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – slachtafvallen 

0207 14 91 – – – – levers 6,4 0 

0207 14 99 – – – – andere 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– van kalkoenen 

0207 24 – – niet in stukken gesneden, vers of gekoeld 

0207 24 10 – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, 
doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag 
(zogenaamde kalkoenen 80 %) 

34 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 24 90 – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder 
poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag 
(zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aange
boden 

37,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 25 – – niet in stukken gesneden, bevroren 

0207 25 10 – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, 
doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag 
(zogenaamde kalkoenen 80 %) 

34 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 25 90 – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder 
poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag 
(zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aange
boden 

37,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 – – delen en slachtafvallen, vers of gekoeld 

– – – delen
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0207 26 10 – – – – zonder been 85,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – met been 

0207 26 20 – – – – – helften en kwarten 41 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 30 – – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 40 – – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugel
spitsen 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 50 – – – – – borsten en delen daarvan 67,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – dijen en delen daarvan 

0207 26 60 – – – – – – onderdijen en delen daarvan 25,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 70 – – – – – – andere 46 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 80 – – – – – andere 83 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – slachtafvallen 

0207 26 91 – – – – levers 6,4 0 

0207 26 99 – – – – andere 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 – – delen en slachtafvallen, bevroren 

– – – delen 

0207 27 10 – – – – zonder been 85,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – met been 

0207 27 20 – – – – – helften en kwarten 41 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 30 – – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 40 – – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugel
spitsen 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 50 – – – – – borsten en delen daarvan 67,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – dijen en delen daarvan 

0207 27 60 – – – – – – onderdijen en delen daarvan 25,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 70 – – – – – – .andere 46 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 80 – – – – – andere 83 EUR/100 kg/ 
net 

0
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– – – slachtafvallen 

0207 27 91 – – – – levers 6,4 0 

0207 27 99 – – – – andere 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– van eenden, van ganzen of van parelhoenders 

0207 32 – – niet in stukken gesneden, vers of gekoeld 

– – – van eenden 

0207 32 11 – – – – geplukt, uitgebloed, al dan niet ontdarmd, met kop en 
met poten (zogenaamde eenden 85 %) 

38 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 32 15 – – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, 
doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag 
(zogenaamde eenden 70 %) 

46,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 32 19 – – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zon
der poten, zonder hart, zonder lever en zonder spier
maag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat 
aangeboden 

51,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – van ganzen 

0207 32 51 – – – – geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met 
poten (zogenaamde ganzen 82 %) 

45,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 32 59 – – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, 
ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde 
ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden 

48,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 32 90 – – – van parelhoenders 49,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 33 – – niet in stukken gesneden, bevroren 

– – – van eenden 

0207 33 11 – – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, 
doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag 
(zogenaamde eenden 70 %) 

46,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 33 19 – – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zon
der poten, zonder hart, zonder lever en zonder spier
maag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat 
aangeboden 

51,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – van ganzen 

0207 33 51 – – – – geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met 
poten (zogenaamde ganzen 82 %) 

45,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 33 59 – – – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, 
ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde 
ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden 

48,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 33 90 – – – van parelhoenders 49,3 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0207 34 – – vette levers (foies gras), vers of gekoeld 

0207 34 10 – – – van ganzen vrij 0 

0207 34 90 – – – van eenden vrij 0 

0207 35 – andere, vers of gekoeld 

– – – delen 

– – – – zonder been 

0207 35 11 – – – – – van ganzen 110,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 35 15 – – – – – van eenden of van parelhoenders 128,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – met been 

– – – – – helften en kwarten 

0207 35 21 – – – – – – van eenden 56,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 23 – – – – – – van ganzen 52,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 25 – – – – – – van parelhoenders 54,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 31 – – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 41 – – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugel
spitsen 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – borsten en delen daarvan 

0207 35 51 – – – – – – van ganzen 86,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 53 – – – – – – van eenden of van parelhoenders 115,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – dijen en delen daarvan 

0207 35 61 – – – – – – van ganzen 69,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 63 – – – – – – van eenden of van parelhoenders 46,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 71 – – – – – zogenaamde ganzen- of eendenpaletots 66 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 79 – – – – – andere 123,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – slachtafvallen 

0207 35 91 – – – – levers, andere dan vette levers (foies gras) 6,4 0
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0207 35 99 – – – – andere 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 – – andere, bevroren 

– – – delen 

– – – – zonder been 

0207 36 11 – – – – – van ganzen 110,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0207 36 15 – – – – – van eenden of van parelhoenders 128,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – met been 

– – – – – helften en kwarten 

0207 36 21 – – – – – – van eenden 56,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 23 – – – – – – van ganzen 52,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 25 – – – – – – van parelhoenders 54,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 31 – – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 41 – – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugel
spitsen 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – borsten en delen daarvan 

0207 36 51 – – – – – – van ganzen 86,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 53 – – – – – – van eenden of van parelhoenders 115,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – dijen en delen daarvan 

0207 36 61 – – – – – – van ganzen 69,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 63 – – – – – – van eenden of van parelhoenders 46,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 71 – – – – – zogenaamde ganzen- of eendenpaletots 66 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 79 – – – – – andere 123,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – slachtafvallen 

– – – – levers
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0207 36 81 – – – – – vette levers (foies gras) van ganzen vrij 0 

0207 36 85 – – – – – vette levers (foies gras) van eenden vrij 0 

0207 36 89 – – – – – andere 6,4 0 

0207 36 90 – – – – andere 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0208 Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of 
bevroren 

0208 10 – van konijnen of van hazen 

– – van tamme konijnen 

0208 10 11 – – – vers of gekoeld 6,4 0 

0208 10 19 – – – bevroren 6,4 0 

0208 10 90 – – andere vrij 0 

0208 30 00 – van primaten 9 0 

0208 40 – van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren 
van de orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs 
(zoogdieren van de orde Sirenia) 

0208 40 10 – – vlees van walvissen 6,4 0 

0208 40 90 – – andere 9 0 

0208 50 00 – van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begre
pen) 

9 0 

0208 90 – andere 

0208 90 10 – – van tamme duiven 6,4 0 

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

0208 90 20 – – – van kwartels vrij 0 

0208 90 40 – – – andere vrij 0 

0208 90 55 – – vlees van robben 6,4 0 

0208 90 60 – – van rendieren 9 0 

0208 90 70 – – kikkerbilletjes 6,4 0 

0208 90 95 – – andere 9 0 

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 ge
rookt 

– spek 

0209 00 11 – – vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld 21,4 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0209 00 19 – – gedroogd of gerookt 23,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0209 00 30 – varkensvet 12,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0209 00 90 – vet van gevogelte 41,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd 
of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, 
geschikt voor menselijke consumptie 

– vlees van varkens 

0210 11 – – hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been 

– – – van varkens (huisdieren) 

– – – – gezouten of gepekeld 

0210 11 11 – – – – – hammen en delen daarvan 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 11 19 – – – – – schouders en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – gedroogd of gerookt 

0210 11 31 – – – – – hammen en delen daarvan 151,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 11 39 – – – – – schouders en delen daarvan 119 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 11 90 – – – andere 15,4 0 

0210 12 – – buiken (buikspek) en delen daarvan 

– – – van varkens (huisdieren) 

0210 12 11 – – – – gezouten of gepekeld 46,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 12 19 – – – – gedroogd of gerookt 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 12 90 – – – andere 15,4 0 

0210 19 – – ander 

– – – van varkens (huisdieren) 

– – – – gezouten of gepekeld 

0210 19 10 – – – – – halve baconvarkens en „spencers” 68,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 20 – – – – – „3/4 sides” en „middles” 75,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 30 – – – – – voorstukken en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0210 19 40 – – – – – karbonadestrengen en delen daarvan 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 50 – – – – – ander 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – gedroogd of gerookt 

0210 19 60 – – – – – voorstukken en delen daarvan 119 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 70 – – – – – karbonadestrengen en delen daarvan 149,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – ander 

0210 19 81 – – – – – – zonder been 151,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 19 89 – – – – – – ander 151,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 19 90 – – – ander 15,4 0 

0210 20 – vlees van runderen 

0210 20 10 – – met been 15,4 + 265,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 20 90 – – zonder been 15,4 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– ander, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, ge
schikt voor menselijke comsumptie, daaronder begrepen 

0210 91 00 – – van primaten 15,4 0 

0210 92 00 – – van walvissen, van dolfijnen of van bruin-vissen (zoogdie
ren van de orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs 
(zoogdieren van de orde Sirenia) 

15,4 0 

0210 93 00 – – van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begre
pen) 

15,4 0 

0210 99 – – andere 

– – – vlees 

0210 99 10 – – – – van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd 6,4 0 

– – – – van schapen en van geiten 

0210 99 21 – – – – – met been 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 99 29 – – – – – zonder been 311,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 99 31 – – – – van rendieren 15,4 0
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0210 99 39 – – – – ander 15,4 0 

– – – slachtafvallen 

– – – – van varkens (huisdieren) 

0210 99 41 – – – – – levers 64,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 99 49 – – – – – andere 47,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – van runderen 

0210 99 51 – – – – – longhaasjes en omlopen 15,4 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 99 59 – – – – – andere 12,8 0 

0210 99 60 – – – – van schapen en van geiten 15,4 0 

– – – – andere 

– – – – – levers van pluimvee 

0210 99 71 – – – – – – vette levers (foies gras), van ganzen en van eenden, 
gezouten of gepekeld 

vrij 0 

0210 99 79 – – – – – – andere 6,4 0 

0210 99 80 – – – – – andere 15,4 0 

0210 99 90 – – – meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen 15,4 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

03 HOOFDSTUK 3 – VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN 
ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN 

0301 Levende vis 

0301 10 – siervis 

0301 10 10 – – zoetwatervis vrij 0 

0301 10 90 – – zeevis 7,5 0 

– andere levende vis 

0301 91 – – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

0301 91 10 – – – van de soorten „Oncorhynchus apache” en „Oncorhyn
chus chrysogaster” 

8 3 

0301 91 90 – – – andere 12 3 

0301 92 00 – – paling of aal (Anguilla spp.) vrij 0 

0301 93 00 – – karper 8 3
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0301 94 00 – – gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus) 16 5 

0301 95 00 – – zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii) 16 5 

0301 99 – – andere 

– – – zoetwatervis 

0301 99 11 – – – – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 
en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo 
salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

2 0 

0301 99 19 – – – – andere 8 3 

0301 99 80 – – – zeevis 16 5 

0302 Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees 
bedoeld bij post 0304 

– zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, 
hom en kuit 

0302 11 – – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

0302 11 10 – – – van de soorten „Oncorhynchus apache” en „Oncorhyn
chus chrysogaster” 

8 5 

0302 11 20 – – – van de soort „Oncorhynchus mykiss”, met kop en kieu
wen, doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende 
meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads 
off”) en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), 
wegende meer dan 1 kg per stuk 

12 3 

0302 11 80 – – – andere 12 3 

0302 12 00 – – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncor
hynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Do
nauzalm (Hucho hucho) 

2 0 

0302 19 00 – – andere 8 3 

– platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van levers, 
hom en kuit 

0302 21 – – heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippo
glossus, Hippoglossus stenolepis) 

0302 21 10 – – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) 8 3 

0302 21 30 – – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 8 3 

0302 21 90 – – – Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis) 15 5 

0302 22 00 – – schol (Pleuronectes platessa) 7,5 0
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0302 23 00 – – tong (Solea spp.) 15 5 

0302 29 – – andere 

0302 29 10 – – – schartong (Lepidorhombus spp.) 15 5 

0302 29 90 – – – andere 15 5 

– tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus 
(Katsuwonus) pelamis), met uitzondering van levers, hom 
en kuit 

0302 31 – – witte tonijn (Thunnus alalunga) 

0302 31 10 – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

22 0 

0302 31 90 – – – andere 22 5 

0302 32 – – geelvintonijn (Thunnus albacares) 

0302 32 10 – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

22 0 

0302 32 90 – – – andere 22 5 

0302 33 – – boniet 

0302 33 10 – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

22 0 

0302 33 90 – – – andere 22 5 

0302 34 – – grootoogtonijn (Thunnus obesus) 

0302 34 10 – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

22 0 

0302 34 90 – – – andere 22 5 

0302 35 – – gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus) 

0302 35 10 – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

22 0 

0302 35 90 – – – andere 22 5 

0302 36 – – zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii) 

0302 36 10 – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

22 0 

0302 36 90 – – – andere 22 5 

0302 39 – – andere 

0302 39 10 – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

22 0
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0302 39 90 – – – andere 22 5 

0302 40 00 – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering 
van levers, hom en kuit 

15 3 

0302 50 – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus), met uitzondering van levers, hom en kuit 

0302 50 10 – – van de soort „Gadus morhua” 12 3 

0302 50 90 – – andere 12 3 

– andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit 

0302 61 – – sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella’s 
(Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus) 

0302 61 10 – – – sardines van de soort „Sardina pilchardus” 23 3 

0302 61 30 – – – sardines van het geslacht „Sardinops”; sardinella’s (Sardi
nella spp.) 

15 3 

0302 61 80 – – – sprot (Sprattus sprattus) 13 3 

0302 62 00 – – schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0302 63 00 – – koolvis (Pollachius virens) 7,5 0 

0302 64 00 – – makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) 

20 3 

0302 65 – – haai 

0302 65 20 – – – doornhaai (Squalus acanthias) 6 0 

0302 65 50 – – – hondshaai (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0302 65 90 – – – andere 8 3 

0302 66 00 – – paling of aal (Anguilla spp.) vrij 0 

0302 67 00 – – zwaardvis (Xiphias gladius) 15 3 

0302 68 00 – – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 15 3 

0302 69 – – andere 

– – – zoetwatervis 

0302 69 11 – – – – karper 8 3 

0302 69 19 – – – – andere 8 3 

– – – zeevis 

– – – – vis van het geslacht „Euthynnus”, andere dan boniet 
bedoeld bij onderverdeling 0302 33
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0302 69 21 – – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

22 0 

0302 69 25 – – – – – andere 22 3 

– – – – Noorse schelvis (Sebastes spp.) 

0302 69 31 – – – – – van de soort „Sebastes marinus” 7,5 0 

0302 69 33 – – – – – andere 7,5 0 

0302 69 35 – – – – vis van de soort „Boreogadus saida” 12 3 

0302 69 41 – – – – wijting (Merlangus merlangus) 7,5 0 

0302 69 45 – – – – leng (Molva spp.) 7,5 0 

0302 69 51 – – – – Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, 
pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius) 

7,5 0 

0302 69 55 – – – – ansjovis (Engraulis spp.) 15 3 

0302 69 61 – – – – zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.) 15 3 

– – – – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 

– – – – – van het geslacht „Merluccius” 

0302 69 66 – – – – – – Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius para
doxus) 

15 3 

0302 69 67 – – – – – – Australische heek (Merluccius australis) 15 3 

0302 69 68 – – – – – – andere 15 3 

0302 69 69 – – – – – van het geslacht „Urophycis” 15 3 

0302 69 75 – – – – braam (Brama spp.) 15 3 

0302 69 81 – – – – zeeduivel (Lophius spp.) 15 3 

0302 69 85 – – – – blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus pou
tassou) 

7,5 0 

0302 69 86 – – – – zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis) 7,5 0 

0302 69 91 – – – – horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 3 

0302 69 92 – – – – roze koningsklip (Genypterus blacodes) 7,5 0 

0302 69 94 – – – – zeebaars (Dicentrarchus labrax) 15 3 

0302 69 95 – – – – goudbrasem (Sparus aurata) 15 3 

0302 69 99 – – – – andere 15 3 

0302 70 00 – levers, hom en kuit 10 3
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0303 Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij 
post 0304 

– Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhyn
chus rhodurus), met uitzondering van levers, hom en kuit 

0303 11 00 – – rode zalm (Oncorhynchus nerka) 2 0 

0303 19 00 – – andere 2 0 

– andere zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van le
vers, hom en kuit 

0303 21 – – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

0303 21 10 – – – van de soorten „Oncorhynchus apache” en „Oncorhyn
chus chrysogaster” 

9 3 

0303 21 20 – – – van de soort „Oncorhynchus mykiss”, met kop en kieu
wen, doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende 
meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads 
off”) en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), 
wegende meer dan 1 kg per stuk 

12 3 

0303 21 80 – – – andere 12 3 

0303 22 00 – – Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hu
cho) 

2 0 

0303 29 00 – – andere 9 3 

– platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van levers, 
hom en kuit 

0303 31 – – heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippo
glossus, Hippoglossus stenolepis) 

0303 31 10 – – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) 7,5 0 

0303 31 30 – – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 0 

0303 31 90 – – – Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis) 15 5 

0303 32 00 – – schol (Pleuronectes platessa) 15 5 

0303 33 00 – – tong (Solea spp.) 7,5 0 

0303 39 – – andere 

0303 39 10 – – – bot (Platichthys flesus) 7,5 0 

0303 39 30 – – – vis van het geslacht „Rhombosolea” 7,5 0 

0303 39 70 – – – andere 15 5 

– tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus 
(Katsuwonus) pelamis), met uitzondering van levers, hom 
en kuit
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0303 41 – – witte tonijn (Thunnus alalunga) 

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

0303 41 11 – – – – in gehele staat 22 0 

0303 41 13 – – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gut
ted”) 

22 0 

0303 41 19 – – – – andere (bijvoorbeeld „heads off”) 22 0 

0303 41 90 – – – andere 22 5 

0303 42 – – geelvintonijn (Thunnus albacares) 

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

– – – – in gehele staat 

0303 42 12 – – – – – wegende meer dan 10 kg per stuk 20 0 

0303 42 18 – – – – – andere 20 0 

– – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gut
ted”) 

0303 42 32 – – – – – wegende meer dan 10 kg per stuk 22 0 

0303 42 38 – – – – – andere 22 0 

– – – – andere (bijvoorbeeld „heads off”) 

0303 42 52 – – – – – wegende meer dan 10 kg per stuk 22 0 

0303 42 58 – – – – – andere 22 0 

0303 42 90 – – – andere 22 3 

0303 43 – – boniet 

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

0303 43 11 – – – – in gehele staat 22 0 

0303 43 13 – – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gut
ted”) 

22 0 

0303 43 19 – – – – andere (bijvoorbeeld „heads off”) 22 0 

0303 43 90 – – – andere 22 5 

0303 44 – – grootoogtonijn (Thunnus obesus) 

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

0303 44 11 – – – – in gehele staat 22 0 

0303 44 13 – – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gut
ted”) 

22 0
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0303 44 19 – – – – andere (bijvoorbeeld „heads off”) 22 0 

0303 44 90 – – – andere 22 3 

0303 45 – – gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus) 

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

0303 45 11 – – – – in gehele staat 22 0 

0303 45 13 – – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gut
ted”) 

22 0 

0303 45 19 – – – – andere (bijvoorbeeld „heads off”) 22 0 

0303 45 90 – – – andere 22 5 

0303 46 – – zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii) 

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

0303 46 11 – – – – in gehele staat 22 0 

0303 46 13 – – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gut
ted”) 

22 0 

0303 46 19 – – – – andere (bijvoorbeeld „heads off”) 22 0 

0303 46 90 – – – andere 22 5 

0303 49 – – andere 

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten 
bedoeld bij post 1604 

0303 49 31 – – – – in gehele staat 22 0 

0303 49 33 – – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gut
ted”) 

22 0 

0303 49 39 – – – – andere (bijvoorbeeld „heads off”) 22 0 

0303 49 80 – – – andere 22 5 

– haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) en kabeljauw (Ga
dus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uit
zondering van levers, hom en kuit 

0303 51 00 – – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 

0303 52 – – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocep
halus) 

0303 52 10 – – – van de soort „Gadus morhua” 12 0 

0303 52 30 – – – van de soort „Gadus ogac” 12 0 

0303 52 90 – – – van de soort „Gadus macrocephalus” 12 0 

– zwaardvis (Xiphias gladius) en Antarctische diepzeeheek 
(Dissostichus spp.), met uitzondering van levers, hom en 
kuit
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0303 61 00 – – zwaardvis (Xiphias gladius) 7,5 3 

0303 62 00 – – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 15 5 

– andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit 

0303 71 – – sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella’s 
(Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus) 

0303 71 10 – – – sardines van de soort „Sardina pilchardus” 23 5 

0303 71 30 – – – sardines van het geslacht „Sardinops” en sardinella’s (Sar
dinella spp.) 

15 5 

0303 71 80 – – – sprot (Sprattus sprattus) 13 5 

0303 72 00 – – schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0303 73 00 – – koolvis (Pollachius virens) 7,5 0 

0303 74 – – makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) 

0303 74 30 – – – van de soorten „Scomber scombrus” en „Scomber japoni
cus” 

20 5 

0303 74 90 – – – van de soort „Scomber australasicus” 15 5 

0303 75 – – haai 

0303 75 20 – – – doornhaai (Squalus acanthias) 6 0 

0303 75 50 – – – hondshaai (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0303 75 90 – – – andere 8 3 

0303 76 00 – – paling of aal (Anguilla spp.) vrij 0 

0303 77 00 – – zeebaars (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15 0 

0303 78 – – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 

– – – van het geslacht „Merluccius” 

0303 78 11 – – – – Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius para
doxus) 

15 5 

0303 78 12 – – – – Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius 
hubbsi) 

15 5 

0303 78 13 – – – – Australische heek (Merluccius australis) 15 5 

0303 78 19 – – – – andere 15 5 

0303 78 90 – – – van het geslacht „Urophycis” 15 5 

0303 79 – – andere 

– – – zoetwatervis
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0303 79 11 – – – – karper 8 3 

0303 79 19 – – – – andere 8 3 

– – – zeevis 

– – – – vis van het geslacht „Euthynnus”, andere dan boniet 
bedoeld bij onderverdeling 0303 43 

– – – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van produc
ten bedoeld bij post 1604 

0303 79 21 – – – – – – in gehele staat 22 0 

0303 79 23 – – – – – – ontdaan van ingewanden en kieuwen („gilled and gut
ted”) 

22 0 

0303 79 29 – – – – – – andere (bijvoorbeeld „heads off”) 22 0 

0303 79 31 – – – – – andere 22 5 

– – – – Noorse schelvis (Sebastes spp.) 

0303 79 35 – – – – – van de soort „Sebastes marinus” 7,5 0 

0303 79 37 – – – – – andere 7,5 0 

0303 79 41 – – – – vis van de soort „Boreogadus saida” 12 5 

0303 79 45 – – – – wijting (Merlangus merlangus) 7,5 0 

0303 79 51 – – – – leng (Molva spp.) 7,5 0 

0303 79 55 – – – – Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, 
pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius) 

15 5 

0303 79 58 – – – – vis van de soort „Orcynopsis unicolor” 10 3 

0303 79 65 – – – – ansjovis (Engraulis spp.) 15 5 

0303 79 71 – – – – zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.) 15 5 

0303 79 75 – – – – braam (Brama spp.) 15 5 

0303 79 81 – – – – zeeduivel (Lophius spp.) 15 5 

0303 79 83 – – – – blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus pou
tassou) 

7,5 0 

0303 79 85 – – – – zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis) 7,5 0 

0303 79 91 – – – – horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 5 

0303 79 92 – – – – blauwe grenadier (Macruronus novaezealandiae) 7,5 0 

0303 79 93 – – – – roze koningsklip (Genypterus blacodes) 7,5 3
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0303 79 94 – – – – vis van de soort „Pelotreis flavilatus” en „Peltorhamphus 
novaezealandiae” 

7,5 0 

0303 79 98 – – – – andere 15 3 

0303 80 – levers, hom en kuit 

0303 80 10 – – kuit en hom, bestemd voor de vervaardiging van desoxy
ribonucleïnezuur of protaminesulfaat 

vrij 0 

0303 80 90 – – andere 10 3 

0304 Visfilets en ander visvlees (ook indien fijn-gemaakt), vers, ge
koeld of bevroren 

– vers of gekoeld 

0304 11 – – zwaardvis (Xiphias gladius) 

0304 11 10 – – – filets 18 5 

0304 11 90 – – – ander visvlees, ook indien fijngemaakt 15 5 

0304 12 – – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 

0304 12 10 – – – filets 18 5 

0304 12 90 – – – ander visvlees, ook indien fijngemaakt 15 5 

0304 19 – – andere 

– – – filets 

– – – – van zoetwatervis 

0304 19 13 – – – – – van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn
chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm 
(Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

2 0 

– – – – – van forel van de soorten „Salmo trutta”, „Oncorhyn
chus mykiss”, „Oncorhynchus clarki”, „Oncorhynchus 
aguabonita” en „Oncorhynchus gilae” 

0304 19 15 – – – – – – van de soort „Oncorhynchus mykiss”, wegende meer 
dan 400 g per stuk 

12 3 

0304 19 17 – – – – – – andere 12 3 

0304 19 19 – – – – – andere 9 3 

– – – – andere 

0304 19 31 – – – – – van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus ma
crocephalus) en van vis van de soort „Boreogadus 
saida” 

18 5 

0304 19 33 – – – – – van koolvis (Pollachius virens) 18 5
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0304 19 35 – – – – – van Noorse schelvis (Sebastes spp.) 18 5 

0304 19 39 – – – – – andere 18 5 

– – – ander visvlees, ook indien fijngemaakt 

0304 19 91 – – – – van zoetwatervis 8 3 

– – – – ander 

0304 19 97 – – – – – haringlappen 15 3 

0304 19 99 – – – – – ander 15 5 

– filets, bevroren 

0304 21 00 – – zwaardvis (Xiphias gladius) 7,5 3 

0304 22 00 – – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 15 5 

0304 29 – – andere 

– – – van zoetwatervis 

0304 29 13 – – – – van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn
chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm 
(Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

2 0 

– – – – van forel van de soorten „Salmo trutta”, „Oncorhynchus 
mykiss”, „Oncorhynchus clarki”, „Oncorhynchus aguabo
nita” en „Oncorhynchus gilae” 

0304 29 15 – – – – – van de soort „Oncorhynchus mykiss”, wegende meer 
dan 400 g per stuk 

12 3 

0304 29 17 – – – – – andere 12 3 

0304 29 19 – – – – andere 9 3 

– – – andere 

– – – – van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus ma
crocephalus) en van vis van de soort „Boreogadus saida” 

0304 29 21 – – – – – van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus” 7,5 3 

0304 29 29 – – – – – andere 7,5 3 

0304 29 31 – – – – van koolvis (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 29 33 – – – – van schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 3 

– – – – van Noorse schelvis (Sebastes spp.) 

0304 29 35 – – – – – van de soort „Sebastes marinus” 7,5 0 

0304 29 39 – – – – – andere 7,5 0
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0304 29 41 – – – – van wijting (Merlangus merlangus) 7,5 0 

0304 29 43 – – – – van leng (Molva spp.) 7,5 0 

0304 29 45 – – – – van tonijn van het geslacht „Thunnus” en van vis van 
het geslacht „Euthynnus” 

18 3 

– – – – van makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) en van vis van de soort „Orcynopsis 
unicolor” 

0304 29 51 – – – – – van makreel van de soort „Scomber australasicus” 15 5 

0304 29 53 – – – – – andere 15 5 

– – – – van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 

– – – – – van het geslacht „Merluccius” 

0304 29 55 – – – – – – van Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius 
paradoxus) 

7,5 0 

0304 29 56 – – – – – – van Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Mer
luccius hubbsi) 

7,5 0 

0304 29 58 – – – – – – andere 6,1 0 

0304 29 59 – – – – – van het geslacht „Urophycis” 7,5 0 

– – – – van haai 

0304 29 61 – – – – – van doornhaai en van hondshaai (Squalus acanthias en 
Scyliorhinus spp.) 

7,5 0 

0304 29 69 – – – – – andere 7,5 0 

0304 29 71 – – – – van schol (Pleuronectes platessa) 7,5 3 

0304 29 73 – – – – van bot (Platichthys flesus) 7,5 0 

0304 29 75 – – – – van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 

0304 29 79 – – – – van schartong (Lepidorhombus spp.) 15 5 

0304 29 83 – – – – van zeeduivel (Lophius spp.) 15 5 

0304 29 85 – – – – van Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) 13,7 5 

0304 29 91 – – – – van blauwe grenadier (Macruronus novaezealandiae) 7,5 0 

0304 29 99 – – – – andere 15 5 

– ander 

0304 91 00 – – zwaardvis (Xiphias gladius) 7,5 0 

0304 92 00 – – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 7,5 3 

0304 99 – – andere
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0304 99 10 – – – surimi 14,2 5 

– – – ander 

0304 99 21 – – – – van zoetwatervis 8 3 

– – – – ander 

0304 99 23 – – – – – van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 

0304 99 29 – – – – – van Noorse schelvis (Sebastes spp.) 8 3 

– – – – – van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus ma
crocephalus) en van vis van de soort „Boreogadus 
saida” 

0304 99 31 – – – – – – van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus” 7,5 0 

0304 99 33 – – – – – – van kabeljauw van de soort „Gadus morhua” 7,5 0 

0304 99 39 – – – – – – andere 7,5 0 

0304 99 41 – – – – – van koolvis (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 99 45 – – – – – van schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0304 99 51 – – – – – van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 7,5 0 

0304 99 55 – – – – – van schartong (Lepidorhombus spp.) 15 5 

0304 99 61 – – – – – van braam (Brama spp.) 15 5 

0304 99 65 – – – – – van zeeduivel (Lophius spp.) 7,5 0 

0304 99 71 – – – – – van blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus 
poutassou) 

7,5 0 

0304 99 75 – – – – – van Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) 7,5 3 

0304 99 99 – – – – – ander 7,5 3 

0305 Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien 
voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, 
van vis, geschikt voor menselijke consumptie 

0305 10 00 – meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke 
consumptie 

13 5 

0305 20 00 – vislevers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of ge
pekeld 

11 0 

0305 30 – visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt 

– – van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus) en van vis van de soort „Boreogadus saida” 

0305 30 11 – – – van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus” 16 5 

0305 30 19 – – – andere 20 5
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0305 30 30 – – van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyts
cha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en On
corhynchus rhodurus), van Atlantische zalm (Salmo salar) 
en van Donauzalm (Hucho hucho), gezouten of gepekeld 

15 5 

0305 30 50 – – van zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides), gezou
ten of gepekeld 

15 5 

0305 30 90 – andere 16 5 

– gerookte vis, filets daaronder begrepen 

0305 41 00 – – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncor
hynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Do
nauzalm (Hucho hucho) 

13 5 

0305 42 00 – – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 5 

0305 49 – – andere 

0305 49 10 – – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) 15 5 

0305 49 20 – – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 16 5 

0305 49 30 – – – makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) 

14 5 

0305 49 45 – – – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

14 5 

0305 49 50 – – – paling of aal (Anguilla spp.) 14 5 

0305 49 80 – – – andere 14 5 

– gedroogde vis, ook indien gezouten, doch niet gerookt 

0305 51 – – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocep
halus) 

0305 51 10 – – – gedroogd, ongezouten 13 5 

0305 51 90 – – – gedroogd, gezouten 13 5 

0305 59 – – andere 

– – – vis van de soort „Boreogadus saida” 

0305 59 11 – – – – gedroogd, ongezouten 13 5 

0305 59 19 – – – – gedroogd, gezouten 13 5 

0305 59 30 – – – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 5 

0305 59 50 – – – ansjovis (Engraulis spp.) 10 0
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0305 59 70 – – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 15 5 

0305 59 80 – – – andere 12 5 

– vis, gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepe
kelde vis 

0305 61 00 – – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 5 

0305 62 00 – – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocep
halus) 

13 5 

0305 63 00 – – ansjovis (Engraulis spp.) 10 3 

0305 69 – andere 

0305 69 10 – – – vis van de soort „Boreogadus saida” 13 5 

0305 69 30 – – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 15 3 

0305 69 50 – – – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncor
hynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Do
nauzalm (Hucho hucho) 

11 3 

0305 69 80 – – – andere 12 5 

0306 Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, 
gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldie
ren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien 
gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poe
der en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke con
sumptie 

– bevroren 

0306 11 – – langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 

0306 11 10 – – – staarten van langoesten 12,5 3 

0306 11 90 – – – andere 12,5 0 

0306 12 – – zeekreeften (Homarus spp.) 

0306 12 10 – – – in gehele staat 6 3 

0306 12 90 – – – andere 16 3 

0306 13 – – garnalen 

0306 13 10 – – – van de familie „Pandalidae” 12 0 

0306 13 30 – – – van het geslacht „Crangon” 18 5 

0306 13 40 – – – van de soort „Parapeneus longirostris” 12 0 

0306 13 50 – – – van het geslacht Penaeus 12 0 

0306 13 80 – – – andere 12 0
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0306 14 – – krabben 

0306 14 10 – – – van de soorten „Paralithodes camchaticus” en „Callinectes 
sapidus” en van het geslacht „Chionoecetes” 

7,5 0 

0306 14 30 – – – Noordzeekrabben (Cancer pagurus) 7,5 0 

0306 14 90 – – – andere 7,5 0 

0306 19 – – andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van 
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie 

0306 19 10 – – – rivierkreeften 7,5 0 

0306 19 30 – – – langoestines (Nephrops norvegicus) 12 5 

0306 19 90 – – – andere 12 0 

– niet bevroren 

0306 21 00 – – langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 12,5 3 

0306 22 – – zeekreeften (Homarus spp.) 

0306 22 10 – – – levende 8 3 

– – – andere 

0306 22 91 – – – – in gehele staat 8 3 

0306 22 99 – – – – andere 10 3 

0306 23 – – garnalen 

0306 23 10 – – – van de familie „Pandalidae” 12 0 

– – – van het geslacht „Crangon” 

0306 23 31 – – – – vers, gekoeld, gestoomd of in water gekookt 18 5 

0306 23 39 – – – – andere 18 5 

0306 23 90 – – – andere 12 0 

0306 24 – – krabben 

0306 24 30 – – – Noordzeekrabben (Cancer pagurus) 7,5 0 

0306 24 80 – – – andere 7,5 0 

0306 29 – – andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van 
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie 

0306 29 10 – – – rivierkreeften 7,5 0 

0306 29 30 – – – langoestines (Nephrops norvegicus) 12 5 

0306 29 90 – – – andere 12 5
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0307 Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, 
gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; ongewer
velde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, 
vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, 
poeder en pellets van ongewervelde waterdieren, andere dan 
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie 

0307 10 – oesters 

0307 10 10 – – levende platte oesters (Ostrea spp.), wegende, in de schelp, 
niet meer dan 40 g per stuk 

vrij 0 

0307 10 90 – – andere 9 3 

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

0307 21 00 – – levend, vers of gekoeld 8 3 

0307 29 – – andere 

0307 29 10 – – – jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren 8 0 

0307 29 90 – – – andere 8 0 

– mosselen (Mytilus spp., Perna spp.) 

0307 31 – – levend, vers of gekoeld 

0307 31 10 – – – van het geslacht „Mytilus” 10 0 

0307 31 90 – – – van het geslacht „Perna” 8 0 

0307 39 – – andere 

0307 39 10 – – – van het geslacht „Mytilus” 10 0 

0307 39 90 – – – van het geslacht „Perna” 8 0 

– inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); 
pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp., Sepioteuthis spp.) 

0307 41 – – levend, vers of gekoeld 

0307 41 10 – – – inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola 
spp.) 

8 3 

– – – pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototoda
rus spp., Sepioteuthis spp.) 

0307 41 91 – – – – van het geslacht „Loligo” en van de soort „Ommastre
phes sagittatus” 

6 0 

0307 41 99 – – – – andere 8 3 

0307 49 – – andere 

– – – bevroren 

– – – – inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola 
spp.) 

– – – – – van het geslacht „Sepiola”
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0307 49 01 – – – – – – kleine zeekat (Sepiola rondeleti) 6 0 

0307 49 11 – – – – – – andere 8 0 

0307 49 18 – – – – – andere 8 0 

– – – – pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototo
darus spp., Sepioteuthis spp.) 

– – – – – van het geslacht „Loligo” 

0307 49 31 – – – – – – van de soort „Loligo vulgaris” 6 3 

0307 49 33 – – – – – – van de soort „Loligo pealei” 6 0 

0307 49 35 – – – – – – van de soort „Loligo patagonica” 6 3 

0307 49 38 – – – – – – andere 6 3 

0307 49 51 – – – – – van de soort „Ommastrephes sagittatus” 6 0 

0307 49 59 – – – – – andere 8 3 

– – – andere 

0307 49 71 – – – – inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola 
spp.) 

8 3 

– – – – pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototo
darus spp., Sepioteuthis spp.) 

0307 49 91 – – – – – van het geslacht „Loligo” en van de soort „Ommastre
phes sagittatus” 

6 3 

0307 49 99 – – – – – andere 8 3 

– achtarmige inktvissen (Octopus spp.) 

0307 51 00 – – levend, vers of gekoeld 8 0 

0307 59 – – andere 

0307 59 10 – – – bevroren 8 3 

0307 59 90 – – – andere 8 3 

0307 60 00 – eetbare slakken, andere dan zeeslakken vrij 0 

– andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van 
ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt 
voor menselijke consumptie 

0307 91 00 – – levend, vers of gekoeld 11 3 

0307 99 – – andere 

– – – bevroren 

0307 99 11 – – – – van het geslacht „Illex” 8 3 

0307 99 13 – – – – tapijtschelp en andere soorten van de familie „Veneridae” 8 3
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0307 99 15 – – – – kwallen (Rhopilema spp.) vrij 0 

0307 99 18 – – – – andere 11 3 

0307 99 90 – – – andere 11 0 

04 HOOFDSTUK 4 - MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGEL
EIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN 
DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH EL
DERS ONDER BEGREPEN 

0401 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of 
andere zoetstoffen 

0401 10 – met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent 

0401 10 10 – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2 l 

13,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 10 90 – – andere 12,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 20 – met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 
gewichtspercenten 

– – met een vetgehalte van niet meer dan 3 gewichtspercenten 

0401 20 11 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2 l 

18,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 20 19 – – – andere 17,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten 

0401 20 91 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2 l 

22,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 20 99 – – – andere 21,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 30 – met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten 

– – met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercen
ten 

0401 30 11 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2 l 

57,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 30 19 – – – andere 56,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet meer dan 
45 gewichtspercenten 

0401 30 31 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2 l 

110 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 30 39 – – – andere 109,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten
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0401 30 91 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2 l 

183,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0401 30 99 – – – andere 182,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0402 Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen 

0402 10 – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een 
vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 

– – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

0402 10 11 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

125,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0402 10 19 – – – andere 118,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– – andere 

0402 10 91 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

1,19 EUR/kg + 
27,5 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0402 10 99 – – – andere 1,19 EUR/kg + 21 
EUR/100 kg/net 

5 

– in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een 
vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent 

0402 21 – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

– – – met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercen
ten 

0402 21 11 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

135,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– – – – andere 

0402 21 17 – – – – – met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtsper
centen 

130,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0402 21 19 – – – – – met een vetgehalte van meer dan 11 doch niet meer 
dan 27 gewichtspercenten 

130,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– – – met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten 

0402 21 91 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

167,2 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0402 21 99 – – – – andere 161,9 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0402 29 – – andere 

– – – met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercen
ten

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/563

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 565 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

0402 29 11 – – – – melk voor zuigelingen, luchtdicht verpakt in verpakkin
gen met een netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking 
van niet meer dan 500 g en met een vetgehalte van 
meer dan 10 gewichtspercenten 

1,31 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

5 

– – – – andere 

0402 29 15 – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

1,31 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 29 19 – – – – – andere 1,31 EUR/kg + 
16,8 EUR/100 kg/ 

net 

5 

– – – met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten 

0402 29 91 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

1,62 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

5 

0402 29 99 – – – – andere 1,62 EUR/kg + 
16,8 EUR/100 kg/ 

net 

5 

– andere 

0402 91 – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

– – – met een vetgehalte van niet meer dan 8 gewichtspercen
ten 

0402 91 11 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

34,7 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 91 19 – – – – andere 34,7 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – – met een vetgehalte van meer dan 8 doch niet meer dan 
10 gewichtspercenten 

0402 91 31 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

43,4 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 91 39 – – – – andere 43,4 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – – met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 
45 gewichtspercenten 

0402 91 51 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

110 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 91 59 – – – – andere 109,1 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– – – met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten 

0402 91 91 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

183,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0402 91 99 – – – – andere 182,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0402 99 – – andere 

– – – met een vetgehalte van niet meer dan 9,5 gewichtsper
centen
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0402 99 11 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

57,2 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 99 19 – – – – andere 57,2 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – – met een vetgehalte van meer dan 9,5 doch niet meer dan 
45 gewichtspercenten 

0402 99 31 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

1,08 EUR/kg + 
19,4 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0402 99 39 – – – – andere 1,08 EUR/kg + 
18,5 EUR/100 kg/ 

net 

5 

– – – met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten 

0402 99 91 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2,5 kg 

1,81 EUR/kg + 
19,4 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0402 99 99 – – – – andere 1,81 EUR/kg + 
18,5 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0403 Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere 
gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, 
met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd 
of met toegevoegde vruchten of cacao 

0403 10 – yoghurt 

– – niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of 
cacao 

– – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met 
een vetgehalte 

0403 10 11 – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten 20,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 10 13 – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercen
ten 

24,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 10 19 – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten 59,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – andere, met een vetgehalte 

0403 10 31 – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten 0,17 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0403 10 33 – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercen
ten 

0,20 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0
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0403 10 39 – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten 0,54 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao 

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een 
gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen 

0403 10 51 – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 8,3 + 95 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 10 53 – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtsper
centen 

8,3 + 130,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 10 59 – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 8,3 + 168,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vets
toffen 

0403 10 91 – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten 8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 10 93 – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercen
ten 

8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 10 99 – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten 8,3 + 26,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 – andere 

– – niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of 
cacao 

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

– – – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met 
een vetgehalte 

0403 90 11 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 100,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 13 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 19 – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – andere, met een vetgehalte 

0403 90 31 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,95 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 33 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

1,31 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 39 – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg + 22 
EUR/100 kg/net 

0 

– – – andere 

– – – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met 
een vetgehalte
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0403 90 51 – – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten 20,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 90 53 – – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercen
ten 

24,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 90 59 – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten 59,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – andere, met een vetgehalte 

0403 90 61 – – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten 0,17 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0403 90 63 – – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercen
ten 

0,20 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0403 90 69 – – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten 0,54 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao 

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een 
gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen 

0403 90 71 – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 8,3 + 95 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 73 – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtsper
centen 

8,3 + 130,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 79 – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 8,3 + 168,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vets
toffen 

0403 90 91 – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten 8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 93 – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercen
ten 

8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 99 – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten 8,3 + 26,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen 
van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoet
stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen 

0404 10 – wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toege
voegde suiker of andere zoetstoffen 

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

– – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met 
een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) 

– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een 
vetgehalte
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0404 10 02 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 7 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 04 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 06 – – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetge
halte 

0404 10 12 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 100,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 14 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 16 – – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 
6,38) 

– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een 
vetgehalte 

0404 10 26 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,07 EUR/kg/net + 
16,8 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 28 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 32 – – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetge
halte 

0404 10 34 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,95 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 36 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 38 – – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

– – andere 

– – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met 
een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38) 

– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een 
vetgehalte 

0404 10 48 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,07 EUR/kg/net 0 

0404 10 52 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0404 10 54 – – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetge
halte 

0404 10 56 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 100,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 58 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 10 62 – – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 
6,38) 

– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een 
vetgehalte 

0404 10 72 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,07 EUR/kg/net + 
16,8 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 74 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 76 – – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetge
halte 

0404 10 78 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,95 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 82 – – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten 

1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 84 – – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 – andere 

– – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met 
een vetgehalte 

0404 90 21 – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 100,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 90 23 – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtsper
centen 

135,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 90 29 – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere, met een vetgehalte
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0404 90 81 – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,95 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 83 – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtsper
centen 

1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 89 – – – van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0405 Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's 

0405 10 – boter 

– – met een vetgehalte van niet meer dan 85 gewichtspercen
ten 

– – – natuurlijke boter 

0405 10 11 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

189,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0405 10 19 – – – – andere 189,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0405 10 30 – – – gerecombineerde boter 189,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0405 10 50 – – – weiboter 189,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0405 10 90 – – andere 231,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0405 20 – zuivelpasta's 

0405 20 10 – – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch 
minder dan 60 gewichtspercenten 

9 + EA 0 

0405 20 30 – – met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch 
niet meer dan 75 gewichtspercenten 

9 + EA 0 

0405 20 90 – – met een vetgehalte van meer dan 75 doch minder dan 
80 gewichtspercenten 

189,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0405 90 – andere 

0405 90 10 – – met een vetgehalte van 99,3 of meer gewichtspercenten en 
een vochtgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtspercent 

231,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0405 90 90 – – andere 231,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 Kaas en wrongel 

0406 10 – verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en 
wrongel 

0406 10 20 – – met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercen
ten 

185,2 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0406 10 80 – – andere 221,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 20 – kaas van alle soorten, geraspt of in poeder 

0406 20 10 – – Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van 
afgeroomde melk waaraan fijngemalen kruiden zijn toege
voegd 

7,7 0 

0406 20 90 – – andere 188,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 30 – smeltkaas, niet geraspt noch in poeder 

0406 30 10 – – waarin geen andere kaassoorten zijn verwerkt dan Emmen
taler, Gruyère en Appenzell en eventueel met toevoeging 
van Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), opgemaakt 
voor de verkoop in het klein, met een vetgehalte, berekend 
op de droge stof, van niet meer dan 56 gewichtspercenten 

144,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere 

– – – met een vetgehalte van niet meer dan 36 gewichtspercen
ten en met een vetgehalte, berekend op de droge stof 

0406 30 31 – – – – van niet meer dan 48 gewichtspercenten 139,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 30 39 – – – – van meer dan 48 gewichtspercenten 144,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 30 90 – – – met een vetgehalte van meer dan 36 gewichtspercenten 215 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 40 – blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat 
die zijn verkregen door gebruik te maken van Penicillium 
roqueforti 

0406 40 10 – – Roquefort 140,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 40 50 – – Gorgonzola 140,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 40 90 – – andere 140,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 – andere kaas 

0406 90 01 – – bestemd voor verwerking 167,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere 

0406 90 13 – – – Emmentaler 171,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 15 – – – Gruyère en Sbrinz 171,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 17 – – – Bergkäse en Appenzell 171,7 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0406 90 18 – – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or en Tête de 
Moine 

171,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 19 – – Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van 
afgeroomde melk waaraan fijngemalen kruiden zijn toege
voegd 

7,7 0 

0406 90 21 – – – Cheddar 167,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 23 – – – Edam 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 25 – – – Tilsit 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 27 – – – Butterkäse 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 29 – – – Kashkaval 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 32 – – – Feta 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 35 – – – Kefalotyri 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 37 – – – Finlandia 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 39 – – – Jarlsberg 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – andere 

0406 90 50 – – – – schapenkaas en kaas bereid uit buffelmelk, in bergings
middelen die pekel bevatten of in zakken van schapen- 
of geitenvellen 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – andere 

– – – – – met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtsper
centen en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije 
kaasmassa 

– – – – – – van niet meer dan 47 gewichtspercenten 

0406 90 61 – – – – – – – Grana Padano en Parmigiano Reggiano 188,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 63 – – – – – – – Fiore Sardo en Pecorino 188,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 69 – – – – – – – andere 188,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – – van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichts
percenten 

0406 90 73 – – – – – – – Provolone 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 75 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio en Ragusano 151 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0406 90 76 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo en 
Samsø 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 78 – – – – – – – Gouda 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 79 – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin 
en Taleggio 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 81 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double 
Gloucester, Blarney, Colby en Monterey 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 82 – – – – – – – Camembert 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 84 – – – – – – – Brie 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 85 – – – – – – – Kefalograviera en Kasseri 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – – – andere kaas, met een vochtgehalte, berekend op de 
vetvrije kaasmassa 

0406 90 86 – – – – – – – – van meer dan 47 doch niet meer dan 52 gewichts
percenten 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 87 – – – – – – – – van meer dan 52 doch niet meer dan 62 gewichts
percenten 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 88 – – – – – – – – van meer dan 62 doch niet meer dan 72 gewichts
percenten 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 93 – – – – – – van meer dan 72 gewichtspercenten 185,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0406 90 99 – – – – – andere 221,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0407 00 Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt 

– van pluimvee 

– – broedeieren 

0407 00 11 – – – van kalkoenen of van ganzen 105 EUR/1 000 
p/st 

0 

0407 00 19 – – – andere 35 EUR/1 000 p/st 0 

0407 00 30 – – andere 30,4 EUR/100 
kg/net 

0 

0407 00 90 – andere 7,7 0 

0408 Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd 
of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren 
of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toege
voegde suiker of andere zoetstoffen 

– eigeel 

0408 11 – – gedroogd
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0408 11 20 – – – ongeschikt voor menselijke consumptie vrij 0 

0408 11 80 – – – ander 142,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0408 19 – – ander 

0408 19 20 – – – ongeschikt voor menselijke consumptie vrij 0 

– – – ander 

0408 19 81 – – – – vloeibaar 62 EUR/100 kg/net 0 

0408 19 89 – – – – ander, inclusief bevroren 66,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– andere 

0408 91 – – gedroogd 

0408 91 20 – – – ongeschikt voor menselijke consumptie vrij 0 

0408 91 80 – – – andere 137,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0408 99 – – andere 

0408 99 20 – – – ongeschikt voor menselijke consumptie vrij 0 

0408 99 80 – – – andere 35,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0409 00 00 Natuurhoning 17,3 5 

0410 00 00 Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd 
noch elders onder begrepen 

7,7 0 

05 HOOFDSTUK 5 - ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE 
OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER 
BEGREPEN 

0501 00 00 Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval 
van mensenhaar 

vrij 0 

0502 Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassen-haar en ander 
dierlijk haar, voor borstelwerk; afval van dit haar 

0502 10 00 – haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar vrij 0 

0502 90 00 – ander vrij 0 

0504 00 00 Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van 
vissen), in hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren, 
gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 

vrij 0 

0505 Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons 
bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en 
dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld 
ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder 
en afval, van veren of van delen van veren
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0505 10 – veren van de soorten die als opvulmateriaal worden ge
bruikt; dons 

0505 10 10 – – ruw vrij 0 

0505 10 90 – – andere vrij 0 

0505 90 00 – andere vrij 0 

0506 Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voor
behandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld 
of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen 

0506 10 00 – osseïne en met zuur behandelde beenderen vrij 0 

0506 90 00 – andere vrij 0 

0507 Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaard-haar daaronder 
begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en sna
vels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm 
gesneden; poeder en afval van deze stoffen 

0507 10 00 – ivoor; poeder en afval, van ivoor vrij 0 

0507 90 00 – andere vrij 0 

0508 00 00 Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, 
doch niet verder bewerkt; schelpen en schalen, van schaaldie
ren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten 
van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in 
vorm gesneden, alsmede poeder en afval van deze stoffen 

vrij 0 

0510 00 00 Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, 
ook indien gedroogd; klieren en andere stoffen van dierlijke 
oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farma
ceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins 
voorlopig geconserveerd 

vrij 0 

0511 Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch el
ders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij 
hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie 

0511 10 00 – rundersperma vrij 0 

– andere 

0511 91 – – producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van 
andere ongewervelde waterdieren; dode dieren van de soor
ten bedoeld bij hoofdstuk 3 

0511 91 10 – – – visafvallen vrij 0 

0511 91 90 – – – andere vrij 0 

0511 99 – – andere 

0511 99 10 – – – pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van onge
looide huiden of vellen 

vrij 0 

– – – echte sponsen 

0511 99 31 – – – – ruw vrij 0 

0511 99 39 – – – – andere 5,1 3 

0511 99 85 – – – andere vrij 0
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06 HOOFDSTUK 6 - LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN 
DE BLOEMENTEELT 

0601 Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in 
bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij 
post 1212 

0601 10 – bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand 

0601 10 10 – – hyacinten 5,1 0 

0601 10 20 – – narcissen 5,1 0 

0601 10 30 – – tulpen 5,1 0 

0601 10 40 – – gladiolen 5,1 0 

0601 10 90 – – andere 5,1 0 

0601 20 – bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in bloei; cicho
reiplanten en -wortels 

0601 20 10 – – cichoreiplanten en -wortels vrij 0 

0601 20 30 – – orchideeën, hyacinten, narcissen en tulpen 9,6 0 

0601 20 90 – – andere 6,4 0 

0602 Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken 
en enten; champignonbroed 

0602 10 – stekken zonder wortels en enten 

0602 10 10 – – van de wijnstok vrij 0 

0602 10 90 – – andere 4 0 

0602 20 – bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, ook 
indien geënt 

0602 20 10 – – plantgoed van wijnstokken, geënt of met wortels vrij 0 

0602 20 90 – – andere 8,3 0 

0602 30 00 – rododendrons en azalea's, ook indien geënt 8,3 0 

0602 40 – rozen, ook indien geënt 

0602 40 10 – – niet veredeld 8,3 0 

0602 40 90 – – veredeld 8,3 0 

0602 90 – andere 

0602 90 10 – – champignonbroed 8,3 0 

0602 90 20 – – ananasplantjes vrij 0
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0602 90 30 – – groenteplanten en aardbeiplanten 8,3 0 

– – andere 

– – – planten voor de open grond 

– – – – bomen en heesters 

0602 90 41 – – – – – woudbomen en woudheesters (zogenaamd bosplant
soen) 

8,3 0 

– – – – – andere 

0602 90 45 – – – – – – bewortelde stekken en jonge planten 6,5 0 

0602 90 49 – – – – – – andere 8,3 0 

– – – – andere planten voor de open grond 

0602 90 51 – – – – – vaste planten 8,3 0 

0602 90 59 – – – – – andere 8,3 0 

– – – kamerplanten 

0602 90 70 – – – – bewortelde stekken, zaailingen en plantgoed, met uit
zondering van cactussen 

6,5 0 

– – – – andere 

0602 90 91 – – – – – bloeiende planten (in knop of bloem), met uitzon
dering van cactussen 

6,5 0 

0602 90 99 – – – – – andere 6,5 0 

0603 Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor 
bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, 
geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd 

– vers 

0603 11 00 – – rozen 8,5 0 

0603 12 00 – – anjers 8,5 0 

0603 13 00 – – orchideeën 8,5 0 

0603 14 00 – – chrysanten 8,5 0 

0603 19 – – andere 

0603 19 10 – – – gladiolen 8,5 0 

0603 19 90 – – – andere 8,5 0 

0603 90 00 – andere 10 0 

0604 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, 
zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede gras
sen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor 
versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd 
of op andere wijze geprepareerd
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0604 10 – mossen en korstmossen 

0604 10 10 – – rendiermos vrij 0 

0604 10 90 – – andere 5 0 

– andere 

0604 91 – – vers 

0604 91 20 – – – – – kerstbomen 2,5 0 

0604 91 40 – – – takken en twijgen van naaldbomen 2,5 0 

0604 91 90 – – – andere 2 0 

0604 99 – – andere 

0604 99 10 – – – enkel gedroogd vrij 0 

0604 99 90 – – – andere 10,9 0 

07 HOOFDSTUK 7 - GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN 
KNOLLEN, VOOR VOEDINGSDOELEINDEN 

0701 Aardappelen, vers of gekoeld 

0701 10 00 – pootaardappelen 4,5 0 

0701 90 – andere 

0701 90 10 – – bestemd voor de vervaardiging van zetmeel 5,8 0 

– – andere 

0701 90 50 – – – nieuwe aardappelen (primeurs), van 1 januari tot en met 
30 juni 

9,6 0 

0701 90 90 – – – andere 11,5 0 

0702 00 00 Tomaten, vers of gekoeld Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0703 Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, 
vers of gekoeld 

0703 10 – uien en sjalotten 

– – uien 

0703 10 11 – – – plantuitjes 9,6 5 

0703 10 19 – – – andere 9,6 5 

0703 10 90 – – sjalotten 9,6 0 

0703 20 00 – knoflook 9,6 + 120 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0703 90 00 – prei en andere eetbare looksoorten 10,4 0

NL L 127/578 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)580 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

0704 Rodekool, wittekool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boeren
kool en dergelijke eetbare kool van het geslacht „Brassica”, 
vers of gekoeld 

0704 10 00 – bloemkool 9,6 MIN 1,1 EUR/ 
100 kg/net 

3 

0704 20 00 – spruitjes 12 0 

0704 90 – andere 

0704 90 10 – – witte kool en rode kool 12 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0704 90 90 – – andere 12 0 

0705 Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroen
ten (Cichorium spp.), vers of gekoeld 

– sla 

0705 11 00 – – kropsla 10,4 MIN 1,3 
EUR/100 kg/br 

0 

0705 19 00 – – andere 10,4 0 

– andijvie, witloof en andere cichoreigroenten 

0705 21 00 – – witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 0 

0705 29 00 – – andere 10,4 0 

0706 Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en 
dergelijke eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld 

0706 10 00 – wortelen en rapen 13,6 0 

0706 90 – andere 

0706 90 10 – – knolselderij 13,6 3 

0706 90 30 – – mierikswortel of peperwortel (Cochlearia armoracia) 12 0 

0706 90 90 – – andere 13,6 0 

0707 00 Komkommers en augurken, vers of gekoeld 

0707 00 05 – komkommers Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0707 00 90 – augurken 12,8 0 

0708 Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld 

0708 10 00 – erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen 8 3 

0708 20 00 – bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10,4 MIN 1,6 
EUR/100 kg/net 

3 

0708 90 00 – andere peulgroenten 11,2 0
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0709 Andere groenten, vers of gekoeld 

0709 20 00 – asperges 10,2 0 

0709 30 00 – aubergines 12,8 0 

0709 40 00 – selderij, andere dan knolselderij 12,8 0 

– paddenstoelen en truffels 

0709 51 00 – – paddenstoelen van het geslacht „Agaricus” 12,8 0 

0709 59 – – andere 

0709 59 10 – – – cantharellen 3,2 0 

0709 59 30 – – – eekhoorntjesbrood 5,6 0 

0709 59 50 – – – truffels 6,4 0 

0709 59 90 – – – andere 6,4 0 

0709 60 – vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta” 

0709 60 10 – – niet-scherpsmakende pepers 7,2 0 

– – andere 

0709 60 91 – – – capsicumsoorten bestemd voor de vervaardiging van cap
saïcine of van tincturen 

vrij 0 

0709 60 95 – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische 
oliën of van harsaroma's 

vrij 0 

0709 60 99 – – – andere 6,4 5 

0709 70 00 – spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde 10,4 0 

0709 90 – andere 

0709 90 10 – – sla, andere dan „Lactuca sativa” en andere dan cichorei
groenten (Cichorium spp.) 

10,4 0 

0709 90 20 – – snijbiet en kardoen 10,4 0 

– – olijven 

0709 90 31 – – – bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van 
olie 

4,5 0 

0709 90 39 – – – andere 13,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0709 90 40 – – kappers 5,6 0 

0709 90 50 – – venkel 8 0 

0709 90 60 – – suikermais 9,4 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0709 90 70 – – kleine pompoenen (zogenaamde courgettes) Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0709 90 80 – – artisjokken Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0709 90 90 – – andere 12,8 0 

0710 Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren 

0710 10 00 – aardappelen 14,4 0 

– peulgroenten, ook indien gedopt 

0710 21 00 – – erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen 14,4 0 

0710 22 00 – – bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 14,4 0 

0710 29 00 – – andere 14,4 0 

0710 30 00 – spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde 14,4 0 

0710 40 00 – – suikermais 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0710 80 – andere groenten; 

0710 80 10 – – olijven 15,2 0 

– – vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta” 

0710 80 51 – – – niet-scherpsmakende pepers 14,4 0 

0710 80 59 – – – andere 6,4 0 

– – paddenstoelen 

0710 80 61 – – – van het geslacht „Agaricus” 14,4 0 

0710 80 69 – – – andere 14,4 0 

0710 80 70 – – tomaten 14,4 0 

0710 80 80 – – artisjokken 14,4 0 

0710 80 85 – asperges 14,4 0 

0710 80 95 – – andere 14,4 0 

0710 90 00 – mengsels van groenten 14,4 0 

0711 Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel 
van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig 
verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toege
voegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke con
sumptie 

0711 20 – olijven
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0711 20 10 – – – bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van 
olie 

6,4 0 

0711 20 90 – – andere 13,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0711 40 00 – komkommers en augurken 12 0 

– paddenstoelen en truffels 

0711 51 00 – – paddenstoelen van het geslacht „Agaricus” 9,6 + 191 EUR/ 
100 kg/net eda 

0 

0711 59 00 – – andere 9,6 0 

0711 90 – andere groenten; mengsels van groenten 

– – groenten 

0711 90 10 – – – vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”, an
dere dan niet-scherpsmakende pepers 

6,4 0 

0711 90 30 – – – suikermais 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0711 90 50 – – – uien 7,2 0 

0711 90 70 – – – Kappers 4,8 0 

0711 90 80 – – – andere 9,6 0 

0711 90 90 – – mengsels van groenten 12 5 

0712 Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven 
gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet 
op andere wijze bereid 

0712 20 00 – uien 12,8 0 

– paddenstoelen, judasoren (Auricularia spp.), trilzwammen 
(Tremella spp.) en truffels 

0712 31 00 – – paddenstoelen van het geslacht „Agaricus” 12,8 0 

0712 32 00 – – judasoren (Auricularia spp.) 12,8 0 

0712 33 00 – – trilzwammen (Tremella spp.) 12,8 0 

0712 39 00 – – andere 12,8 0 

0712 90 – andere groenten; mengsels van groenten 

0712 90 05 – – aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden, 
doch niet op andere wijze bereid 

10,2 0 

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 

0712 90 11 – – – hybriden bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

0712 90 19 – – – andere 9,4 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0712 90 30 – – tomaten 12,8 0 

0712 90 50 – – wortelen 12,8 0 

0712 90 90 – – andere 12,8 0 

0713 Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bij
voorbeeld spliterwten) 

0713 10 – erwten (Pisum sativum) 

0713 10 10 – – voor zaaidoeleinden vrij 0 

0713 10 90 – – andere vrij 0 

0713 20 00 – kekers vrij 0 

– bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

0713 31 00 – – bonen van de soort „Vigna mungo (L.) Hepper” of „Vigna 
radiata (L.) Wilczek” 

vrij 0 

0713 32 00 – – bonen van de soort „Phaseolus angularis” of „Vigna angu
laris” (adzuki-bonen) 

vrij 0 

0713 33 – – bonen van de soort „Phaseolus vulgaris” 

0713 33 10 – – – voor zaaidoeleinden vrij 0 

0713 33 90 – – – andere vrij 0 

0713 39 00 – – andere vrij 0 

0713 40 00 – linzen vrij 0 

0713 50 00 – tuinbonen (Vicia faba var. major), paarden-bonen (Vicia faba 
var. equina) en duivenbonen (Vicia faba var. minor) 

3,2 0 

0713 90 00 – andere 3,2 0 

0714 Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, 
bataten (zoete aardappelen) en dergelijke wortels en knollen 
met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, vers, ge
koeld, bevroren of gedroogd, ook indien in stukken of in 
pellets; merg van de sagopalm 

0714 10 – maniokwortel 

0714 10 10 – – pellets van meel en gries 9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – andere 

0714 10 91 – – – voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddel
lijke verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer 
dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren 
en zonder schil, ook indien in stukken gesneden 

9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0714 10 99 – – – andere 9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0714 20 – bataten (zoete aardappelen) 

0714 20 10 – – vers, geheel, bestemd voor menselijke consumptie 3,8 0 

0714 20 90 – – andere 6,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0714 90 – andere 

– – arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en 
knollen met een hoog gehalte aan zetmeel 

0714 90 11 – – – voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddel
lijke verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer 
dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren 
en zonder schil, ook indien in stukken gesneden 

9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0714 90 19 – – – andere 9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0714 90 90 – – andere 3,8 0 

08 HOOFDSTUK 8 - FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCH
TEN EN VAN MELOENEN 

0801 Kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, 
ook zonder dop of schaal 

– kokosnoten 

0801 11 00 – – gedroogd vrij 0 

0801 19 00 – – andere vrij 0 

– paranoten 

0801 21 00 – – in de dop vrij 0 

0801 22 00 – – zonder dop vrij 0 

– cashewnoten 

0801 31 00 – – in de dop vrij 0 

0801 32 00 – – zonder dop vrij 0 

0802 Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al 
dan niet gepeld 

– amandelen 

0802 11 – – in de dop 

0802 11 10 – – – bittere amandelen vrij 0 

0802 11 90 – – – andere 5,6 0 

0802 12 – – zonder dop 

0802 12 10 – – – bittere amandelen vrij 0
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0802 12 90 – – – andere 3,5 0 

– hazelnoten (Corylus spp.) 

0802 21 00 – – in de dop 3,2 0 

0802 22 00 – – zonder dop 3,2 0 

– walnoten 

0802 31 00 – – in de dop 4 0 

0802 32 00 – – zonder dop 5,1 0 

0802 40 00 – kastanjes (Castanea spp.) 5,6 0 

0802 50 00 – pistaches 1,6 0 

0802 60 00 – macadamianoten 2 0 

0802 90 – andere 

0802 90 20 – – arecanoten (of betelnoten), colanoten en pecannoten vrij 0 

0802 90 50 – – pingels of pignolen 2 0 

0802 90 85 – – andere 2 0 

0803 00 Bananen, „plantains” daaronder begrepen, vers of gedroogd 

– vers 

0803 00 11 – – „plantains” 16 0 

0803 00 19 – – andere 176 EUR/1 000 
kg/net 

0 

0803 00 90 – gedroogd 16 0 

0804 Dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado's), guaves, 
manga's en manggistans, vers of gedroogd 

0804 10 00 – dadels 7,7 0 

0804 20 – vijgen 

0804 20 10 – – vers 5,6 0 

0804 20 90 – – gedroogd 8 0 

0804 30 00 – ananassen 5,8 0 

0804 40 00 – advocaten (avocado's) 4 0 

0804 50 00 – guaves, manga’s en manggistans vrij 0 

0805 Citrusvruchten, vers of gedroogd 

0805 10 – sinaasappelen
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0805 10 20 – – andere dan pomeransen (bittere sinaasappelen), vers Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0805 10 80 – – andere 16 5 

0805 20 – mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); 
clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrus
vruchten 

0805 20 10 – – clementines Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0805 20 30 – – monreales en satsuma's Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0805 20 50 – – mandarijnen en wilkings Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0805 20 70 – – tangerines Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0805 20 90 – – andere Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0805 40 00 – pompelmoezen en pomelo’s 1,5 0 

0805 50 – citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmetjes (Ci
trus aurantifolia, Citrus latifolia) 

0805 50 10 – – citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0805 50 90 – – lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 5 

0805 90 00 – andere 12,8 0 

0806 Druiven, rozijnen en krenten 

0806 10 – druiven 

0806 10 10 – – voor tafelgebruik Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0806 10 90 – – andere 14,4 0 

0806 20 – rozijnen en krenten 

0806 20 10 – – krenten 2,4 0 

0806 20 30 – – sultana’s 2,4 0 

0806 20 90 – – andere rozijnen 2,4 0 

0807 Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en papaja's, 
vers 

– meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) 

0807 11 00 – – watermeloenen 8,8 0 

0807 19 00 – – andere 8,8 0
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0807 20 00 – papaja's vrij 0 

0808 Appelen, peren en kweeperen, vers 

0808 10 – appelen 

0808 10 10 – persappelen, los verladen, van 16 september tot en met 15 
december 

7,2 MIN 0,36 
EUR/100 kg/net 

5 

0808 10 80 – – andere Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0808 20 – peren en kweeperen 

– – peren 

0808 20 10 – – – persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 
december 

7,2 MIN 0,36 
EUR/100 kg/net 

5 

0808 20 50 – – – andere Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0808 20 90 – – kweeperen 7,2 0 

0809 Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), 
pruimen en sleepruimen, vers 

0809 10 00 – abrikozen Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0809 20 – kersen 

0809 20 05 – – zure kersen (Prunus cerasus) Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0809 20 95 – – andere Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0809 30 – perziken (nectarines daaronder begrepen) 

0809 30 10 – – nectarines Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0809 30 90 – – andere Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0809 40 – pruimen en sleepruimen 

0809 40 05 – – pruimen Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

5 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0809 40 90 – – sleepruimen 12 0 

0810 Ander fruit, vers 

0810 10 00 – aardbeien 11,2 0 

0810 20 – frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen 

0810 20 10 – – frambozen 8,8 0 

0810 20 90 – – andere 9,6 0
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0810 40 – veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht 
„Vaccinium” 

0810 40 10 – – rode bosbessen (vruchten van de „Vaccinium vitis-idaea”) vrij 0 

0810 40 30 – – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) 3,2 0 

0810 40 50 – – vruchten van de „Vaccinium macrocarpon” en van de „Vac
cinium corymbosum” 

3,2 0 

0810 40 90 – – andere 9,6 0 

0810 50 00 – kiwi’s 8,8 5 

0810 60 00 – doerians 8,8 0 

0810 90 – ander 

0810 90 30 – – tamarindevruchten, cashewappelen, nangka's („jackfruit”), 
lychees en sapodilla's 

vrij 0 

0810 90 40 – – passievruchten, carambola's en pitahaya's vrij 0 

– – zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen 

0810 90 50 – – – zwarte aalbessen 8,8 0 

0810 90 60 – – – rode aalbessen 8,8 0 

0810 90 70 – – – andere 9,6 0 

0810 90 95 – – ander 8,8 0 

0811 Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevro
ren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

0811 10 – aardbeien 

– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

0811 10 11 – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercen
ten 

20,8 + 8,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0811 10 19 – – – andere 20,8 0 

0811 10 90 – – andere 14,4 0 

0811 20 – frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte 
of rode aalbessen en kruisbessen 

– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

0811 20 11 – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercen
ten 

20,8 + 8,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0811 20 19 – – – andere 20,8 0 

– – andere
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0811 20 31 – – – frambozen 14,4 0 

0811 20 39 – – – zwarte aalbessen 14,4 0 

0811 20 51 – – – rode aalbessen 12 0 

0811 20 59 – – – bramen en moerbeien 12 0 

0811 20 90 – – – andere 14,4 0 

0811 90 – andere 

– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

– – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercen
ten 

0811 90 11 – – – – tropische vruchten en tropische noten 13 + 5,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0811 90 19 – – – – andere 20,8 + 8,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere 

0811 90 31 – – – – tropische vruchten en tropische noten 13 0 

0811 90 39 – – – – andere 20,8 0 

– – andere 

0811 90 50 – – blauwe bosbessen (vruchten van de „Vaccinium myrtillus”) 12 0 

0811 90 70 – – – blauwe bosbessen (vruchten van de „Vaccinium myrtilloi
des” en van de „Vaccinium angustifolium ”) 

3,2 0 

– – – kersen 

0811 90 75 – – – – zure kersen (Prunus cerasus) 14,4 0 

0811 90 80 – – – – andere 14,4 0 

0811 90 85 – – – tropische vruchten en tropische noten 9 0 

0811 90 95 – – – andere 14,4 0 

0812 Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel 
van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig 
verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toege
voegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke con
sumptie 

0812 10 00 – kersen 8,8 0 

0812 90 – andere 

0812 90 10 – – abrikozen 12,8 0 

0812 90 20 – – sinaasappelen 12,8 0 

0812 90 30 – – papaja's 2,3 0
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0812 90 40 – – blauwe bosbessen (vruchten van de „Vaccinium myrtillus”) 6,4 0 

0812 90 70 – – guaves, manga’s, manggistans, tamarindevruchten, cashew
appelen, lychees, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, passie
vruchten, carambola’s, pitahaya’s en tropische noten 

5,5 0 

0812 90 98 – – andere 8,8 0 

0813 Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 
0806, gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten, 
bedoeld bij dit hoofdstuk 

0813 10 00 – abrikozen 5,6 0 

0813 20 00 – pruimen 9,6 0 

0813 30 00 – appelen 3,2 0 

0813 40 – andere vruchten 

0813 40 10 – – perziken, nectarines daaronder begrepen 5,6 0 

0813 40 30 – – peren 6,4 0 

0813 40 50 – – papaja's 2 0 

0813 40 60 – – tamarindevruchten vrij 0 

0813 40 70 – – cashewappelen, lychees, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, 
passievruchten, carambola’s en pitahaya’s 

vrij 0 

0813 40 95 – – andere 2,4 0 

0813 50 – mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit 
hoofdstuk 

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

– – – zonder pruimen 

0813 50 12 – – – – van papaja’s, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, 
nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, passievruchten, caram
bola’s en pitahaya’s 

4 0 

0813 50 15 – – – – andere 6,4 0 

0813 50 19 – – – met pruimen 9,6 0 

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

0813 50 31 – – – van tropische noten 4 0 

0813 50 39 – – – andere 6,4 0 

– – andere mengsels 

0813 50 91 – – – geen pruimen of vijgen bevattend 8 0 

0813 50 99 – – – andere 9,6 0
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0814 00 00 Schillen van citrusvruchten en van meloenen (watermeloenen 
daaronder begrepen), vers, bevroren, gedroogd, dan wel in 
water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwa
vel of andere stoffen zijn toegevoegd 

1,6 0 

09 HOOFDSTUK 9 - KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN 

0901 Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien ge
brand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die 
koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding 

– koffie, ongebrand 

0901 11 00 – – waaruit geen cafeïne is verwijderd vrij 0 

0901 12 00 – – waaruit cafeïne is verwijderd 8,3 0 

– koffie, gebrand 

0901 21 00 – – waaruit geen cafeïne is verwijderd 7,5 0 

0901 22 00 – – waaruit cafeïne is verwijderd 9 0 

0901 90 – andere 

0901 90 10 – – bolsters en schillen, van koffie vrij 0 

0901 90 90 – – koffiesurrogaten die koffie bevatten 11,5 0 

0902 Thee, ook indien gearomatiseerd 

0902 10 00 – groene (niet-gefermenteerde) thee in onmiddellijke verpak
kingen met een inhoud van niet meer dan 3 kg 

3,2 0 

0902 20 00 – andere groene (niet-gefermenteerde) thee vrij 0 

0902 30 00 – zwarte (gefermenteerde) thee en gedeeltelijk gefermenteerde 
thee, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet 
meer dan 3 kg 

vrij 0 

0902 40 00 – andere zwarte (gefermenteerde) thee en andere gedeeltelijk 
gefermenteerde thee 

vrij 0 

0903 00 00 Maté vrij 0 

0904 Peper van het geslacht „Piper”; vruchten van de geslachten 
„Capsicum” en „Pimenta”, gedroogd, fijngemaakt of gemalen 

– peper van het geslacht „Piper” 

0904 11 00 – – niet fijngemaakt en niet gemalen vrij 0 

0904 12 00 – – fijngemaakt of gemalen 4 0 

0904 20 – vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”, ge
droogd, fijngemaakt of gemalen 

– – niet fijngemaakt en niet gemalen 

0904 20 10 – – – niet-scherpsmakende pepers 9,6 0 

0904 20 30 – – – andere vrij 0
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0904 20 90 – – fijngemaakt of gemalen 5 0 

0905 00 00 Vanille 6 0 

0906 Kaneel en kaneelknoppen 

– niet fijngemaakt en niet gemalen 

0906 11 00 – – kaneel (Cinnamon zeylanicum Blume) vrij 0 

0906 19 00 – – andere vrij 0 

0906 20 00 – fijngemaakt of gemalen vrij 0 

0907 00 00 Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen 8 0 

0908 Muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom 

0908 10 00 – muskaatnoten vrij 0 

0908 20 00 – foelie vrij 0 

0908 30 00 – amomen en kardemom vrij 0 

0909 Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijn
zaad en karwijzaad; jeneverbessen 

0909 10 00 – anijszaad en steranijszaad vrij 0 

0909 20 00 – korianderzaad vrij 0 

0909 30 00 – komijnzaad vrij 0 

0909 40 00 – karwijzaad vrij 0 

0909 50 00 – venkelzaad; jeneverbessen vrij 0 

0910 Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en 
andere specerijen 

0910 10 00 – Gember vrij 0 

0910 20 – saffraan 

0910 20 10 – – niet fijngemaakt en niet gemalen vrij 0 

0910 20 90 – – fijngemaakt of gemalen 8,5 0 

0910 30 00 – Kurkuma vrij 0 

– andere 

0910 91 – – mengsels bedoeld bij aantekening 1, onder b), op dit 
hoofdstuk 

0910 91 10 – – – niet fijngemaakt en niet gemalen vrij 0 

0910 91 90 – – fijngemaakt of gemalen 12,5 0 

0910 99 – – andere
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0910 99 10 – – – fenegriekzaad vrij 0 

– – – tijm 

– – – – niet fijngemaakt en niet gemalen 

0910 99 31 – – – – – wilde tijm (Thymus serpyllum) vrij 0 

0910 99 33 – – – – – andere 7 0 

0910 99 39 – – – – fijngemaakt of gemalen 8,5 0 

0910 99 50 – – – laurierbladeren 7 0 

0910 99 60 – – – kerrie vrij 0 

– – – andere 

0910 99 91 – – – – niet fijngemaakt en niet gemalen vrij 0 

0910 99 99 – – – – fijngemaakt of gemalen 12,5 0 

10 HOOFDSTUK 10 - GRANEN 

1001 Tarwe en mengkoren 

1001 10 00 – harde tarwe 148 EUR/ t 0 

1001 90 – andere 

1001 90 10 – – spelt, bestemd voor zaaidoeleinden 12,8 0 

– – spelt, zachte tarwe en mengkoren 

1001 90 91 – – – zachte tarwe en mengkoren, zaaigoed 95 EUR/ t 0 

1001 90 99 – – – andere 95 EUR/ t 0 

1002 00 00 Rogge 93 EUR/ t 0 

1003 00 Gerst 

1003 00 10 – zaaigoed 93 EUR/ t 0 

1003 00 90 – andere 93 EUR/ t 0 

1004 00 00 Haver 89 EUR/ t 0 

1005 Maïs 

1005 10 – zaaigoed 

– – hybriden 

1005 10 11 – – – dubbele hybriden en topcrosshybriden vrij 0 

1005 10 13 – – – drieweghybriden vrij 0 

1005 10 15 – – – enkele hybriden vrij 0
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1005 10 19 – – – andere vrij 0 

1005 10 90 – – andere 94 EUR/ t 0 

1005 90 00 – andere 94 EUR/ t 0 

1006 Rijst 

1006 10 – padie 

1006 10 10 – – bestemd voor zaaidoeleinden 7,7 E 

– – andere 

– – – voorgekookte (parboiled) rijst 

1006 10 21 – – – – rondkorrelige rijst 211 EUR/ t E 

1006 10 23 – – – – halflangkorrelige rijst 211 EUR/ t E 

– – – – langkorrelige rijst 

1006 10 25 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 
doch kleiner dan 3 

211 EUR/ t E 

1006 10 27 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of 
groter dan 3 

211 EUR/ t E 

– – – andere 

1006 10 92 – – – – rondkorrelige rijst 211 EUR/ t E 

1006 10 94 – – – – halflangkorrelige rijst 211 EUR/ t E 

– – – – langkorrelige rijst 

1006 10 96 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 
doch kleiner dan 3 

211 EUR/ t E 

1006 10 98 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of 
groter dan 3 

211 EUR/ t E 

1006 20 – gedopte rijst 

– – voorgekookte (parboiled) rijst 

1006 20 11 – – – rondkorrelige rijst 264 EUR/ t E 

1006 20 13 – – – halflangkorrelige rijst 264 EUR/ t E 

– – – langkorrelige rijst 

1006 20 15 – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 
doch kleiner dan 3 

264 EUR/ t E 

1006 20 17 – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of 
groter dan 3 

264 EUR/ t E 

– – andere 

1006 20 92 – – – rondkorrelige rijst 264 EUR/ t E 

1006 20 94 – – – halflangkorrelige rijst 264 EUR/ t E 

– – – langkorrelige rijst
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1006 20 96 – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 
doch kleiner dan 3 

264 EUR/ t E 

1006 20 98 – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of 
groter dan 3 

264 EUR/ t E 

1006 30 – halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd 

– – halfwitte rijst 

– – – voorgekookte (parboiled) rijst 

1006 30 21 – – – – rondkorrelige rijst 416 EUR/ t E 

1006 30 23 – – – – halflangkorrelige rijst 416 EUR/ t E 

– – – – langkorrelige rijst 

1006 30 25 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 
doch kleiner dan 3 

416 EUR/ t E 

1006 30 27 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of 
groter dan 3 

416 EUR/ t E 

– – – andere 

1006 30 42 – – – – rondkorrelige rijst 416 EUR/ t E 

1006 30 44 – – – – halflangkorrelige rijst 416 EUR/ t E 

– – – – langkorrelige rijst 

1006 30 46 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 
doch kleiner dan 3 

416 EUR/ t E 

1006 30 48 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of 
groter dan 3 

416 EUR/ t E 

– – volwitte rijst 

– – – voorgekookte (parboiled) rijst 

1006 30 61 – – – – rondkorrelige rijst 416 EUR/ t E 

1006 30 63 – – – – halflangkorrelige rijst 416 EUR/ t E 

– – – – langkorrelige rijst 

1006 30 65 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 
doch kleiner dan 3 

416 EUR/ t E 

1006 30 67 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of 
groter dan 3 

416 EUR/ t E 

– – – andere 

1006 30 92 – – – – rondkorrelige rijst 416 EUR/ t E 

1006 30 94 – – – – halflangkorrelige rijst 416 EUR/ t E 

– – – – langkorrelige rijst 

1006 30 96 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 
doch kleiner dan 3 

416 EUR/ t E 

1006 30 98 – – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of 
groter dan 3 

416 EUR/ t E
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1006 40 00 – breukrijst 128 EUR/ t E 

1007 00 Graansorgho 

1007 00 10 – hybriden bestemd voor zaaidoeleinden 6,4 0 

1007 00 90 – andere 94 EUR/ t 0 

1008 Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere 
granen 

1008 10 00 – boekweit 37 EUR/ t 0 

1008 20 00 – gierst 56 EUR/ t 0 

1008 30 00 – kanariezaad vrij 0 

1008 90 – andere granen 

1008 90 10 – – triticale 93 EUR/ t 0 

1008 90 90 – – andere 37 EUR/ t 0 

11 HOOFDSTUK 11 - PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; 
MOUT; ZETMEEL; INULINE; TARWEGLUTEN 

1101 00 Meel van tarwe of van mengkoren 

– van tarwe 

1101 00 11 – – van harde tarwe („durum”) 172 EUR/ t 0 

1101 00 15 – – van zachte tarwe en spelt 172 EUR/ t 0 

1101 00 90 – van mengkoren 172 EUR/ t 0 

1102 Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren 

1102 10 00 – roggemeel 168 EUR/ t 0 

1102 20 – maïsmeel 

1102 20 10 – – waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 ge
wichtspercent bedraagt 

173 EUR/ t 0 

1102 20 90 – – ander 98 EUR/ t 0 

1102 90 – ander 

1102 90 10 – – van gerst 171 EUR/ t 0 

1102 90 30 – – van haver 164 EUR/ t 0 

1102 90 50 – – rijstmeel 138 EUR/ t E 

1102 90 90 – – ander 98 EUR/ t 0 

1103 Gries, griesmeel en pellets van granen 

– gries en griesmeel
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1103 11 – – van tarwe 

1103 11 10 – – – van harde tarwe („durum”) 267 EUR/ t 0 

1103 11 90 – – – van zachte tarwe en spelt 186 EUR/ t 0 

1103 13 – – van maïs 

1103 13 10 – – – waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 
gewichtspercent bedraagt 

173 EUR/ t 0 

1103 13 90 – – – ander 98 EUR/ t 0 

1103 19 – – van andere granen 

1103 19 10 – – – van rogge 171 EUR/ t 0 

1103 19 30 – – – van gerst 171 EUR/ t 0 

1103 19 40 – – – van haver 164 EUR/ t 0 

1103 19 50 – – – van rijst 138 EUR/ t E 

1103 19 90 – – – ander 98 EUR/ t 0 

1103 20 – pellets 

1103 20 10 – – van rogge 171 EUR/ t 0 

1103 20 20 – – van gerst 171 EUR/ t 0 

1103 20 30 – – van haver 164 EUR/ t 0 

1103 20 40 – – van maïs 173 EUR/ t 0 

1103 20 50 – – van rijst 138 EUR/ t E 

1103 20 60 – – van tarwe 175 EUR/ t 0 

1103 20 90 – – andere 98 EUR/ t 0 

1104 Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, 
in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken), andere dan rijst 
bedoeld bij post 1006; graankiemen, ook indien geplet, in 
vlokken of gemalen 

– granen, geplet of in vlokken 

1104 12 – – van haver 

1104 12 10 – – – geplet 93 EUR/ t 0 

1104 12 90 – – – vlokken 182 EUR/ t 0 

1104 19 – – van andere granen 

1104 19 10 – – – van tarwe 175 EUR/ t 0 

1104 19 30 – – – van rogge 171 EUR/ t 0 

1104 19 50 – – – van maïs 173 EUR/ t 0 

– – – van gerst
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1104 19 61 – – – – geplet 97 EUR/ t 0 

1104 19 69 – – – – vlokken 189 EUR/ t 0 

– – – andere 

1104 19 91 – – – – vlokken van rijst 234 EUR/ t E 

1104 19 99 – – – – andere 173 EUR/ t 0 

– andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, ge
sneden of gebroken) 

1104 22 – – van haver 

1104 22 20 – – – gepeld 162 EUR/ t 0 

1104 22 30 – – – gepeld en gesneden of gebroken („grutten”) 162 EUR/ t 0 

1104 22 50 – – – gepareld 145 EUR/ t 0 

1104 22 90 – – – enkel gebroken 93 EUR/ t 0 

1104 22 98 – – – andere 93 EUR/ t 0 

1104 23 – – van maïs 

1104 23 10 – – – gepeld, al dan niet gesneden of gebroken 152 EUR/ t 0 

1104 23 30 – – – gepareld 152 EUR/ t 0 

1104 23 90 – – – enkel gebroken 98 EUR/ t 0 

1104 23 99 – – – andere 98 EUR/ t 0 

1104 29 – – van andere granen 

– – – van gerst 

1104 29 01 – – – – gepeld 150 EUR/ t 0 

1104 29 03 – – – – gepeld en gesneden of gebroken („grutten”) 150 EUR/ t 0 

1104 29 05 – – – – gepareld 236 EUR/ t 0 

1104 29 07 – – – – enkel gebroken 97 EUR/ t 0 

1104 29 09 – – – – andere 97 EUR/ t 0 

– – – andere 

– – – – gepeld, al dan niet gesneden of gebroken 

1104 29 11 – – – – – van tarwe 129 EUR/ t 0 

1104 29 18 – – – – – andere 129 EUR/ t 0
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1104 29 30 – – – – gepareld 154 EUR/ t 0 

– – – – enkel gebroken 

1104 29 51 – – – – – van tarwe 99 EUR/ t 0 

1104 29 55 – – – – – van rogge 97 EUR/ t 0 

1104 29 59 – – – – – andere 98 EUR/ t 0 

– – – – andere 

1104 29 81 – – – – – van tarwe 99 EUR/ t 0 

1104 29 85 – – – – – van rogge 97 EUR/ t 0 

1104 29 89 – – – – – andere 98 EUR/ t 0 

1104 30 – graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen 

1104 30 10 – – van tarwe 76 EUR/ t 0 

1104 30 90 – – van andere granen 75 EUR/ t 0 

1105 Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappe
len 

1105 10 00 – meel, gries en poeder 12,2 0 

1105 20 00 – vlokken, korrels en pellets 12,2 0 

1106 Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van peulgroenten 
bedoeld bij post 0713, van sago en van wortels of knollen 
bedoeld bij post 0714 en van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 
8 

1106 10 00 – van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 
0713 

7,7 0 

1106 20 – van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 

1106 20 10 – – gedenatureerd 95 EUR/ t 0 

1106 20 90 – – ander 166 EUR/ t 0 

1106 30 – van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8 

1106 30 10 – – van bananen 10,9 0 

1106 30 90 – – ander 8,3 0 

1107 Mout, ook indien gebrand 

1107 10 – niet gebrand 

– – van tarwe 

1107 10 11 – – – in de vorm van meel 177 EUR/ t 0 

1107 10 19 – – – ander 134 EUR/ t 0 

– – ander
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1107 10 91 – – – in de vorm van meel 173 EUR/ t 0 

1107 10 99 – – – ander 131 EUR/ t 0 

1107 20 00 – gebrand 152 EUR/ t 0 

1108 Zetmeel en inuline 

– zetmeel 

1108 11 00 – – tarwezetmeel 224 EUR/ t 0 

1108 12 00 – – maïszetmeel 166 EUR/ t 0 

1108 13 00 – – aardappelzetmeel 166 EUR/ t 0 

1108 14 00 – – maniokzetmeel (cassave) 166 EUR/ t 0 

1108 19 – – ander zetmeel 

1108 19 10 – – – rijstzetmeel 216 EUR/ t 0 

1108 19 90 – – – ander 166 EUR/ t 0 

1108 20 00 – inuline 19,2 0 

1109 00 00 Tarwegluten, ook indien gedroogd 512 EUR/ t 0 

12 HOOFDSTUK 12 - OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCH
TEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLAN
TEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GE
BRUIK; STRO EN VOEDER 

1201 00 Sojabonen, ook indien gebroken 

1201 00 10 – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1201 00 90 – andere vrij 0 

1202 Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting 
bereid, ook indien gedopt of gebroken 

1202 10 – in de dop 

1202 10 10 – – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1202 10 90 – – andere vrij 0 

1202 20 00 – gedopt, ook indien gebroken vrij 0 

1203 00 00 Kopra vrij 0 

1204 00 Lijnzaad, ook indien gebroken 

1204 00 10 – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1204 00 90 – ander vrij 0 

1205 Kool- en raapzaad, ook indien gebroken
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1205 10 – kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur 

1205 10 10 – – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1205 10 90 – – ander vrij 0 

1205 90 00 – andere vrij 0 

1206 00 Zonnebloempitten, ook indien gebroken 

1206 00 10 – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

– andere 

1206 00 91 – – gedopt; ongedopt en grijs/wit gestreept vrij 0 

1206 00 99 – – andere vrij 0 

1207 Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken 

1207 20 – katoenzaad 

1207 20 10 – – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1207 20 90 – – ander vrij 0 

1207 40 – sesamzaad 

1207 40 10 – – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1207 40 90 – – ander vrij 0 

1207 50 – mosterdzaad 

1207 50 10 – – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1207 50 90 – – ander vrij 0 

– andere 

1207 91 – – maanzaad 

1207 91 10 – – – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1207 91 90 – – – ander vrij 0 

1207 99 – – andere 

1207 99 15 – – – bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

– – – andere 

1207 99 91 – – – – hennepzaad vrij 0 

1207 99 97 – – – – andere vrij 0 

1208 Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mos
terdmeel
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1208 10 00 – van sojabonen 4,5 0 

1208 90 00 – ander vrij 0 

1209 Zaaigoed, sporen daaronder begrepen 

1209 10 00 – suikerbietenzaad 8,3 0 

– zaad van voedergewassen 

1209 21 00 – – van luzerne 2,5 0 

1209 22 – – van klaver (Trifolium spp.) 

1209 22 10 – – – van rode klaver (Trifolium pratense L.) vrij 0 

1209 22 80 – – – ander vrij 0 

1209 23 – – van zwenkgras 

1209 23 11 – – – van beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.) vrij 0 

1209 23 15 – – – van rood zwenkgras (Festuca rubra L.) vrij 0 

1209 23 80 – – – ander 2,5 0 

1209 24 00 – – van veldbeemdgras (Poa pratensis L.) vrij 0 

1209 25 – – van raaigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 

1209 25 10 – – – van Westerwolds en Italiaans raaigras (Lolium multiflo
rum Lam.) 

vrij 0 

1209 25 90 – – – van Engels raaigras (Lolium perenne L.) vrij 0 

1209 29 – – ander 

1209 29 10 – – – van wikken; van ruw beemdgras (Poa palustris L., Poa 
trivialis L.); van kropaar (Dactylis glomerata L.); van struis
gras (Agrostis) 

vrij 0 

1209 29 35 – – – timotheegraszaad vrij 0 

1209 29 50 – – – lupinezaad 2,5 0 

1209 29 60 – – – voederbietenzaad (Beta vulgaris var. alba) 8,3 0 

1209 29 80 – – – ander 2,5 0 

1209 30 00 – zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor 
de bloemen 

3 0 

– ander 

1209 91 – – groentezaad 

1209 91 10 – – – koolrabizaad (Brassica oleracea, var. caulorapa en gongy
lodes L.) 

3 0
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1209 91 30 – – – rodebietenzaad (Beta vulgaris var. conditiva) 8,3 0 

1209 91 90 – – – ander 3 0 

1209 99 – – ander 

1209 99 10 – – – zaden van woudbomen en van woudheesters vrij 0 

– – – ander 

1209 99 91 – – – – zaad van planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloe
men, ander dan dat bedoeld bij code 1209 30 

3 0 

1209 99 99 – – – – ander 4 0 

1210 Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen 
of in pellets; lupuline 

1210 10 00 – hopbellen, niet fijngemaakt en niet gemalen, noch in pellets 5,8 0 

1210 20 – hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline 

1210 20 10 – – hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets, met lupuline 
verrijkt; lupuline 

5,8 0 

1210 20 90 – – andere 5,8 0 

1211 Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofd
zakelijk gebruikt in de reukwerk-industrie, in de geneeskunde 
of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke 
doeleinden, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken 
of in poedervorm 

1211 20 00 – ginsengwortel vrij 0 

1211 30 00 – cocabladeren vrij 0 

1211 40 00 – papaverbolkaf vrij 0 

1211 90 – andere 

1211 90 30 – – tonkabonen 3 0 

1211 90 85 – – andere vrij 0 

1212 Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en sui
kerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in 
poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere 
plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de 
variëteit „Cichorium intybus sativum” daaronder begrepen) 
hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders ge
noemd noch elders onder begrepen 

1212 20 00 – zeewier en andere algen vrij 0 

– andere 

1212 91 – – suikerbieten

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/603

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 605 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

1212 91 20 – – – gedroogd, ook indien in poedervorm 23 EUR/ 100 kg/ 
net 

0 

1212 91 80 – – – andere 6,7 EUR/ 100 kg/ 
net 

0 

1212 99 – – andere 

1212 99 20 – – – suikerriet 4,6 EUR/ 100 kg/ 
net 

0 

1212 99 30 – – – sint–jansbrood 5,1 0 

– – – sint-jansbroodpitten 

1212 99 41 – – – – niet gepeld, niet gebroken of niet gemalen vrij 0 

1212 99 49 – – – – andere 5,8 0 

1212 99 70 – – – andere vrij 0 

1213 00 00 Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, 
gemalen, geperst of in pellets 

vrij 0 

1214 Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, 
hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en der
gelijke voedergewassen, ook indien in pellets 

1214 10 00 – luzernemeel en luzerne in pellets vrij 0 

1214 90 – andere 

1214 90 10 – – mangelwortels (voederbieten), voederrapen en andere voe
derwortels 

5,8 0 

1214 90 90 – – andere Free 0 

13 HOOFDSTUK 13 - GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLAN
TENSAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN 

1301 Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen 
(bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong 

1301 20 00 – Arabische gom vrij 0 

1301 90 00 – andere vrij 0 

1302 Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten 
en pectaten; agaragar en andere uit plantaardige producten 
verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewij
zigd 

– plantensappen en plantenextracten 

1302 11 00 – – opium vrij 0 

1302 12 00 – – van zoethout 3,2 0 

1302 13 00 – – van hop 3,2 0 

1302 19 – – andere
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1302 19 05 – – – vanille-oleohars 3 0 

1302 19 80 – – – andere vrij 0 

1302 20 – pectinestoffen, pectinaten en pectaten 

1302 20 10 – – in droge toestand 19,2 0 

1302 20 90 – – andere 11,2 0 

– plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, ver
kregen uit plantaardige producten 

1302 31 00 – – agar-agar vrij 0 

1302 32 – – plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit 
sint-jansbrood, uit sint-jansbrood-pitten of uit guarzaden 

1302 32 10 – – – uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten vrij 0 

1302 32 90 – – – uit guarzaden vrij 0 

1302 39 00 – – andere vrij 0 

14 HOOFDSTUK 14 - STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN 
ANDERE PRODUCTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, 
ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN 

1401 Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de 
mandenmakerij of voor vlechtwerk (bijvoorbeeld bamboe, rot
ting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, ge
bleekt of geverfd stro van graangewassen) 

1401 10 00 – bamboe vrij 0 

1401 20 00 – rotting vrij 0 

1401 90 00 – andere vrij 0 

1404 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder 
begrepen 

1404 20 00 – katoenlinters vrij 0 

1404 90 00 – andere vrij 0 

15 HOOFDSTUK 15 - VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN 
PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; 
BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANT
AARDIGE OORSPRONG 

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

– varkensvet (reuzel daar onder begrepen) 

1501 00 11 – – bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de ver
vaardiging van producten voor menselijke consumptie 

vrij 0 

1501 00 19 – – ander 17,2 EUR/ 100 kg/ 
net 

0 

1501 00 90 – vet van gevogelte 11,5 0
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1502 00 Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 
1503 

1502 00 10 – bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaar
diging van producten voor menselijke consumptie 

vrij 0 

1502 00 90 – ander 3,2 0 

1503 00 Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talk
olie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze 
bereid 

– varkensstearine en oleostearine 

1503 00 11 – – bestemd voor industrieel gebruik vrij 0 

1503 00 19 – – andere 5,1 0 

1503 00 30 – talkolie, bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

vrij 0 

1503 00 90 – andere 6,4 0 

1504 Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties 
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewij
zigd 

1504 10 – oliën uit vislevers en fracties daarvan 

1504 10 10 – – met een gehalte aan vitamine A van 2 500 of minder 
internationale eenheden per gram 

3,8 0 

– – andere 

1504 10 91 – – – van heilbot vrij 0 

1504 10 99 – – – andere vrij 0 

1504 20 – vetten en oliën van vis, alsmede fracties daarvan, andere dan 
oliën uit vislevers 

1504 20 10 – – vaste fracties 10,9 0 

1504 20 90 – – andere vrij 0 

1504 30 – vetten en oliën van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan 

1504 30 10 – – vaste fracties 10,9 0 

1504 30 90 – – andere vrij 0 

1505 00 Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder 
begrepen 

1505 00 10 – ruw wolvet 3,2 0 

1505 00 90 – andere vrij 0 

1506 00 00 Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook 
indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 

vrij 0 

1507 Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet 
chemisch gewijzigd 

1507 10 – ruwe olie, ook indien ontgomd
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1507 10 10 – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

3,2 0 

1507 10 90 – – andere 6,4 0 

1507 90 – andere 

1507 90 10 – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1507 90 90 – – andere 9,6 0 

1508 Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, 
doch niet chemisch gewijzigd 

1508 10 – ruwe olie 

1508 10 10 – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

vrij 0 

1508 10 90 – – andere 6,4 0 

1508 90 – andere 

1508 90 10 – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1508 90 90 – – andere 9,6 0 

1509 Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet 
chemisch gewijzigd 

1509 10 – verkregen bij de eerste persing 

1509 10 10 – – lampolie 122,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1509 10 90 – – andere 124,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1509 90 00 – andere 134,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1510 00 Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olij
ven, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, 
mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij 
post 1509, daaronder begrepen 

1510 00 10 – ruwe olie 110,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1510 00 90 – andere 160,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1511 Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch 
niet chemisch gewijzigd 

1511 10 – ruwe olie 

1511 10 10 – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

vrij 0
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1511 10 90 – – andere 3,8 0 

1511 90 – andere 

– – vaste fracties 

1511 90 11 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1511 90 19 – – – andere 10,9 0 

– – andere 

1511 90 91 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1511 90 99 – – – andere 9 0 

1512 Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede frac
ties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch ge
wijzigd 

– zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan 

1512 11 – – ruwe olie 

1512 11 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

3,2 0 

– – – andere 

1512 11 91 – – – – zonnebloemzaadolie 6,4 0 

1512 11 99 – – – – saffloerolie 6,4 0 

1512 19 – – andere 

1512 19 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1512 19 90 – – – andere 9,6 0 

– katoenzaadolie en fracties daarvan 

1512 21 – – ruwe olie, ook indien ontdaan van gossypol 

1512 21 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

3,2 0 

1512 21 90 – – – andere 6,4 0 

1512 29 – – andere 

1512 29 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1512 29 90 – – – andere 9,6 0 

1513 Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, als
mede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet che
misch gewijzigd 

– kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan
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1513 11 – – ruwe olie 

1513 11 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

2,5 0 

– – – andere 

1513 11 91 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1513 11 99 – – – – andere 6,4 0 

1513 19 – – andere 

– – – vaste fracties 

1513 19 11 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1513 19 19 – – – – andere 10,9 0 

– – – andere 

1513 19 30 – – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consump
tie 

5,1 0 

– – – – andere 

1513 19 91 – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1513 19 99 – – – – – andere 9,6 0 

– palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan 

1513 21 – – ruwe olie 

1513 21 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

3,2 0 

– – – andere 

1513 21 30 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1513 21 90 – – – – andere 6,4 0 

1513 29 – – andere 

– – – vaste fracties 

1513 29 11 – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1513 29 19 – – – – andere 10,9 0 

– – – andere 

1513 29 30 – – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consump
tie 

5,1 0 

– – – – andere
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1513 29 50 – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1513 29 90 – – – – – andere 9,6 0 

1514 Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties 
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewij
zigd 

– koolzaad- en raapzaadolie met een laag gehalte aan eruca
zuur, alsmede fracties daarvan 

1514 11 – – ruwe olie 

1514 11 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

3,2 0 

1514 11 90 – – – andere 6,4 0 

1514 19 – – andere 

1514 19 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1514 19 90 – – – andere 9,6 0 

– andere 

1514 91 – – ruwe olie 

1514 91 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

3,2 0 

1514 91 90 – – – andere 6,4 0 

1514 99 – – andere 

1514 99 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1514 99 90 – – – andere 9,6 0 

1515 Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daar
onder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffi
neerd, doch niet chemisch gewijzigd 

– lijnolie en fracties daarvan 

1515 11 00 – – ruwe olie 3,2 0 

1515 19 – – andere 

1515 19 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1515 19 90 – – – andere 9,6 0 

– maïsolie en fracties daarvan 

1515 21 – – ruwe olie
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1515 21 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

3,2 0 

1515 21 90 – – – andere 6,4 0 

1515 29 – – andere 

1515 29 10 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1515 29 90 – – – andere 9,6 0 

1515 30 – ricinusolie en fracties daarvan 

1515 30 10 – – bestemd voor de vervaardiging van amino-undekaanzuur 
hetwelk bestemd is voor de vervaardiging van synthetische 
textielvezels en van kunststof 

vrij 0 

1515 30 90 – – andere 5,1 0 

1515 50 – sesamolie en fracties daarvan 

– – ruwe olie 

1515 50 11 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

3,2 0 

1515 50 19 – – – andere 6,4 0 

– – andere 

1515 50 91 – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

1515 50 99 – – – andere 9,6 0 

1515 90 – andere 

1515 90 11 – – tungolie; jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; 
fracties van deze producten 

vrij 0 

– – tabakszaadolie en fracties daarvan 

– – – ruwe olie 

1515 90 21 – – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consump
tie 

vrij 0 

1515 90 29 – – – – andere 6,4 0 

– – – andere 

1515 90 31 – – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consump
tie 

vrij 0 

1515 90 39 – – – – andere 9,6 0 

– – andere oliën, alsmede fracties daarvan 

– – – ruwe oliën
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1515 90 40 – – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consump
tie 

3,2 0 

– – – – andere 

1515 90 51 – – – – – vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid
dellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1515 90 59 – – – – – vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 6,4 0 

– – – andere 

1515 90 60 – – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consump
tie 

5,1 0 

– – – – andere 

1515 90 91 – – – – – vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid
dellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1515 90 99 – – – – – vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 9,6 0 

1516 Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daar
van, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw 
veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet 
verder bereid 

1516 10 – dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan 

1516 10 10 – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1516 10 90 – – andere 10,9 0 

1516 20 – plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan 

1516 20 10 – – gehydrogeneerd ricinusolie, zogenaamde „opalwax” 3,4 0 

– – andere 

1516 20 91 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

– – – andere 

1516 20 95 – – – – koolzaad- en raapzaadolie, lijnolie, zonnebloemzaadolie, 
illipenotenolie, karitenotenolie, makoreolie, touloucou
nazadenolie en babassunotenolie, voor ander technisch 
of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van 
producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

– – – – andere 

1516 20 96 – – – – – grondnotenolie, katoenzaadolie, sojaolie en zonne
bloemzaadolie; andere oliën met een gehalte aan vrije 
vetzuren van minder dan 50 gewichtspercenten en met 
uitzondering van palmpittenolie, van illipenotenolie, 
van kokosolie, van koolzaad- en raapzaadolie en van 
kopaivaolie 

9,6 0 

1516 20 98 – – – – – andere 10,9 0 

1517 Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke con
sumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van 
fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit 
hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, 
bedoeld bij post 1516
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1517 10 – margarine, andere dan vloeibare margarine 

1517 10 10 – – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 
meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten 

8,3 + 28,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1517 10 90 – – andere 16 0 

1517 90 – andere 

1517 90 10 – – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 
meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten 

8,3 + 28,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere 

1517 90 91 – – – mengsels van vloeibare vette plantaardige oliën 9,6 0 

1517 90 93 – – – mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van 
de soorten gebruikt als preparaten voor het insmeren van 
bakvormen 

2,9 0 

1517 90 99 – – – andere 16 0 

1518 00 Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede 
fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwa
veld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere 
dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van 
dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van 
verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet 
geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch 
elders onder begrepen 

1518 00 10 – linoxyne 7,7 0 

– mengsels van vloeibare vette plantaardige oliën, voor ander 
technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging 
van producten voor menselijke consumptie 

1518 00 31 – – ruwe 3,2 0 

1518 00 39 – – andere 5,1 0 

– andere 

1518 00 91 – – standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede 
fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwa
veld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, an
dere dan die bedoeld bij post 1516 

7,7 0 

– – andere 

1518 00 95 – – – mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of 
van dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede 
fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie 

2 0 

1518 00 99 – – – andere 7,7 0 

1520 00 00 Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen vrij 0 

1521 Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van 
andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien 
geraffineerd of gekleurd 

1521 10 00 – plantaardige was vrij 0
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1521 90 – andere 

1521 90 10 – – walschot (spermaceti), ruw of geraffineerd, ook indien ge
kleurd 

vrij 0 

– – bijenwas en was van andere insecten, ook indien gekleurd 

1521 90 91 – – – ruw vrij 0 

1521 90 99 – – – andere 2,5 0 

1522 00 Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen 
of van dierlijke of plantaardige was 

1522 00 10 – dégras 3,8 0 

– afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van 
dierlijke of plantaardige was 

– – die olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 

1522 00 31 – – – soapstocks 29,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1522 00 39 – – – andere 47,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – andere 

1522 00 91 – – – droesem of bezinksel van olie; soapstocks 3,2 0 

1522 00 99 – – – andere vrij 0 

16 HOOFDSTUK 16 - BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, 
VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN OF VAN AN
DERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN 

1601 00 Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van 
bloed; bereidingen van deze producten, voor menselijke con
sumptie 

1601 00 10 – van lever 15,4 0 

– andere 

1601 00 91 – – gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet ge
bakken 

149,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1601 00 99 – – andere 100,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen 
of van bloed 

1602 10 00 – gehomogeniseerde bereidingen 16,6 0 

1602 20 – van levers van dieren van alle soorten 

– – van ganzen of van eenden 

1602 20 11 – – – 75 of meer gewichtspercenten vette levers (foies gras) 
bevattend 

10,2 0
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1602 20 19 – – – andere 10,2 0 

1602 20 90 – – andere 16 0 

– van pluimvee bedoeld bij post 0105 

1602 31 – – van kalkoenen 

– – – 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van 
pluimvee, bevattend 

1602 31 11 – – – – uitsluitend niet-gekookt en niet-gebakken vlees van kal
koenen bevattend 

8,5 0 

1602 31 19 – – – – andere 8,5 0 

1602 31 30 – – – 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees 
of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend 

8,5 0 

1602 31 90 – – – andere 8,5 0 

1602 32 – – van hanen of van kippen 

– – – 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van 
pluimvee, bevattend 

1602 32 11 – – – – niet gekookt en niet gebakken 86,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 32 19 – – – – andere 10,9 0 

1602 32 30 – – – 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees 
of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend 

10,9 0 

1602 32 90 – – – andere 10,9 0 

1602 39 – – andere 

– – – 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van 
pluimvee, bevattend 

1602 39 21 – – – – niet gekookt en niet gebakken 86,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 39 29 – – – – andere 10,9 0 

1602 39 40 – – – 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees 
of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend 

10,9 0 

1602 39 80 – – – andere 10,9 0 

– van varkens 

1602 41 – – hammen en delen daarvan 

1602 41 10 – – – van varkens (huisdieren) 156,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 41 90 – – – andere 10,9 0 

1602 42 – – schouders en delen daarvan
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1602 42 10 – – – van varkens (huisdieren) 129,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 42 90 – – – andere 10,9 0 

1602 49 – – andere, mengsels daaronder begrepen 

– – – van varkens (huisdieren) 

– – – – 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, 
ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van 
welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend 

1602 49 11 – – – – – karbonadestrengen (uitgezonderd halskarbonades) en 
delen daarvan, mengsels van karbonadestreng en ham 
daaronder begrepen 

156,8 EUR/100kg/ 
net 

0 

1602 49 13 – – – – – halskarbonades en delen daarvan, mengsels van hals
karbonade en schouder daaronder begrepen 

129,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 15 – – – – – andere mengsels die ham, schouder, karbonadestreng 
of halskarbonade, alsmede delen daarvan bevatten 

129,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 49 19 – – – – – andere 85,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 30 – – – – 40 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten 
vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek 
en vet ongeacht van welke aard of herkomst daaronder 
begrepen, bevattend 

75 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 50 – – – – minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, 
ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van 
welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend 

54,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 90 – – – andere 10,9 0 

1602 50 – van runderen 

1602 50 10 – – niet gekookt en niet gebakken mengsels van gekookt of 
gebakken met niet-gekookt en niet-gebakken 

303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere 

– – – in luchtdichte verpakkingen 

1602 50 31 – – – – corned beef 16,6 0 

1602 50 39 – – – – andere 16,6 0 

1602 50 80 – – – andere 16,6 0 

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

1602 90 10 – – bereidingen van bloed van dieren van alle soorten 16,6 0 

– – andere 

1602 90 31 – – – van wild of van konijn 10,9 0 

1602 90 41 – – – van rendieren 16,6 0 

– – – andere
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1602 90 51 – – – – vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend 85,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – andere 

– – – – – vlees of slachtafvallen van runderen bevattend 

1602 90 61 – – – – – – niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt 
of gebakken vlees of gekookte of gebakken slacht
afvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of 
niet-gekookte en niet-gebakken slachtafvallen 

303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1602 90 69 – – – – – – andere 16,6 0 

– – – – – andere 

– – – – – – van schapen en van geiten 

– – – – – – – niet gekookt en niet gebakken; mengsels van ge
kookt of gebakken vlees of gekookte of gebakken 
slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken 
vlees of niet-gekookte en niet-gebakken slachtafval
len 

1602 90 72 – – – – – – – – van schapen 12,8 0 

1602 90 74 – – – – – – – – van geiten 16,6 0 

– – – – – – – andere 

1602 90 76 – – – – – – – – van schapen 12,8 0 

1602 90 78 – – – – – – – – van geiten 16,6 0 

1602 90 98 – – – – – – andere 16,6 0 

1603 00 Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van 
weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren 

1603 00 10 – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

12,8 0 

1603 00 80 – andere vrij 0 

1604 Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurroga
ten bereid uit kuit 

– vis, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt 

1604 11 00 – – zalm 5,5 3 

1604 12 – – haring 

1604 12 10 – – – filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneer
meel (gepaneerd), ook indien in olie voorgebakken, be
vroren 

15 5 

– – – andere 

1604 12 91 – – – – in luchtdichte verpakkingen 20 5 

1604 12 99 – – – – andere 20 5 

1604 13 – – sardines, sardinella's en sprot 

– – – sardines
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1604 13 11 – – – – in olijfolie 12,5 3 

1604 13 19 – – – – andere 12,5 5 

1604 13 90 – – – andere 12,5 3 

1604 14 – – tonijn, boniet en bonito (Sarda spp.) 

– – – tonijn en boniet 

1604 14 11 – – – – in plantaardige olie 24 5 

– – – – andere 

1604 14 16 – – – – – filets, zogenaamde „loins” 24 5 

1604 14 18 – – – – – andere 24 5 

1604 14 90 – – – bonito (Sarda spp.) 25 5 

1604 15 – – makreel 

– – – van de soorten „Scomber scombrus” en „Scomber japoni
cus” 

1604 15 11 – – – – filets 25 3 

1604 15 19 – – – – andere 25 3 

1604 15 90 – – – van de soort „Scomber australasicus” 20 3 

1604 16 00 – – ansjovis 25 5 

1604 19 – – andere 

1604 19 10 – – – zalmvissen, andere dan zalm 7 0 

– – – vis van het geslacht „Euthynnus” andere dan boniet (Eut
hynnus (Katsuwonus) pelamis) 

1604 19 31 – – – – filets, zogenaamde „loins” 24 5 

1604 19 39 – – – – andere 24 5 

1604 19 50 – – – vis van de soort „Orcynopsis unicolor” 12,5 3 

– – – andere 

1604 19 91 – – – – filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneer
meel (gepaneerd), ook indien in olie voorgebakken, be
vroren 

7,5 3 

– – – – andere 

1604 19 92 – – – – – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus) 

20 3 

1604 19 93 – – – – – koolvis (Pollachius virens) 20 3 

1604 19 94 – – – – – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 20 3
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1604 19 95 – – – – – Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte kool
vis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius) 

20 3 

1604 19 98 – – – – – andere 20 3 

1604 20 – andere bereidingen en conserven van vis 

1604 20 05 – – bereidingen van surimi 20 3 

– – andere 

1604 20 10 – – – van zalm 5,5 3 

1604 20 30 – – – van andere zalmvissen 7 0 

1604 20 40 – – – van ansjovis 25 5 

1604 20 50 – – – van sardines, van bonito (Sarda spp,), van makreel van de 
soorten „Scomber scrombus” en „Scomber japonicus” en 
van vis van de soort „Orcynopsis unicolor” 

25 5 

1604 20 70 – – – van tonijn, van boniet en van andere vis van het geslacht 
„Euthynnus” 

24 5 

1604 20 90 – – – van andere vissoorten 14 5 

1604 30 – kaviaar en kaviaarsurrogaten 

1604 30 10 – – kaviaar (kuit van steur) 20 3 

1604 30 90 – – kaviaarsurrogaten 20 3 

1605 Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of 
van andere ongewervelde waterdieren 

1605 10 00 – krab 8 0 

1605 20 – garnaal 

1605 20 10 – – in luchtdichte verpakkingen 20 3 

– – andere 

1605 20 91 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 2 kg 

20 3 

1605 20 99 – – – andere 20 3 

1605 30 – zeekreeft 

1605 30 10 – – vlees van zeekreeften, gekookt, bestemd voor de verwer
kende industrie voor de vervaardiging van kreeftenboter, 
kreeftenpasteien, kreeftensoep of kreeftensaus 

vrij 0 

1605 30 90 – – andere 20 0 

1605 40 00 – andere schaaldieren 20 0 

1605 90 – andere 

– – weekdieren 

– – – mossel (Mytilus spp., Perna spp.)
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1605 90 11 – – – – in luchtdichte verpakkingen 20 3 

1605 90 19 – – – – andere 20 3 

1605 90 30 – – – andere 20 3 

1605 90 90 – – andere ongewervelde waterdieren 26 3 

17 HOOFDSTUK 17 - SUIKER EN SUIKERWERK 

1701 Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sa
charose, in vaste vorm 

– ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde 
kleurstoffen 

1701 11 – – suikerriet 

1701 11 10 – – – bestemd om te worden geraffineerd 33,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1701 11 90 – – – andere 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1701 12 – – beetwortelsuiker 

1701 12 10 – – – bestemd om te worden geraffineerd 33,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1701 12 90 – – – andere 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– andere 

1701 91 00 – – gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

5 

1701 99 – – andere 

1701 99 10 – – – witte suiker 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

5 

1701 99 90 – – – andere 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en 
fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suiker
stroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstof
fen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; ka
ramel 

– lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 

1702 11 00 – – bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksui
ker), uitgedrukt in kristalwatervrije lactose, berekend op de 
droge stof 

14 EUR/100 kg/net 0 

1702 19 00 – – andere 14 EUR/100 kg/net 0 

1702 20 – ahornsuiker en ahornsuikerstroop
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1702 20 10 – – ahornsuiker in vaste vorm, gearomatiseerd of met toege
voegde kleurstoffen 

0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 20 90 – – andere 8 0 

1702 30 – glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder 
dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend 

1702 30 10 – – Isoglucose 50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

– – andere 

– – – bevattende, in droge toestand, 99 of meer gewichtsper
centen zuivere glucose 

1702 30 51 – – – – in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd 26,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 30 59 – – – – andere 20 EUR/100 kg/net 0 

– – – andere 

1702 30 91 – – – – in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd 26,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 30 99 – – – – andere 20 EUR/100 kg/net 0 

1702 40 – glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer 
doch minder dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, 
met uitzondering van invertsuiker 

1702 40 10 – – isoglucose 50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

1702 40 90 – – andere 20 EUR/100 kg/net 0 

1702 50 00 – chemisch zuivere fructose 50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

1702 60 – andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer 
dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzon
dering van invertsuiker 

1702 60 10 – – isoglucose 50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

1702 60 80 – – Inulinestroop 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 60 95 – – andere 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 90 – andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en 
suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten 
fructose bevatten
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1702 90 10 – – chemisch zuivere maltose 12,8 0 

1702 90 30 – – isoglucose 50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

1702 90 50 – – maltodextrine en maltodextrinestroop 20 EUR/100 kg/net 0 

1702 90 60 – – kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – karamel 

1702 90 71 – – – bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtsper
centen sacharose 

0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – andere 

1702 90 75 – – – – in poeder, ook indien geagglomereerd 27,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 90 79 – – – – andere 19,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 90 80 – – Inulinestroop 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 90 99 – – andere 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1703 Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker 

1703 10 00 – van rietsuiker 0,35 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1703 90 00 – andere 0,35 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1704 Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begre
pen) 

1704 10 – kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker 

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, be
rekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 
60 gewichtspercenten 

1704 10 11 – – – in de vorm van stroken 6,2 + 27,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

17,9 

0 

1704 10 19 – – – andere 6,2 + 27,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

17,9 

0 

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

1704 10 91 – – – in de vorm van stroken 6,3 + 30,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,2 

0 

1704 10 99 – – – andere 6,3 + 30,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,2 

0
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1704 90 – andere 

1704 90 10 – – zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichts
percenten saccharose, zonder andere toegevoegde stoffen 

13,4 5 

1704 90 30 – – witte chocolade 9,1 + 45,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,9 + 16,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – ander 

1704 90 51 – – – pasta’s en spijs, marsepein daaronder begrepen, in onmid
dellijke verpakking met een netto-inhoud van 1 kg of 
meer 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 55 – – – keelpastilles en hoestbonbons 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 61 – – – dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artike
len 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

– – – andere 

1704 90 65 – – – – gom- en geleiproducten, vruchtenpasta's toebereid als 
suikergoed daaronder begrepen 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 71 – – – – zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk, ook indien 
gevuld 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 75 – – – – karamels, toffees en dergelijke 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

– – – – andere 

1704 90 81 – – – – – verkregen door samenpersing 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 99 – – – – – andere 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

18 HOOFDSTUK 18 - CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN 

1801 00 00 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand vrij 0 

1802 00 00 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen 
van cacao 

vrij 0 

1803 Cacaopasta, ook indien ontvet 

1803 10 00 – niet ontvet 9,6 0 

1803 20 00 – geheel of gedeeltelijk ontvet 9,6 0 

1804 00 00 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie 7,7 0 

1805 00 00 Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 8 0 

1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie 
die cacao bevatten 

1806 10 – cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toe
gevoegd
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1806 10 15 – – geen sacharose bevattend of met een sacharosegehalte (het 
gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder 
begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sa
charose, van minder dan 5 gewichtspercenten 

8 0 

1806 10 20 – – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, be
rekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een iso
glucosegehalte, berekend als sacharose, van 5 of meer doch 
minder dan 65 gewichtspercenten 

8 + 25,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 10 30 – – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, be
rekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een iso
glucosegehalte, berekend als sacharose, van 65 of meer 
doch minder dan 80 gewichtspercenten 

8 + 31,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 10 90 – – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, be
rekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een iso
glucosegehalte, berekend als sacharose, van 80 of meer 
gewichtspercenten 

8 + 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 20 – andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een 
gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in 
de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiën
ten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmid
dellijke verpakking van meer dan 2 kg 

1806 20 10 – – met een gehalte aan cacaoboter van 31 of meer gewichts
percenten of met een totaalgehalte aan cacaoboter en van 
melk afkomstige vetstoffen van 31 of meer gewichtsper
centen 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 30 – – met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkom
stige vetstoffen van 25 of meer doch minder dan 31 ge
wichtspercenten 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

– – andere 

1806 20 50 – – – met een gehalte aan cacaoboter van 18 of meer gewichts
percenten 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 70 – – – zogenaamde „chocolate milk crumb” 15,4 + EA 0 

1806 20 80 – – – cacaofantasie 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 95 – – – andere 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

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

1806 31 00 – – gevuld 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 32 – – -niet gevuld 

1806 32 10 – – – met toegevoegde granen, noten of andere vruchten 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 32 90 – – – andere 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 – andere 

– – chocolade en chocoladewerken 

– – – bonbons of pralines, ook indien gevuld
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1806 90 11 – – – – alcohol bevattend 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 19 – – – – andere 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

– – – andere 

1806 90 31 – – – – gevuld 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 39 – – – – niet gevuld 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 50 – – suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van 
suiker vervangende stoffen, die cacao bevatten 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 60 – – boterhampasta die cacao bevat 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 70 – – bereidingen voor dranken, die cacao bevatten 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 90 – – andere 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

19 HOOFDSTUK 19 - BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, 
VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK 

1901 Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van 
meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder 
dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een 
geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder be
grepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produc
ten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of 
minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend 
op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders 
onder begrepen 

1901 10 00 – bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor 
de verkoop in het klein 

7,6 + EA 5 

1901 20 00 – mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren be
doeld bij post 1905 

7,6 + EA 3 

1901 90 – andere 

– – moutextract 

1901 90 11 – – – met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichts
percenten 

5,1 + 18 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1901 90 19 – – – andere 5,1 + 14,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere 

1901 90 91 – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacha
rose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder 
dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 
minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte 
aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose, min
der dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel, met uit
zondering van bereidingen in poeder voor menselijke 
consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 
tot en met 0404 

12,8 0 

1901 90 99 – – – andere 7,6 + EA E
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1902 Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere 
zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spa
ghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannel
loni; koeskoes, ook indien bereid 

– deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze 
bereid 

1902 11 00 – – waarin ei is verwerkt 7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 19 – – andere 

1902 19 10 – – – geen meel, gries of griesmeel van zachte tarwe bevattend 7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 19 90 – – – andere 7,7 + 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 20 – gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze 
bereid) 

1902 20 10 – – bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of 
weekdieren of andere ongewervelde waterdieren 

8,5 3 

1902 20 30 – – bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of 
slachtafvallen van alle soorten, met inbegrip van vet van 
alle soorten of oorsprong 

54,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – andere 

1902 20 91 – – – gekookt of gebakken 8,3 + 6,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 20 99 – – – andere 8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 – andere deegwaren 

1902 30 10 – – gedroogd 6,4 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 90 – – andere 6,4 + 9,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 40 – koeskoes 

1902 40 10 – – niet bereid 7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 40 90 – – andere 6,4 + 9,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1903 00 00 Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de 
vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke 

6,4 + 15,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren 
(bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan mais) in de 
vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere 
bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en gries
meel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd 
noch elders onder begrepen
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1904 10 – graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren 

1904 10 10 – – op basis van mais 3,8 + 20 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 10 30 – – op basis van rijst 5,1 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 10 90 – – andere 5,1 + 33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 – bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit onge
roosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde 
graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte gra
nen 

1904 20 10 – – bereidingen van de soort „Muesli”, op basis van niet-ge
roosterde graanvlokken 

9 + EA 0 

– – andere 

1904 20 91 – – – op basis van mais 3,8 + 20 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 95 – – – op basis van rijst 5,1 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 99 – – – andere 5,1 + 33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 30 00 – bulgurtarwe 8,3 + 25,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 90 – andere 

1904 90 10 – – op basis van rijst 8,3 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1904 90 80 – – andere 8,3 + 25,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien 
deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ou
wels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten 
van meel of van zetmeel 

1905 10 00 – bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd 5,8 + 13 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1905 20 – ontbijtkoek 

1905 20 10 – – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, be
rekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 
30 gewichtspercenten 

9,4 + 18,3 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1905 20 30 – – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, be
rekend als sacharose, daaronder begrepen) van 30 of meer 
doch minder dan 50 gewichtspercenten 

9,8 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1905 20 90 – – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, be
rekend als sacharose, daaronder begrepen) van 50 of meer 
gewichtspercenten 

10,1 + 31,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes
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1905 31 – – koekjes en biscuits, gezoet 

– – – geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere 
bereidingen die cacao bevatten 

1905 31 11 – – – – in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud 
van niet meer dan 85 g 

9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 31 19 – – – – andere 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

– – – andere 

1905 31 30 – – – – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 
8 of meer gewichtspercenten 

9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

– – – – andere 

1905 31 91 – – – – – dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 31 99 – – – – – andere 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 32 – – wafels en wafeltjes 

1905 32 05 – – – met een gehalte aan water van meer dan 10 gewichts
percenten 

9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

– – – andere 

– – – – geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met an
dere bereidingen die cacao bevatten 

1905 32 11 – – – – – in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud 
van niet meer dan 85 g 

9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 32 19 – – – – – andere 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

– – – – andere 

1905 32 91 – – – – – gezouten, ook indien gevuld 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

1905 32 99 – – – – – andere 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 40 – beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde produc
ten 

1905 40 10 – – beschuit 9,7 + EA 0 

1905 40 90 – – andere 9,7 + EA 0 

1905 90 – andere 

1905 90 10 – – matses 3,8 + 15,9 EUR/ 
100 kg/net 

0
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1905 90 20 – – ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, pla
kouwels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel 

4,5 + 60,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere 

1905 90 30 – – – brood waaraan geen honing, eieren, kaas of vruchten zijn 
toegevoegd, met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen 
van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op 
de droge stof 

9,7 + EA 0 

1905 90 45 – – – koekjes en biscuits 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

1905 90 55 – – – geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of 
gearomatiseerd 

9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

– – – andere 

1905 90 60 – – – – gezoet 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 90 90 – – – – andere 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

20 HOOFDSTUK 20 - BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN 
VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN 

2001 Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of 
verduurzaamd in azijn of azijnzuur 

2001 10 00 – komkommers en augurken 17,6 0 

2001 90 – andere 

2001 90 10 – – mangochutney vrij 0 

2001 90 20 – – scherpsmakende vruchten van het geslacht „Capsicum” 5 0 

2001 90 30 – – suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2001 90 40 – – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke 
eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of 
meer gewichtspercenten 

8,3 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2001 90 50 – – paddenstoelen 16 0 

2001 90 60 – – palmharten 10 0 

2001 90 65 – – olijven 16 0 

2001 90 70 – – niet-scherpsmakende pepers 16 0 

2001 90 91 – – tropische vruchten en tropische noten 10 0 

2001 90 93 – – uien 16 0 

2001 90 99 – – andere 16 0
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2002 Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in 
azijn of azijnzuur 

2002 10 – tomaten, geheel of in stukken 

2002 10 10 – – gepelde 14,4 0 

2002 10 90 – – andere 14,4 0 

2002 90 – andere 

– – met een gehalte aan droge stof van minder dan 12 ge
wichtspercenten 

2002 90 11 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 1 kg 

14,4 0 

2002 90 19 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

14,4 0 

– – met een gehalte aan droge stof van 12 of meer doch niet 
meer dan 30 gewichtspercenten 

2002 90 31 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 1 kg 

14,4 0 

2002 90 39 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

14,4 0 

– – met een gehalte aan droge stof van meer dan 30 gewichts
percenten 

2002 90 91 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 1 kg 

14,4 0 

2002 90 99 – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

14,4 0 

2003 Paddenstoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduur
zaamd dan in azijn of azijnzuur 

2003 10 – paddenstoelen van het geslacht „Agaricus” 

2003 10 20 – – voorlopig verduurzaamd, volledig gekookt 18,4 + 191 EUR/ 
100 kg/net eda 

0 

2003 10 30 – – andere 18,4 + 222 EUR/ 
100 kg/net eda 

0 

2003 20 00 – truffels 14,4 0 

2003 90 00 – andere 18,4 0 

2004 Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd 
dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten 
bedoeld bij post 2006 

2004 10 – aardappelen 

2004 10 10 – – enkel gekookt of gebakken 14,4 0 

– – andere 

2004 10 91 – – – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken 7,6 + EA 0
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2004 10 99 – – – andere 17,6 0 

2004 90 – andere groenten en mengsels van groenten 

2004 90 10 – – suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2004 90 30 – – zuurkool, kappers en olijven 16 0 

2004 90 50 – – erwten (Pisum sativum) en bonen in de dop (Phaseolus 
spp.) 

19,2 0 

– – andere, mengsels daaronder begrepen 

2004 90 91 – – – uien, enkel gekookt of gebakken 14,4 0 

2004 90 98 – – – andere 17,6 0 

2005 Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd 
dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de pro
ducten bedoeld bij post 2006 

2005 10 00 – gehomogeniseerde groenten 17,6 0 

2005 20 – aardappelen 

2005 20 10 – – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken 8,8 + EA 0 

– – andere 

2005 20 20 – – – in schijfjes, gebakken, ook indien gezouten of gearomati
seerd, luchtdicht verpakt, geschikt voor onmiddellijk ver
bruik 

14,1 0 

2005 20 80 – – – andere 14,1 0 

2005 40 00 – erwten (Pisum sativum) 19,2 0 

– bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

2005 51 00 – – gedopt 17,6 0 

2005 59 00 – – andere 19,2 0 

2005 60 00 – asperges 17,6 0 

2005 70 – olijven 

2005 70 10 – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 5 kg 

12,8 0 

2005 70 90 – – andere 12,8 0 

2005 80 00 – suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– andere groenten en mengsels van groenten 

2005 91 00 – – bamboescheuten 17,6 0 

2005 99 – – andere
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2005 99 10 – – – scherpsmakende vruchten van het geslacht „Capsicum” 6,4 0 

2005 99 20 – – – kappers 16 0 

2005 99 30 – – – artisjokken 17,6 0 

2005 99 40 – – – wortelen 17,6 0 

2005 99 50 – – – mengsels van groenten 17,6 0 

2005 99 60 – – – zuurkool 16 0 

2005 99 90 – – – andere 17,6 0 

2006 00 Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, 
gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalli
seerd) 

2006 00 10 – gember vrij 0 

– andere 

– – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 

2006 00 31 – – – kersen 20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2006 00 35 – – – tropische vruchten en tropische noten 12,5 + 15 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2006 00 38 – – – andere 20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere 

2006 00 91 – – – tropische vruchten en tropische noten 12,5 0 

2006 00 99 – – – andere 20 0 

2007 Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchten
pasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toege
voegde suiker of andere zoetstoffen 

2007 10 – gehomogeniseerde bereidingen 

2007 10 10 – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere 

2007 10 91 – – – van tropische vruchten 15 0 

2007 10 99 – – – andere 24 0 

– andere 

2007 91 – – citrusvruchten 

2007 91 10 – – – met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercen
ten 

20 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2007 91 30 – – – met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 

20 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 91 90 – – – andere 21,6 0 

2007 99 – – andere 

– – – met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercen
ten 

2007 99 10 – – – – pruimenmoes en pruimenpasta, in verpakkingen met 
een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 
meer dan 100 kg en bestemd voor industriële verwer
king 

22,4 0 

2007 99 20 – – – – kastanjepasta („crème de marrons”) 24 + 19,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – andere 

2007 99 31 – – – – – van kersen 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 33 – – – – – van aardbeien 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 35 – – – – – van frambozen 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 39 – – – – – andere 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 

2007 99 55 – – – – appelmoes 24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 57 – – – – andere 24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere 

2007 99 91 – – – – appelmoes 24 0 

2007 99 93 – – – – van tropische vruchten en tropische noten 15 0 

2007 99 98 – – – – andere 24 0 

2008 Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze 
bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, 
andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders 
onder begrepen 

– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling 
vermengd 

2008 11 – – grondnoten 

2008 11 10 – – – pindakaas 12,8 5 

– – – andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid
dellijke verpakking van 

– – – – meer dan 1 kg
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2008 11 92 – – – – – gebrand 11,2 0 

2008 11 94 – – – – – andere 11,2 0 

– – – – niet meer dan 1 kg 

2008 11 96 – – – – – gebrand 12 0 

2008 11 98 – – – – – andere 12,8 0 

2008 19 – – andere, mengsels daaronder begrepen 

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

2008 19 11 – – – – tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische 
noten en tropische vruchten van 50 gewichtspercenten 
of meer 

7 0 

– – – – andere 

2008 19 13 – – – – – amandelen en pistaches, gebrand 9 0 

2008 19 19 – – – – – andere 11,2 0 

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

2008 19 91 – – – – tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische 
noten en tropische vruchten van 50 gewichtspercenten 
of meer 

8 0 

– – – – andere 

– – – – – gebrande noten 

2008 19 93 – – – – – – amandelen en pistaches 10,2 0 

2008 19 95 – – – – – – andere 12 0 

2008 19 99 – – – – – andere 12,8 0 

2008 20 – ananas 

– – met toegevoegde alcohol 

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

2008 20 11 – – – – met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercen
ten 

25,6 + 2,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 20 19 – – – – andere 25,6 0 

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

2008 20 31 – – – – met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercen
ten 

25,6 + 2,5 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2008 20 39 – – – – andere 25,6 0 

– – zonder toegevoegde alcohol 

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

2008 20 51 – – – – met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercen
ten 

19,2 0 

2008 20 59 – – – – andere 17,6 0 

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

2008 20 71 – – – – met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercen
ten 

20,8 0 

2008 20 79 – – – – andere 19,2 0 

2008 20 90 – – – zonder toegevoegde suiker 18,4 0 

2008 30 – citrusvruchten 

– – met toegevoegde alcohol 

– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten 

2008 30 11 – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 
11,85 % mas 

25,6 0 

2008 30 19 – – – – andere 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere 

2008 30 31 – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 
11,85 % mas 

24 0 

2008 30 39 – – – – andere 25,6 0 

– – zonder toegevoegde alcohol 

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

2008 30 51 – – – – partjes van pompelmoezen en pomelo's, 15,2 0 

2008 30 55 – – – – mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begre
pen; clementines, wilkings en andere dergelijke kruisin
gen van citrusvruchten 

18,4 0 

2008 30 59 – – – – andere 17,6 0 

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

2008 30 71 – – – – partjes van pompelmoezen en pomelo's, 15,2 0 

2008 30 75 – – – – mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begre
pen; clementines, wilkings en andere dergelijke kruisin
gen van citrusvruchten 

17,6 0 

2008 30 79 – – – – andere 20,8 0
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2008 30 90 – – – zonder toegevoegde suiker 18,4 0 

2008 40 – peren 

– – met toegevoegde alcohol 

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

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercen
ten 

2008 40 11 – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer 
dan 11,85 % mas 

25,6 0 

2008 40 19 – – – – – andere 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – andere 

2008 40 21 – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer 
dan 11,85 % mas 

24 0 

2008 40 29 – – – – – andere 25,6 0 

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

2008 40 31 – – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercen
ten 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 40 39 – – – – andere 25,6 0 

– – zonder toegevoegde alcohol 

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

2008 40 51 – – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercen
ten 

17,6 0 

2008 40 59 – – – – andere 16 0 

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

2008 40 71 – – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercen
ten 

19,2 0 

2008 40 79 – – – – andere 17,6 0 

2008 40 90 – – – zonder toegevoegde suiker 16,8 0 

2008 50 – abrikozen 

– – met toegevoegde alcohol 

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

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercen
ten 

2008 50 11 – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer 
dan 11,85 % mas 

25,6 0
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2008 50 19 – – – – – andere 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – andere 

2008 50 31 – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer 
dan 11,85 % mas 

24 0 

2008 50 39 – – – – – andere 25,6 0 

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

2008 50 51 – – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercen
ten 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 50 59 – – – – andere 25,6 0 

– – zonder toegevoegde alcohol 

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

2008 50 61 – – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercen
ten 

19,2 0 

2008 50 69 – – – – andere 17,6 0 

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

2008 50 71 – – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercen
ten 

20,8 0 

2008 50 79 – – – – andere 19,2 0 

– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een 
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

2008 50 92 – – – – 5 kg of meer 13,6 0 

2008 50 94 – – – – 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg 17 0 

2008 50 99 – – – – minder dan 4,5 kg 18,4 0 

2008 60 – kersen 

– – met toegevoegde alcohol 

– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten 

2008 60 11 – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 
11,85 % mas 

25,6 0 

2008 60 19 – – – – andere 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere 

2008 60 31 – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 
11,85 % mas 

24 0
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2008 60 39 – – – – andere 25,6 0 

– – zonder toegevoegde alcohol 

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto- 
inhoud per onmiddellijke verpakking van 

2008 60 50 – – – – meer dan 1 kg 17,6 0 

2008 60 60 – – – – niet meer dan 1 kg 20,8 0 

– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een 
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

2008 60 70 – – – – 4,5 kg of meer 18,4 0 

2008 60 90 – – – – minder dan 4,5 kg 18,4 0 

2008 70 – perziken, nectarines daaronder begrepen 

– – met toegevoegde alcohol 

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

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercen
ten 

2008 70 11 – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer 
dan 11,85 % mas 

25,6 0 

2008 70 19 – – – – – andere 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – andere 

2008 70 31 – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer 
dan 11,85 % mas 

24 0 

2008 70 39 – – – – – andere 25,6 0 

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

2008 70 51 – – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercen
ten 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 70 59 – – – – andere 25,6 0 

– – zonder toegevoegde alcohol 

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

2008 70 61 – – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercen
ten 

19,2 0 

2008 70 69 – – – – andere 17,6 0 

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

2008 70 71 – – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercen
ten 

19,2 0
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2008 70 79 – – – – andere 17,6 0 

– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een 
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

2008 70 92 – – – – 5 kg of meer 15,2 0 

2008 70 98 – – – – minder dan 5 kg 18,4 0 

2008 80 – aardbeien 

– – met toegevoegde alcohol 

– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten 

2008 80 11 – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 
11,85 % mas 

25,6 0 

2008 80 19 – – – – andere 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere 

2008 80 31 – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 
11,85 % mas 

24 0 

2008 80 39 – – – – andere 25,6 0 

– – zonder toegevoegde alcohol 

2008 80 50 – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto- 
inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg 

17,6 0 

2008 80 70 – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto- 
inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 
1 kg 

20,8 0 

2008 80 90 – – – zonder toegevoegde suiker 18,4 0 

– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 
2008 19, daaronder begrepen 

2008 91 00 – – palmharten 10 5 

2008 92 – – mengsels 

– – – met toegevoegde alcohol 

– – – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercen
ten 

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

2008 92 12 – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

16 0 

2008 92 14 – – – – – – andere 25,6 0 

– – – – – andere
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2008 92 16 – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

16 + 2,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 92 18 – – – – – – andere 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – andere 

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

2008 92 32 – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 0 

2008 92 34 – – – – – – andere 24 0 

– – – – – andere 

2008 92 36 – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

16 0 

2008 92 38 – – – – – – andere 25,6 0 

– – – zonder toegevoegde alcohol 

– – – – met toegevoegde suiker 

– – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van meer dan 1 kg 

2008 92 51 – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

11 0 

2008 92 59 – – – – – – andere 17,6 0 

– – – – – andere 

– – – – – – mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin 
aanwezige vruchtensoorten meer bedraagt dan 50 ge
wichtspercenten van het totaal van de vruchten 

2008 92 72 – – – – – – – tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

8,5 0 

2008 92 74 – – – – – – – andere 13,6 0 

– – – – – – andere 

2008 92 76 – – – – – – – tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

12 0 

2008 92 78 – – – – – – – andere 19,2 0 

– – – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een 
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking 

– – – – – van 5 kg of meer 

2008 92 92 – – – – – – tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

11,5 0
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2008 92 93 – – – – – – andere 18,4 0 

– – – – – van 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg 

2008 92 94 – – – – – – tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

11,5 0 

2008 92 96 – – – – – – andere 18,4 0 

– – – – – van minder dan 4,5 kg 

2008 92 97 – – – – – – tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan 
tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

11,5 0 

2008 92 98 – – – – – – andere 18,4 0 

2008 99 – – andere 

– – – met toegevoegde alcohol 

– – – – gember 

2008 99 11 – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer 
dan 11,85 % mas 

10 0 

2008 99 19 – – – – – andere 16 0 

– – – – druiven 

2008 99 21 – – – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtsper
centen 

25,6 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 99 23 – – – – – andere 25,6 0 

– – – – andere 

– – – – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercen
ten 

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

2008 99 24 – – – – – – – tropische vruchten 16 0 

2008 99 28 – – – – – – – andere 25,6 0 

– – – – – – andere 

2008 99 31 – – – – – – – tropische vruchten 16 + 2,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 99 34 – – – – – – – andere 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – andere 

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

2008 99 36 – – – – – – – tropische vruchten 15 0
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2008 99 37 – – – – – – – andere 24 0 

– – – – – – andere 

2008 99 38 – – – – – – – tropische vruchten 16 0 

2008 99 40 – – – – – – – andere 25,6 0 

– – – zonder toegevoegde alcohol 

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

2008 99 41 – – – – – gember vrij 0 

2008 99 43 – – – – – druiven 19,2 0 

2008 99 45 – – – – – pruimen 17,6 0 

2008 99 46 – – – – – passievruchten, guaves en tamarindevruchten 11 0 

2008 99 47 – – – – – manga’s, manggistans, papaja’s, cashewappelen, lychees, 
nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, carambola’s en pita
haya’s 

11 0 

2008 99 49 – – – – – andere 17,6 0 

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

2008 99 51 – – – – – gember vrij 0 

2008 99 61 – – – – – passievruchten en guaves 13 0 

2008 99 62 – – – – – manga’s, manggistans, papaja’s, tamarindevruchten, cas
hewappelen, lychees, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, 
carambola’s en pitahaya’s 

13 0 

2008 99 67 – – – – – andere 20,8 0 

– – – – zonder toegevoegde suiker 

– – – – – pruimen in onmiddellijke verpakkingen met een netto- 
inhoud van 

2008 99 72 – – – – – – 5 kg of meer 15,2 0 

2008 99 78 – – – – – – minder dan 5 kg 18,4 0 

2008 99 85 – – – – – maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

2008 99 91 – – – – – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en derge
lijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 
5 of meer gewichtspercenten 

8,3 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

2008 99 99 – – – – – andere 18,4 0 

2009 Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) 
en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook 
indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

– sinaasappelsap
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2009 11 – – bevroren 

– – – met een brixwaarde van meer dan 67 

2009 11 11 – – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 11 19 – – – – ander 33,6 0 

– – – met een brixwaarde van niet meer dan 67 

2009 11 91 – – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg 
nettogewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker 
van meer dan 30 gewichtspercenten 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 11 99 – – – – ander 15,2 0 

2009 12 00 – – niet bevroren, met een brixwaarde van niet meer dan 20 12,2 0 

2009 19 – – ander 

– – – met een brixwaarde van meer dan 67 

2009 19 11 – – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 19 19 – – – – ander 33,6 0 

– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 
67 

2009 19 91 – – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg 
nettogewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker 
van meer dan 30 gewichtspercenten 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 19 98 – – – – ander 12,2 0 

– sap van pompelmoezen of van pomelo’s 

2009 21 00 – – met een brixwaarde van niet meer dan 20 12 0 

2009 29 – – ander 

– – – met een brixwaarde van meer dan 67 

2009 29 11 – – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 29 19 – – – – ander 33,6 0 

– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 
67 

2009 29 91 – – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg 
nettogewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker 
van meer dan 30 gewichtspercenten 

12 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 29 99 – – – – ander 12 0 

– sap van andere citrusvruchten, niet onderling vermengd 

2009 31 – – met een brixwaarde van niet meer dan 20 

– – – met een waarde van meer 30 EUR per 100 kg nettoge
wicht
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2009 31 11 – – – – toegevoegde suiker bevattend 14,4 0 

2009 31 19 – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

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

– – – – van citroenen 

2009 31 51 – – – – – toegevoegde suiker bevattend 14,4 0 

2009 31 59 – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

– – – – van andere citrusvruchten 

2009 31 91 – – – – – toegevoegde suiker bevattend 14,4 0 

2009 31 99 – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

2009 39 – – ander 

– – – met een brixwaarde van meer dan 67 

2009 39 11 – – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 19 – – – – ander 33,6 0 

– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 
67 

– – – – met een waarde van meer 30 EUR per 100 kg nettoge
wicht 

2009 39 31 – – – – – toegevoegde suiker bevattend 14,4 0 

2009 39 39 – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

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

– – – – – van citroenen 

2009 39 51 – – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 
30 gewichtspercenten 

14,4 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 55 – – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 

14,4 0 

2009 39 59 – – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

– – – – – van andere citrusvruchten 

2009 39 91 – – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 
30 gewichtspercenten 

14,4 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 95 – – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 

14,4 0 

2009 39 99 – – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

– ananassap 

2009 41 – – met een brixwaarde van niet meer dan 20

NL L 127/644 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)646 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2009 41 10 – – – met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg net
togewicht, toegevoegde suiker bevattend 

15,2 0 

– – – ander 

2009 41 91 – – – – toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

2009 41 99 – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 16 0 

2009 49 – – ander 

– – – met een brixwaarde van meer dan 67 

2009 49 11 – – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 49 19 – – – – ander 33,6 0 

– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 
67 

2009 49 30 – – – – met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg net
togewicht, toegevoegde suiker bevattend 

15,2 0 

– – – – ander 

2009 49 91 – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 
30 gewichtspercenten 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 49 93 – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 

15,2 0 

2009 49 99 – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 16 0 

2009 50 – tomatensap 

2009 50 10 – – toegevoegde suiker bevattend 16 0 

2009 50 90 – – ander 16,8 0 

– druivensap (druivenmost daaronder begrepen) 

2009 61 – – met een brixwaarde van niet meer dan 30 

2009 61 10 – – – met een waarde van meer 18 EUR per 100 kg nettoge
wicht 

Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

2009 61 90 – – – met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

22,4 + 27 EUR/hl 0 

2009 69 – – ander 

– – – met een brixwaarde van meer dan 67 

2009 69 11 – – – – met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

40 + 121 EUR/hl + 
20,6 EUR/100 kg/ 

net 

0 

2009 69 19 – – – – ander Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

– – – met een brixwaarde van meer dan 30 doch niet meer dan 
67 

– – – – met een waarde van meer 18 EUR per 100 kg nettoge
wicht
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2009 69 51 – – – – – geconcentreerd Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

2009 69 59 – – – – – andere Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

– – – – met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

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

2009 69 71 – – – – – – geconcentreerd 22,4 + 131 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2009 69 79 – – – – – – ander 22,4 + 27 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2009 69 90 – – – – – ander 22,4 + 27 EUR/hl 0 

– appelsap 

2009 71 – – met een brixwaarde van niet meer dan 20 

2009 71 10 – – – met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg net
togewicht, toegevoegde suiker bevattend 

18 0 

– – – ander 

2009 71 91 – – – – toegevoegde suiker bevattend 18 0 

2009 71 99 – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 18 0 

2009 79 – – ander 

– – – met een brixwaarde van meer dan 67 

2009 79 11 – – – – met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

30 + 18,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 79 19 – – – – ander 30 0 

– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 
67 

2009 79 30 – – – – met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg net
togewicht, toegevoegde suiker bevattend 

18 0 

– – – – ander 

2009 79 91 – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 
30 gewichtspercenten 

18 + 19,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 79 93 – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 

18 0 

2009 79 99 – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 18 0
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2009 80 – sap van andere vruchten of groenten, niet onderling ver
mengd 

– – met een brixwaarde van meer dan 67 

– – – perensap 

2009 80 11 – – – – met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 19 – – – – ander 33,6 0 

– – – ander 

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

2009 80 34 – – – – – sap van tropische vruchten 21 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 35 – – – – – ander 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – ander 

2009 80 36 – – – – – sap van tropische vruchten 21 0 

2009 80 38 – – – – – ander 33,6 0 

– – met een brixwaarde van niet meer dan 67 

– – – perensap 

2009 80 50 – – – – met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg net
togewicht, toegevoegde suiker bevattend 

19,2 0 

– – – – ander 

2009 80 61 – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 
30 gewichtspercenten 

19,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 63 – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 

19,2 0 

2009 80 69 – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 20 0 

– – – ander 

– – – – met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg net
togewicht, toegevoegde suiker bevattend 

2009 80 71 – – – – – kersensap 16,8 0 

2009 80 73 – – – – – sap van tropische vruchten 10,5 0 

2009 80 79 – – – – – ander 16,8 0 

– – – – ander 

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 
30 gewichtspercenten
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2009 80 85 – – – – – – sap van tropische vruchten 10,5 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 86 – – – – – – ander 16,8 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

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

2009 80 88 – – – – – – sap van tropische vruchten 10,5 0 

2009 80 89 – – – – – – ander 16,8 0 

– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 

2009 80 95 – – – – – – vruchtensap van de soort „Vaccinium macrocarpon” 14 0 

2009 80 96 – – – – – – kersensap 17,6 0 

2009 80 97 – – – – – – sap van tropische vruchten 11 0 

2009 80 99 – – – – – – ander 17,6 0 

2009 90 – mengsels van sappen 

– – met een brixwaarde van meer dan 67 

– – – mengsels van sap van appelen en van sap van peren 

2009 90 11 – – – – met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 19 – – – – andere 33,6 0 

– – – andere 

2009 90 21 – – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg 
nettogewicht 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 29 – – – – andere 33,6 0 

– – met een brixwaarde van niet meer dan 67 

– – – mengsels van sap van appelen en van sap van peren 

2009 90 31 – – – – met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg 
nettogewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker 
van meer dan 30 gewichtspercenten 

20 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 39 – – – – andere 20 0 

– – – andere 

– – – – met een waarde van meer 30 EUR per 100 kg nettoge
wicht 

– – – – – mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van 
ananassen 

2009 90 41 – – – – – – toegevoegde suiker bevattend 15,2 0
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2009 90 49 – – – – – – andere 16 0 

– – – – – andere 

2009 90 51 – – – – – – toegevoegde suiker bevattend 16,8 0 

2009 90 59 – – – – – – andere 17,6 0 

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

– – – – – mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van 
ananassen 

2009 90 71 – – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 
30 gewichtspercenten 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 73 – – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 

15,2 0 

2009 90 79 – – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 16 0 

– – – – – andere 

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

2009 90 92 – – – – – – – mengsels van sap van tropische vruchten 10,5 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 94 – – – – – – – andere 16,8 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

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

2009 90 95 – – – – – – – mengsels van sap van tropische vruchten 10,5 0 

2009 90 96 – – – – – – – andere 16,8 0 

– – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend 

2009 90 97 – – – – – – – mengsels van sap van tropische vruchten 11 0 

2009 90 98 – – – – – – – andere 17,6 0 

21 HOOFDSTUK 21 - DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSE
LIJKE CONSUMPTIE 

2101 Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of 
van maté en preparaten op basis van deze producten of op 
basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en 
andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences 
en concentraten daarvan 

– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten 
op basis van deze producten of op basis van koffie 

2101 11 – – extracten, essences en concentraten 

2101 11 11 – – – met een gehalte aan droge uit koffie afkomstige stof van 
95 of meer gewichtspercenten 

9 0 

2101 11 19 – – – andere 9 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/649

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 651 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2101 12 – – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten 
of op basis van koffie 

2101 12 92 – – – preparaten op basis van extracten, essences of concentra
ten van koffie 

11,5 0 

2101 12 98 – – – andere 9 + EA 0 

2101 20 – extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en 
preparaten op basis van deze producten of op basis van thee 
of van maté 

2101 20 20 – – extracten, essences en concentraten 6 0 

– – preparaten 

2101 20 92 – – – op basis van extracten, essences en concentraten, van thee 
of van maté 

6 0 

2101 20 98 – – – andere 6,5 + EA 0 

2101 30 – gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, als
mede extracten, essences en concentraten daarvan 

– – gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten 

2101 30 11 – – – gebrande cichorei 11,5 0 

2101 30 19 – – – andere 5,1 + 12,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei 
en van andere gebrande koffiesurrogaten 

2101 30 91 – – – van gebrande cichorei 14,1 0 

2101 30 99 – – – andere 10,8 + 22,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, 
dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samen
gesteld bakpoeder 

2102 10 – levende gist 

2102 10 10 – – reinculturen van gist 10,9 0 

– – bakkersgist 

2102 10 31 – – – gedroogd 12 + 49,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 10 39 – – – andere 12 + 14,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 10 90 – – andere 14,7 0 

2102 20 – inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood 

– – inactieve gist
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2102 20 11 – – – in tabletten, in blokken of in dergelijke vormen, dan wel 
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

8,3 0 

2102 20 19 – – – andere 5,1 0 

2102 20 90 – – andere vrij 0 

2102 30 00 – samengesteld bakpoeder 6,1 0 

2103 Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen 
en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd 

2103 10 00 – sojasaus 7,7 0 

2103 20 00 – tomatenketchup en andere tomatensausen 10,2 0 

2103 30 – mosterdmeel en bereide mosterd 

2103 30 10 – – mosterdmeel vrij 0 

2103 30 90 – – bereide mosterd 9 0 

2103 90 – andere 

2103 90 10 – – mangochutney, vloeibaar vrij 0 

2103 90 30 – – aromatische bitters met een alcoholvolumegehalte van 44,2 
of meer doch niet meer dan 49,2 % vol, bevattende 1,5 of 
meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten gentianine, 
kruiden en diverse ingrediënten en met een suikergehalte 
van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten, 
in verpakkingen met een inhoudsruimte van niet meer dan 
0,5 l 

vrij 0 

2103 90 90 – – andere 7,7 0 

2104 Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouil
lon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor mense
lijke consumptie 

2104 10 – preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en 
bouillon 

2104 10 10 – – gedroogd 11,5 0 

2104 10 90 – – andere 11,5 0 

2104 20 00 – samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke 
consumptie 

14,1 0 

2105 00 Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend 

2105 00 10 – geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkom
stige vetstoffen bevattend 

8,6 + 20,2 EUR/ 
100 kg/net MAX 
19,4 + 9,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen 

2105 00 91 – – van 3 of meer doch minder dan t gewichtspercenten 8 + 38,5 EUR/ 
100 kg/net MAX 
18,1 + 7 EUR/ 

100 kg/net 

0
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2105 00 99 – – van 7 of meer gewichtspercenten 7,9 + 54 EUR/ 
100 kg/net MAX 
17,8 + 6,9 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2106 Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch 
elders onder begrepen 

2106 10 – proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen 

2106 10 20 – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, 
isoglucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 ge
wichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 
5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 
gewichtspercenten glucose of zetmeel 

12,8 0 

2106 10 80 – – andere EA 0 

2106 90 – andere 

2106 90 20 – – samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op 
basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de ver
vaardiging van dranken 

17,3 MIN 1 EUR/% 
vol/hl 

0 

– – suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstof
fen 

2106 90 30 – – – isoglucose 42,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

– – – andere 

2106 90 51 – – – – van lactose 14 EUR/100 kg/net 0 

2106 90 55 – – – – van glucose en van maltodextrine 20 EUR/100 kg/net 0 

2106 90 59 – – – – andere 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – andere 

2106 90 92 – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacha
rose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder 
dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 
minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, 
minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel 

12,8 0 

2106 90 98 – – – andere 9 + EA 0 

22 HOOFDSTUK 22 - DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE 
VLOEISTOFFEN EN AZIJN 

2201 Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater 
daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw 

2201 10 – mineraalwater en spuitwater 

– – natuurlijk mineraalwater 

2201 10 11 – – – niet-koolzuurgashoudend vrij 0 

2201 10 19 – – – ander vrij 0 

2201 10 90 – – ander vrij 0 

2201 90 00 – andere vrij 0
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2202 Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met 
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomati
seerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de 
vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009 

2202 10 00 – water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met 
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearoma
tiseerd 

9,6 0 

2202 90 – andere 

2202 90 10 – – geen producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 
0404 of vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij 
de posten 0401 tot en met 0404 bevattend 

9,6 0 

– – andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van pro
ducten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 

2202 90 91 – – – van minder dan 0,2 gewichtspercent 6,4 + 13,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 95 – – – van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten 5,5 + 12,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 99 – – – van 2 of meer gewichtpercenten 5,4 + 21,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2203 00 Bier van mout 

– in verpakkingen inhoudende niet meer dan 10 l 

2203 00 01 – – verpakt in flessen vrij 0 

2203 00 09 – – ander vrij 0 

2203 00 10 – in verpakkingen inhoudende meer dan 10 liter vrij 0 

2204 Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd 
daaronder begrepen; druivenmost, andere dan die bedoeld bij 
post 2009 

2204 10 – mousserende wijn 

– – met een effectief alcoholvolumegehalte van 8,5 % vol of 
meer 

2204 10 11 – – – champagne 32 EUR/hl 0 

2204 10 19 – – – andere 32 EUR/hl 0 

– – andere 

2204 10 91 – – – Asti spumante 32 EUR/hl 0 

2204 10 99 – – – andere 32 EUR/hl 0 

– andere wijn; druivenmost waarvan de gisting door toevoegen 
van alcohol is verhinderd of gestuit 

2204 21 – – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l
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2204 21 10 – – – wijn, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2204 10, 
verpakt in flessen, gesloten door middel van een cham
pignonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door 
draden, banden of anderszins is geborgd; anders verpakte 
wijn die bij 20 °C een overdruk heeft die is teweeg
gebracht door koolzuurgas in oplossing, van 1 of meer 
doch minder dan 3 bar 

32 EUR/hl 0 

– – – andere 

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer 
dan 13 % vol 

– – – – – in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen 
(v.q.p.r.d.) 

– – – – – – witte wijn 

2204 21 11 – – – – – – – Alsace (Elzas) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 12 – – – – – – – Bordeaux 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 13 – – – – – – – Bourgogne 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 17 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 18 – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 19 – – – – – – – Pfalz 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 22 – – – – – – – Rheinhessen 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 23 – – – – – – – Tokaj 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 24 – – – – – – – Lazio (Latium) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 26 – – – – – – – Toscana (Toscane) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 27 – – – – – – – Trentino, Alto Adige (Zuid-Tirol) en Friuli 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 28 – – – – – – – Veneto 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 32 – – – – – – – Vinho Verde 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 34 – – – – – – – Penedés 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 36 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 37 – – – – – – – Valencia 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 38 – – – – – – – andere 13,1 EUR/hl 0 

– – – – – – andere 

2204 21 42 – – – – – – – Bordeaux 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 43 – – – – – – – Bourgogne 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 44 – – – – – – – Beaujolais 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 13,1 EUR/hl 0
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2204 21 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 48 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 62 – – – – – – – Piemonte 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 66 – – – – – – – Toscana (Toscane) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 67 – – – – – – – Trentino en Alto Adige (Zuid-Tirol) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 68 – – – – – – – Veneto 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 69 – – – – – – – Dão, Bairrada en Douro 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 71 – – – – – – – Navarra 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 74 – – – – – – – Penedès 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 76 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 77 – – – – – – – Valdepeñas 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 78 – – – – – – – andere 13,1 EUR/hl 0 

– – – – – andere 

2204 21 79 – – – – – – witte wijn 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 80 – – – – – – andere 13,1 EUR/hl 0 

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 13 
doch niet meer dan 15 % vol 

– – – – – in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen 
(v.q.p.r.d.) 

– – – – – – witte wijn 

2204 21 81 – – – – – – – Tokaj 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 82 – – – – – – – andere 15,4 EUR/hl 0 

2204 21 83 – – – – – – andere 15,4 EUR/hl 0 

– – – – – andere 

2204 21 84 – – – – – – witte wijn 15,4 EUR/hl 0 

2204 21 85 – – – – – – andere 15,4 EUR/hl 0 

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 15 
doch niet meer dan 18 % vol 

2204 21 87 – – – – – Marsalawijn 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 88 – – – – – Samoswijn en muskaatwijn van Limnos 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 89 – – – – – Portwijn 14,8 EUR/hl 0
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2204 21 91 – – – – – Madeirawijn en Moscatel de Setubal 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 92 – – – – – Sherrywijn (Xereswijn) 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 94 – – – – – andere 18,6 EUR/hl 0 

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 
doch niet meer dan 22 % vol 

2204 21 95 – – – – – Portwijn 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 96 – – – – – Madeirawijn, Sherrywijn (Xereswijn) en Moscatel de 
Setubal 

15,8 EUR/hl 0 

2204 21 98 – – – – – andere 20,9 EUR/hl 0 

2204 21 99 – – – – met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 
22 % vol 

1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 29 – – andere 

2204 29 10 – – – wijn, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2204 10, 
verpakt in flessen, gesloten door middel van een cham
pignonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door 
draden, banden of anderszins is geborgd; anders verpakte 
wijn die bij 20 °C een overdruk heeft die is teweeg
gebracht door koolzuurgas in oplossing, van 1 of meer 
doch minder dan 3 bar 

32 EUR/hl 0 

– – – andere 

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer 
dan 13 % vol 

– – – – – in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen 
(v.q.p.r.d.) 

– – – – – – witte wijn 

2204 29 11 – – – – – – – Tokaj 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 12 – – – – – – – Bordeaux 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 13 – – – – – – – Bourgogne 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 17 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 18 – – – – – – – andere 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – – andere 

2204 29 42 – – – – – – – Bordeaux 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 43 – – – – – – – Bourgogne 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 44 – – – – – – – Beaujolais 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 48 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0
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2204 29 58 – – – – – – – andere 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – andere 

– – – – – – witte wijn 

2204 29 62 – – – – – – – Sicilia (Sicilië) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 64 – – – – – – – Veneto 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 65 – – – – – – – andere 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – – andere 

2204 29 71 – – – – – – – Puglia (Apuglia) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 72 – – – – – – – Sicilia (Sicilië) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 75 – – – – – – – andere 9,9 EUR/hl 0 

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 13 
doch niet meer dan 15 % vol 

– – – – – in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen 
(v.q.p.r.d.) 

– – – – – – witte wijn 

2204 29 77 – – – – – – – Tokaj 14,2 EUR/hl 0 

2204 29 78 – – – – – – – andere 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 82 – – – – – – andere 12,1 EUR/hl 0 

– – – – – andere 

2204 29 83 – – – – – – witte wijn 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 84 – – – – – – andere 12,1 EUR/hl 0 

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 15 
doch niet meer dan 18 % vol 

2204 29 87 – – – – – Marsalawijn 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 88 – – – – – Samoswijn en muskaatwijn van Limnos 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 89 – – – – – Portwijn 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 91 – – – – – Madeirawijn en Moscatel de Setubal 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 92 – – – – – Sherrywijn (Xereswijn) 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 94 – – – – – andere 15,4 EUR/hl 0 

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 
doch niet meer dan 22 % vol 

2204 29 95 – – – – – Portwijn 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 96 – – – – – Madeirawijn, Sherrywijn (Xereswijn) en Moscatel de 
Setubal 

13,1 EUR/hl 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/657

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 659 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2204 29 98 – – – – – andere 20,9 EUR/hl 0 

2204 29 99 – – – – met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 
22 % vol 

1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 30 – andere druivenmost 

2204 30 10 – – gedeeltelijk gegiste druivenmost, ook indien de gisting op 
andere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit 

32 0 

– – andere 

– – – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm 3 bij 
20 °C en met een effectief alcoholvolumegehalte van niet 
meer dan 1 % vol 

2204 30 92 – – – – geconcentreerd Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

2204 30 94 – – – – andere Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

– – – andere 

2204 30 96 – – – – geconcentreerd Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

2204 30 98 – – – – andere Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

0 Zie aanhangsel 
2-A-2, punt 3 

2205 Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aro
matische planten of met aromatische stoffen 

2205 10 – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l 

2205 10 10 – – met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 
18 % vol 

10,9 EUR/hl 5 

2205 10 90 – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 % 
vol 

0,9 EUR/% vol/hl + 
6,4 EUR/hl 

5 

2205 90 – andere 

2205 90 10 – – met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 
18 % vol 

9 EUR/hl 5 

2205 90 90 – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 % 
vol 

0,9 EUR/% vol/hl 5 

2206 00 Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perenwijn, 
honingdrank); mengsels van gegiste dranken en mengsels 
van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd 
noch elders onder begrepen 

2206 00 10 – piquette 1,3 EUR/% vol/hl 
MIN 7,2 EUR/hl 

0 

– andere 

– – mousserend
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2206 00 31 – – – appelwijn en perenwijn 19,2 EUR/hl 0 

2206 00 39 – – – andere 19,2 EUR/hl 0 

– – niet mousserend, in verpakkingen inhoudende 

– – – niet meer dan 2 l 

2206 00 51 – – – – appelwijn en perenwijn 7,7 EUR/hl 0 

2206 00 59 – – – – andere 7,7 EUR/hl 0 

– – – meer dan 2 l 

2206 00 81 – – – – appelwijn en perenwijn 5,76 EUR/hl 0 

2206 00 89 – – – – andere 5,76 EUR/hl 0 

2207 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumege
halte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde 
dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte 

2207 10 00 – ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumege
halte van 80 % vol of meer 

19,2 EUR/hl 5 

2207 20 00 – ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, onge
acht het gehalte 

10,2 EUR/hl 5 

2208 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumege
halte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeu
ren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten 

2208 20 – dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer 

– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l 

2208 20 12 – – – Cognac vrij 0 

2208 20 14 – – – Armagnac vrij 0 

2208 20 26 – – – Grappa vrij 0 

2208 20 27 – – – Brandy de Jerez vrij 0 

2208 20 29 – – – andere vrij 0 

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l 

2208 20 40 – – – ruw distillaat vrij 0 

– – – andere 

2208 20 62 – – – – Cognac vrij 0 

2208 20 64 – – – – Armagnac vrij 0 

2208 20 86 – – – – Grappa vrij 0 

2208 20 87 – – – – Brandy de Jerez vrij 0
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2208 20 89 – – – – andere vrij 0 

2208 30 – whisky 

– – zogenaamde Bourbon whiskey, in verpakkingen inhou
dende 

2208 30 11 – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 19 – – – meer dan 2 l vrij 0 

– – zogenaamde Scotch whisky 

– – – zogenaamde malt whisky, in verpakkingen inhoudende 

2208 30 32 – – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 38 – – – – meer dan 2 l vrij 0 

– – – zogenaamde blended whisky, in verpakkingen inhou
dende 

2208 30 52 – – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 58 – – – – meer dan 2 l vrij 0 

– – – andere, in verpakkingen inhoudende 

2208 30 72 – – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 78 – – – – meer dan 2 l vrij 0 

– – andere, in verpakkingen inhoudende 

2208 30 82 – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 88 – – – meer dan 2 l vrij 0 

2208 40 – rum en andere gedistilleerde dranken verkregen door het 
distilleren van gegiste suikerrietproducten 

– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l 

2208 40 11 – – – rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan 
ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alco
hol of meer, met een tolerantie van 10 percent 

0,6 EUR/% vol/hl + 
3,2 EUR/hl 

0 

– – – andere 

2208 40 31 – – – – met een waarde van meer dan 7,9 EUR /l zuivere alco
hol 

vrij 0 

2208 40 39 – – – – andere 0,6 EUR/% vol/hl + 
3,2 EUR/hl 

0 

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l
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2208 40 51 – – – rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan 
ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alco
hol of meer, met een tolerantie van 10 percent 

0,6 EUR/% vol/hl 0 

– – – andere 

2208 40 91 – – – – met een waarde van meer dan 2 EUR /l zuivere alcohol vrij 0 

2208 40 99 – – – – andere 0,6 EUR/% vol/hl 0 

2208 50 – gin en jenever 

– – gin, in verpakkingen inhoudende 

2208 50 11 – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 50 19 – – – meer dan 2 l vrij 0 

– – jenever, in verpakkingen inhoudende 

2208 50 91 – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 50 99 – – – meer dan 2 l vrij 0 

2208 60 – wodka 

– – met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 45,4 % 
vol, in verpakkingen inhoudende 

2208 60 11 – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 60 19 – – – meer dan 2 l vrij 0 

– – met een alcoholvolumegehalte van meer dan 45,4 % vol, in 
verpakkingen inhoudende 

2208 60 91 – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 60 99 – – – meer dan 2 l vrij 0 

2208 70 – likeuren 

2208 70 10 – – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 70 90 – – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l vrij 0 

2208 90 – andere 

– – arak, in verpakkingen inhoudende 

2208 90 11 – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 90 19 – – – meer dan 2 l vrij 0 

– – pruimenbrandewijn, perenbrandewijn en kersenbrandewijn, 
in verpakkingen inhoudende
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2208 90 33 – – – niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 90 38 – – – meer dan 2 l vrij 0 

– – andere gedistilleerde dranken en andere dranken die gedis
tilleerde alcohol bevatten, in verpakkingen inhoudende 

– – – niet meer dan 2 l 

2208 90 41 – – – – ouzo vrij 0 

– – – – andere 

– – – – – gedistilleerde dranken 

– – – – – – uit fruit 

2208 90 45 – – – – – – – Calvados vrij 0 

2208 90 48 – – – – – – – andere vrij 0 

– – – – – – andere 

2208 90 52 – – – – – – – zogenaamde „Korn” vrij 0 

2208 90 54 – – – – – – – tequila vrij 0 

2208 90 56 – – – – – – – andere vrij 0 

2208 90 69 – – – – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten vrij 0 

– – – meer dan 2 l 

– – – – gedistilleerde dranken 

2208 90 71 – – – – – uit fruit vrij 0 

2208 90 75 – – – – – tequila vrij 0 

2208 90 77 – – – – – andere vrij 0 

2208 90 78 – – – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten vrij 0 

– – ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumege
halte van minder dan 80 % vol, in verpakkingen inhou
dende 

2208 90 91 – – – niet meer dan 2 l 1 EUR/% vol/hl + 
6,4 EUR/hl 

0 

2208 90 99 – – – meer dan 2 l 1 EUR/% vol/hl 0 

2209 00 Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur 

– wijnazijn, in verpakkingen inhoudende 

2209 00 11 – – niet meer dan 2 l 6,4 EUR/hl 0 

2209 00 19 – – meer dan 2 l 4,8 EUR/hl 0 

– andere, in verpakkingen inhoudende
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2209 00 91 – – niet meer dan 2 l 5,12 EUR/hl 0 

2209 00 99 – – meer dan 2 l 3,84 EUR/hl 0 

23 HOOFDSTUK 23 - RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSEL
INDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN 

2301 Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, 
van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde 
waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen 

2301 10 00 – meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; ka
nen 

vrij 0 

2301 20 00 – meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van week
dieren of van andere ongewervelde waterdieren 

vrij 0 

2302 Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het 
malen of van andere bewerkingen van granen of van peul
vruchten, ook indien in pellets 

2302 10 – van mais 

2302 10 10 – – met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichts
percenten 

44 EUR/t 0 

2302 10 90 – – andere 89 EUR/t 0 

2302 30 – van tarwe 

2302 30 10 – – met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichts
percenten en waarvan niet meer dan 10 gewichtspercenten 
door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of, indien meer 
dan 10 gewichtspercenten van het product door de zeef 
valt, het asgehalte van het product dat door de zeef geval
len is, berekend op basis van de droge stof, 1,5 gewichts
percent of meer bedraagt 

44 EUR/t 0 

2302 30 90 – – andere 89 EUR/t 0 

2302 40 – van andere granen 

– – van rijst 

2302 40 02 – – – met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichts
percenten 

44 EUR/t 0 

2302 40 08 – – – andere 89 EUR/t 0 

– – andere 

2302 40 10 – – – met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichts
percenten en waarvan niet meer dan 10 gewichtspercen
ten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of, indien 
meer dan 10 gewichtspercenten van het product door de 
zeef valt, het asgehalte van het product dat door de zeef 
gevallen is, berekend op basis van de droge stof, 1,5 
gewichtspercent of meer bedraagt 

44 EUR/t 0 

2302 40 90 – – – andere 89 EUR/t 0 

2302 50 00 – van peulvruchten 5,1 0
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2303 Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bieten
pulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de 
suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van brande
rijen, ook indien in pellets 

2303 10 – afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen 

– – afvallen van maiszetmeelfabrieken (met uitzondering van 
ingedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen, bere
kend op de droge stof 

2303 10 11 – – – van meer dan 40 gewichtspercenten 320 EUR/t 0 

2303 10 19 – – – van meer dan 40 gewichtspercenten vrij 0 

2303 10 90 – – andere vrij 0 

2303 20 – bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen 
van de suikerindustrie 

2303 20 10 – – bietenpulp vrij 0 

2303 20 90 – – andere vrij 0 

2303 30 00 – bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen vrij 0 

2304 00 00 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning 
van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in pellets 

vrij 0 

2305 00 00 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning 
van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in pellets 

vrij 0 

2306 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning 
van plantaardige vetten of oliën, ook indien fijngemaakt of in 
pellets, andere dan die bedoeld bij post 2304 of 2305 

2306 10 00 – van katoenzaad vrij 0 

2306 20 00 – van lijnzaad vrij 0 

2306 30 00 – van zonnebloempitten vrij 0 

– van kool- of van raapzaad 

2306 41 00 – – van kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur vrij 0 

2306 49 00 – – andere vrij 0 

2306 50 00 – van kokosnoten of van kopra vrij 0 

2306 60 00 – van palmnoten of van palmpitten vrij 0 

2306 90 – andere 

2306 90 05 – – van maiskiemen vrij 0 

– – andere 

– – – perskoeken van olijven en andere bij de winning van 
olijfolie verkregen afvallen
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2306 90 11 – – – – met een gehalte aan olijfolie van niet meer dan 3 ge
wichtspercenten 

vrij 0 

2306 90 19 – – – – met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 gewichts
percenten 

48 EUR/t 0 

2306 90 90 – – – andere vrij 0 

2307 00 Wijnmoer; ruwe wijnsteen 

– wijnmoer 

2307 00 11 – – met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 
7,9 % mas en met een gehalte aan droge stof van 25 of 
meer gewichtspercenten 

vrij 0 

2307 00 19 – – andere 1,62 EUR/kg/tot. 
alc. 

0 

2307 00 90 – Ruwe wijnsteen vrij 0 

2308 00 Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaar
dige residuen en bijproducten, ook indien in pellets, van de 
soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd 
noch elders onder begrepen 

– draf (droesem) van druiven 

2308 00 11 – – met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 
4,3 % mas en met een gehalte aan droge stof van 40 of 
meer gewichtspercenten 

vrij 0 

2308 00 19 – – andere 1,62 EUR/kg/tot. 
alc. 

0 

2308 00 40 – eikels en wilde kastanjes; draf (droesem) van vruchten, an
dere dan druiven 

vrij 0 

2308 00 90 – andere 1,6 0 

2309 Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van 
dieren 

2309 10 – honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het 
klein 

– – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltod
extrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderver
delingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99, 1702 40 90, 
1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten 

– – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucose
stroop, maltodextrine of maltodextrinestroop 

– – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van 
niet meer dan 10 gewichtspercenten 

2309 10 11 – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan 
zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten 

vrij 0 

2309 10 13 – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer 
doch minder dan 50 gewichtspercenten 

498 EUR/t 0
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2309 10 15 – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer 
doch minder dan 75 gewichtspercenten 

730 EUR/t 0 

2309 10 19 – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer 
gewichtspercenten 

948 EUR/t 0 

– – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet 
meer dan 30 gewichtspercenten 

2309 10 31 – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan 
zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten 

vrij 0 

2309 10 33 – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer 
doch minder dan 50 gewichtspercenten 

530 EUR/t 0 

2309 10 39 – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer 
gewichtspercenten 

888 EUR/t 0 

– – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtsper
centen 

2309 10 51 – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan 
zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten 

102 EUR/t 0 

2309 10 53 – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer 
doch minder dan 50 gewichtspercenten 

577 EUR/t 0 

2309 10 59 – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer 
gewichtspercenten 

730 EUR/t 0 

2309 10 70 – – – geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, mal
todextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelpro
ducten bevattend 

948 EUR/t 0 

2309 10 90 – – andere 9,6 0 

2309 90 – andere 

2309 90 10 – – visperswater en perswater van zeezoogdieren („solubles”) 3,8 0 

2309 90 20 – – producten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 5 op 
dit hoofdstuk 

vrij 0 

– – andere, zogenaamde „premelanges” daaronder begrepen 

– – – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltod
extrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderver
delingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99, 
1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zui
velproducten 

– – – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucose
stroop, maltodextrine of maltodextrinestroop 

– – – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van 
niet meer dan 10 gewichtspercenten 

2309 90 31 – – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte 
aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtsper
centen 

23 EUR/t 0 

2309 90 33 – – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer 
doch minder dan 50 gewichtspercenten 

498 EUR/t 0
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2309 90 35 – – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer 
doch minder dan 75 gewichtspercenten 

730 EUR/t 0 

2309 90 39 – – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer 
gewichtspercenten 

948 EUR/t 0 

– – – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet 
meer dan 30 gewichtspercenten 

2309 90 41 – – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte 
aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtsper
centen 

55 EUR/t 0 

2309 90 43 – – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer 
doch minder dan 50 gewichtspercenten 

530 EUR/t 0 

2309 90 49 – – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer 
gewichtspercenten 

888 EUR/t 0 

– – – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtsper
centen 

2309 90 51 – – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte 
aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtsper
centen 

102 EUR/t 0 

2309 90 53 – – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer 
doch minder dan 50 gewichtspercenten 

577 EUR/t 0 

2309 90 59 – – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer 
gewichtspercenten 

730 EUR/t 0 

2309 90 70 – – – – geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, 
maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivel
producten bevattend 

948 EUR/t 0 

– – – andere 

2309 90 91 – – – – bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd 12 0 

– – – – andere 

2309 90 95 – – – – – met een gehalte aan cholinechloride van 49 gewichts
percenten of meer, op een organische of anorganische 
drager 

9,6 0 

2309 90 99 – – – – – andere 9,6 0 

24 HOOFDSTUK 24 - TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE 
TABAKSSURROGATEN 

2401 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak 

2401 10 – ongestripte tabak 

– – tabak van de soort Virginia, „flue-cured”; tabak van de soort 
Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, „light-air-cu
red”; tabak van de soort Maryland, „light-air-cured”, en 
„fire-cured” tabak 

2401 10 10 – – – van de soort Virginia, „flue-cured” 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5
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2401 10 20 – – – van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, 
„light-air-cured” 

18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

3 

2401 10 30 – – – van de soort Maryland, „light-air-cured” 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

– – – „fire-cured” 

2401 10 41 – – – – van de soort Kentucky 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 49 – – – – andere 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

– – andere 

2401 10 50 – – – „light-air-cured” 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 60 – – – van de soort Oriënt, „sun cured” 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 70 – – – „dark-air-cured” 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 80 – – – „fire-cured” 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 10 90 – – – andere 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 – geheel of gedeeltelijk gestripte tabak 

– – tabak van de soort Virginia, „flue-cured”; tabak van de soort 
Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, „light-air-cu
red”; tabak van de soort Maryland, „light-air-cured”, en 
„fire-cured” tabak 

2401 20 10 – – – van de soort Virginia, „flue-cured” 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 20 – – – van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, 
„light-air-cured” 

18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5
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2401 20 30 – – – van de soort Maryland, „light-air-cured” 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

– – – „fire-cured” 

2401 20 41 – – – – van de soort Kentucky 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 49 – – – – andere 18,4 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 24 EUR/ 

100 kg/net 

5 

– – andere 

2401 20 50 – – – „light-air-cured” 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

3 

2401 20 60 – – – van de soort Oriënt, „sun cured” 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 70 – – – „dark-air-cured” 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2401 20 80 – – – „fire-cured” 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

3 

2401 20 90 – – – andere 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

3 

2401 30 00 – afvallen van tabak 11,2 MIN 22 
EUR/100 kg/net 
MAX 56 EUR/ 

100 kg/net 

5 

2402 Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssur
rogaten 

2402 10 00 – sigaren en cigarillo’s, tabak bevattend 26 5 

2402 20 – sigaretten, tabak bevattend 

2402 20 10 – – kruidnagels bevattend 10 5 

2402 20 90 – – andere 57,6 3 

2402 90 00 – andere 57,6 5
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2403 Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „geho
mogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten 
en tabakssauzen 

2403 10 – rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht 
in welke verhouding 

2403 10 10 – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 500 g 

74,9 5 

2403 10 90 – – andere 74,9 5 

– andere 

2403 91 00 – – „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak 16,6 5 

2403 99 – – andere 

2403 99 10 – – – pruimtabak en snuif 41,6 5 

2403 99 90 – – – andere 16,6 5 

25 HOOFDSTUK 25 - ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; 
GIPS, KALK EN CEMENT 

2501 00 Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder 
begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige 
oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klon
teren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; 
zeewater 

2501 00 10 – zeewater; moederloog vrij 0 

– zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, 
met inbegrip van bereid industrie-, keuken- en tafelzout) en 
zuiver natriumchloride, ook indien opgelost in water of met 
toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te 
gaan of om de strooibaarheid te bevorderen 

2501 00 31 – – bestemd om chemisch te worden verwerkt (het scheiden 
van natrium en chloor) voor de vervaardiging van andere 
producten 

vrij 0 

– – ander 

2501 00 51 – – – gedenatureerd, dan wel bestemd voor ander industrieel 
gebruik (raffineren daaronder begrepen), met uitzondering 
van het conserveren of het bereiden van producten voor 
menselijke of dierlijke consumptie 

1,7 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

– – – ander 

2501 00 91 – – – – zout geschikt voor menselijke consumptie 2,6 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

2501 00 99 – – – – ander 2,6 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

2502 00 00 IJzerkies, ongeroost vrij 0 

2503 00 Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, gepreci
piteerde en colloïdale zwavel 

2503 00 10 – ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel vrij 0 

2503 00 90 – andere 1,7 0
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2504 Natuurlijk grafiet 

2504 10 00 – in poeder of in schilfers vrij 0 

2504 90 00 – ander vrij 0 

2505 Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander 
dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk 26 

2505 10 00 – kiezelzand en kwartszand vrij 0 

2505 90 00 – ander zand vrij 0 

2506 Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien en
kel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van 
vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, 
door splijten of op dergelijke wijze 

2506 10 00 – kwarts vrij 0 

2506 20 00 – kwartsiet vrij 0 

2507 00 Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand 

2507 00 20 – kaolien vrij 0 

2507 00 80 – andere kaolienhoudende klei vrij 0 

2508 Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post 
6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand; 
mulliet; chamotte- en dinasaarde 

2508 10 00 – bentoniet vrij 0 

2508 30 00 – vuurvaste klei vrij 0 

2508 40 00 – andere klei vrij 0 

2508 50 00 – andalusiet, kyaniet en sillimaniet vrij 0 

2508 60 00 – mulliet vrij 0 

2508 70 00 – chamotte- en dinasaarde vrij 0 

2509 00 00 Krijt vrij 0 

2510 Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat 
en gefosfateerd krijt 

2510 10 00 – niet gemalen vrij 0 

2510 20 00 – gemalen vrij 0 

2511 Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bari
umcarbonaat (witheriet), ook indien gebrand, ander dan bari
umoxide bedoeld bij post 2816 

2511 10 00 – natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet) vrij 0 

2511 20 00 – natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet) vrij 0
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2512 00 00 Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, dia
tomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare 
dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand 

vrij 0 

2513 Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en 
andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook in
dien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan 

2513 10 00 – puimsteen vrij 0 

2513 20 00 – amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere na
tuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen 

vrij 0 

2514 00 00 Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in 
blokken of in platen van vierkante of van rechthoekige vorm, 
verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 

vrij 0 

2515 Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de 
steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare 
dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kant
recht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante 
of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of 
op dergelijke wijze 

– marmer en travertijn 

2515 11 00 – – onbewerkt of enkel kantrecht behouwen vrij 0 

2515 12 – – blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, 
verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 

2515 12 20 – – – met een dikte van niet meer dan 4 cm vrij 0 

2515 12 50 – – – met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 25 cm vrij 0 

2515 12 90 – – – andere vrij 0 

2515 20 00 – ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor 
het bouwbedrijf; albast 

vrij 0 

2516 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor 
de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel 
kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van 
vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door 
splijten of op dergelijke wijze 

– graniet 

2516 11 00 – – onbewerkt of enkel kantrecht behouwen vrij 0 

2516 12 – – blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, 
verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 

2516 12 10 – – – met een dikte van niet meer dan 25 cm vrij 0 

2516 12 90 – – – andere vrij 0 

2516 20 00 – zandsteen vrij 0 

2516 90 00 – andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouw
bedrijf 

vrij 0
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2517 Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt 
voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van 
wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, 
rolstenen en vuurstenen, ook indien zij een warmtebehan
deling 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 2515 en 
2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben onder
gaan 

2517 10 – keistenen, grind en steenslag van de soort gewoonlijk ge
bruikt 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 warmte
behandeling hebben ondergaan 

2517 10 10 – – keistenen, grind, vuurstenen en rolstenen vrij 0 

2517 10 20 – – steenslag van dolomiet en van kalksteen vrij 0 

2517 10 80 – – andere vrij 0 

2517 20 00 – macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van 
dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in onder
verdeling 2517 10 genoemde stoffen bevat 

vrij 0 

2517 30 00 – teermacadam vrij 0 

– korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten 
bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een 
warmtebehandeling hebben ondergaan 

2517 41 00 – – van marmer vrij 0 

2517 49 00 – – andere vrij 0 

2518 Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begre
pen dolomiet, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken 
of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen 
door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; stamp- en 
strijkmassa van dolomiet 

2518 10 00 – dolomiet, niet gebrand noch gesinterd vrij 0 

2518 20 00 – dolomiet, gebrand of gesinterd vrij 0 

2518 30 00 – stamp- en strijkmassa van dolomiet vrij 0 

2519 Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten mag
nesia; doodgebrande magnesia (gesinterd), ook indien geringe 
hoeveelheden andere oxiden bevattend die vóór het sinteren 
toegevoegd zijn; ander magnesiumoxide, ook indien zuiver 

2519 10 00 – natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) vrij 0 

2519 90 – ander 

2519 90 10 – – magnesiumoxide, ander dan gebrand natuurlijk magnesi
umcarbonaat 

1,7 0 

2519 90 30 – – doodgebrande magnesia (gesinterd) vrij 0 

2519 90 90 – – andere vrij 0
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2520 Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met 
toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of 
-vertragers 

2520 10 00 – gips; anhydriet vrij 0 

2520 20 – gebrand gips 

2520 20 10 – – gips voor het bouwbedrijf vrij 0 

2520 20 90 – – ander vrij 0 

2521 00 00 Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardi
ging van kalk of van cement 

vrij 0 

2522 Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere 
dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 2825 

2522 10 00 – ongebluste kalk 1,7 0 

2522 20 00 – gebluste kalk 1,7 0 

2522 30 00 – hydraulische kalk 1,7 0 

2523 Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook 
indien gekleurd 

2523 10 00 – cementklinker 1,7 0 

– portlandcement 

2523 21 00 – – wit, ook indien kunstmatig gekleurd 1,7 0 

2523 29 00 – – ander 1,7 0 

2523 30 00 – aluminiumcement 1,7 0 

2523 90 – ander hydraulisch cement 

2523 90 10 – – hoogovencement 1,7 0 

2523 90 80 – – ander 1,7 0 

2524 Asbest 

2524 10 00 – crocidoliet vrij 0 

2524 90 00 – ander vrij 0 

2525 Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica 

2525 10 00 – ruw mica, mica in bladen en micasplittings vrij 0 

2525 20 00 – micapoeder vrij 0 

2525 30 00 – afval van mica vrij 0
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2526 Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, 
dan wel in blokken of in platen van vierkante of van recht
hoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op 
dergelijke wijze; talk 

2526 10 00 – niet fijngemaakt, noch gemalen vrij 0 

2526 20 00 – fijngemaakt of gemalen vrij 0 

2528 Natuurlijke boraten en concentraten daarvan, ook indien ge
brand, doch met uitzondering van boraten verkregen uit na
tuurlijke pekel (brijn); natuurlijk boorzuur met een gehalte aan 
H 3 BO 3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten, berekend op 
de droge stof 

2528 10 00 – natuurlijke natriumboraten en concentraten daarvan, ook 
indien gebrand 

vrij 0 

2528 90 00 – andere vrij 0 

2529 Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat 

2529 10 00 – veldspaat vrij 0 

– vloeispaat 

2529 21 00 – – bevattende niet meer dan 97 gewichtspercenten calcium
floride 

vrij 0 

2529 22 00 – – bevattende meer dan 97 gewichtspercenten calciumfloride vrij 0 

2529 30 00 – leuciet; nefelien en nefelien-syeniet vrij 0 

2530 Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen 

2530 10 – vermiculiet, perliet en chloriet, niet geëxpandeerd 

2530 10 10 – – perliet vrij 0 

2530 10 90 – – vermiculiet en chloriet vrij 0 

2530 20 00 – kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat) vrij 0 

2530 90 – andere 

2530 90 20 – – sepioliet vrij 0 

2530 90 98 – – ander vrij 0 

26 HOOFDSTUK 26 - ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN 

2601 IJzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) 
daaronder begrepen 

– ijzererts en concentraten daarvan, andere dan geroost ijzer
kies (pyrietas) 

2601 11 00 – – niet geagglomereerd vrij 0 

2601 12 00 – – geagglomereerd vrij 0 

2601 20 00 – geroost ijzerkies (pyrietas) vrij 0
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2602 00 00 Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaan
erts een concentraten daarvan met een mangaangehalte van 
20 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, 
daaronder begrepen 

vrij 0 

2603 00 00 Kopererts en concentraten daarvan vrij 0 

2604 00 00 Nikkelerts en concentraten daarvan vrij 0 

2605 00 00 Kobalterts en concentraten daarvan vrij 0 

2606 00 00 Aluminiumerts en concentraten daarvan vrij 0 

2607 00 00 Looderts en concentraten daarvan vrij 0 

2608 00 00 Zinkerts en concentraten daarvan vrij 0 

2609 00 00 Tinerts en concentraten daarvan vrij 0 

2610 00 00 Chroomerts en concentraten daarvan vrij 0 

2611 00 00 Wolfraamerts en concentraten daarvan vrij 0 

2612 Uranium- of thoriumerts en concentraten daarvan 

2612 10 – uraniumerts en concentraten daarvan 

2612 10 10 – – uraniumerts en pekblende en concentraten daarvan, met 
een uraniumgehalte van meer dan 5 gewichtspercenten 
(Euratom) 

vrij 0 

2612 10 90 – – ander vrij 0 

2612 20 – thoriumerts en concentraten daarvan 

2612 20 10 – – monaziet; – uranium-thorianiet en andere thoriumertsen en 
concentraten daarvan, met een thoriumgehalte van meer 
dan 20 gewichtspercenten (Euratom) 

vrij 0 

2612 20 90 – – ander vrij 0 

2613 Molybdeenerts en concentraten daarvan 

2613 10 00 – geroost vrij 0 

2613 90 00 – andere vrij 0 

2614 00 Titaanerts en concentraten daarvan 

2614 00 10 – ilmeniet en concentraten daarvan vrij 0 

2614 00 90 – ander vrij 0 

2615 Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concen
traten daarvan 

2615 10 00 – zirkoniumerts en concentraten daarvan vrij 0 

2615 90 – andere
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2615 90 10 – – niobium- en tantaalerts en concentraten daarvan vrij 0 

2615 90 90 – – vanadiumerts en concentraten daarvan vrij 0 

2616 Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan 

2616 10 00 – zilvererts en concentraten daarvan vrij 0 

2616 90 00 – andere vrij 0 

2617 Andere ertsen en concentraten daarvan 

2617 10 00 – antimoonerts en concentraten daarvan vrij 0 

2617 90 00 – andere vrij 0 

2618 00 00 Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij 
de vervaardiging van ijzer en staal 

vrij 0 

2619 00 Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), wals
schilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal ver
kregen afval 

2619 00 20 – afval geschikt voor het recupereren van ijzer of van man
gaan 

vrij 0 

2619 00 40 – slakken geschikt voor het winnen van titaanoxide vrij 0 

2619 00 80 – andere vrij 0 

2620 Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de 
vervaardiging van ijzer en staal), die metaal, arseen of verbin
dingen daarvan bevatten 

– hoofdzakelijk zink bevattend 

2620 11 00 – – hardzink vrij 0 

2620 19 00 – – andere vrij 0 

– hoofdzakelijk lood bevattend 

2620 21 00 – – slib van loodhoudende benzine en slib van loodhoudende 
antiklopmiddelen 

vrij 0 

2620 29 00 – – andere vrij 0 

2620 30 00 – hoofdzakelijk koper bevattend vrij 0 

2620 40 00 – hoofdzakelijk aluminium bevattend vrij 0 

2620 60 00 – arseen, kwik, thallium of mengsels daarvan bevattend, van 
de soort gebruikt voor het winnen van arseen of van deze 
metalen of voor het vervaardigen van chemische verbindin
gen daarvan 

vrij 0 

– andere 

2620 91 00 – – antimoon, beryllium, cadmium, chroom of mengsels daar
van bevattend 

vrij 0 

2620 99 – – andere
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2620 99 10 – – – hoofdzakelijk nikkel bevattend vrij 0 

2620 99 20 – – – hoofdzakelijk niobium of tantaal bevattend vrij 0 

2620 99 40 – – – hoofdzakelijk tin bevattend vrij 0 

2620 99 60 – – – hoofdzakelijk titaan bevattend vrij 0 

2620 99 95 – – – andere vrij 0 

2621 Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder 
begrepen; assen en residuen afkomstig van de verbranding 
van stedelijk afval 

2621 10 00 – assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk 
afval 

vrij 0 

2621 90 00 – andere vrij 0 

27 HOOFDSTUK 27 - MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE 
EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE 
STOFFEN; MINERALE WAS 

2701 Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool 
vervaardigde vaste brandstoffen 

– steenkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst 

2701 11 – – antraciet 

2701 11 10 – – – met een gehalte aan vluchtige stoffen (berekend op het 
droge, mineraalvrije product) van niet meer dan 10 % 

vrij 0 

2701 11 90 – – – andere vrij 0 

2701 12 – – bitumineuze steenkool 

2701 12 10 – – – cokeskolen vrij 0 

2701 12 90 – – – andere vrij 0 

2701 19 00 – – andere steenkool vrij 0 

2701 20 00 – briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde 
vaste brandstoffen 

vrij 0 

2702 Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git 

2702 10 00 – bruinkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst vrij 0 

2702 20 00 – geperste bruinkool vrij 0 

2703 00 00 Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst vrij 0 

2704 00 Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, 
ook indien geperst; retortenkool 

– cokes en halfcokes, van steenkool 

2704 00 11 – – voor de vervaardiging van elektroden vrij 0
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2704 00 19 – – andere vrij 0 

2704 00 30 – cokes en halfcokes, van bruinkool vrij 0 

2704 00 90 – andere vrij 0 

2705 00 00 Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, an
dere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen 

vrij 0 

2706 00 00 Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale 
teersoorten, ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistil
leerd („topped”), zogenaamde mengteer daaronder begrepen 

vrij 0 

2707 Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van 
hogetemperatuur-steenkoolteer; soortgelijke producten waarin 
het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet- 
aromatische overtreft 

2707 10 – benzol (benzeen) 

2707 10 10 – – bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als 
andere brandstof 

3 0 

2707 10 90 – – bestemd voor ander gebruik vrij 0 

2707 20 – toluol (tolueen) 

2707 20 10 – – bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als 
andere brandstof 

3 0 

2707 20 90 – – bestemd voor ander gebruik vrij 0 

2707 30 – xylol (xylenen) 

2707 30 10 – – bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als 
andere brandstof 

3 0 

2707 30 90 – – bestemd voor ander gebruik vrij 0 

2707 40 00 – naftaleen vrij 0 

2707 50 – andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, dis
tillatieverliezen inbegrepen, voor 65 % of meer van hun 
volume overdistilleren bij 250 °C of lager, bepaald volgens 
de methode ASTM D 86 

2707 50 10 – – bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als 
andere brandstof 

3 0 

2707 50 90 – – bestemd voor ander gebruik vrij 0 

– andere 

2707 91 00 – – creosootolie 1,7 0 

2707 99 – – andere 

– – – ruwe oliën 

2707 99 11 – – – – ruwe lichte oliën die voor 90 % of meer van hun vo
lume overdistilleren bij 200 °C of lager 

1,7 0 

2707 99 19 – – – – andere vrij 0
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2707 99 30 – – – zwavelhoudende tops vrij 0 

2707 99 50 – – – teeroliebasen 1,7 0 

2707 99 70 – – – antraceen vrij 0 

2707 99 80 – – – fenolen 1,2 0 

– – – andere 

2707 99 91 – – – – bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld 
bij post 2803 

vrij 0 

2707 99 99 – – – – andere 1,7 0 

2708 Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale 
teer 

2708 10 00 – pek vrij 0 

2708 20 00 – pekcokes vrij 0 

2709 00 Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen 

2709 00 10 – aardgascondensaten vrij 0 

2709 00 90 – andere vrij 0 

2710 Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; 
preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie 
uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter 
door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders 
onder begrepen; afvalolie 

– aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) 
en preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of 
olie uit bitumineuze mineralen bevatten, elders genoemd 
noch elders onder begrepen en waarvan het karakter door 
deze olie wordt bepaald, andere dan afvalolie 

2710 11 – – lichte oliën en preparaten 

2710 11 11 – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 4,7 0 

2710 11 15 – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een 
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling be
doeld bij onderverdeling 2710 11 11 

4,7 0 

– – – bestemd voor ander gebruik 

– – – – speciale lichte oliën 

2710 11 21 – – – – – white spirit 4,7 0 

2710 11 25 – – – – – andere 4,7 0 

– – – – andere 

– – – – – motorbenzine

NL L 127/680 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)682 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2710 11 31 – – – – – – vliegtuigbenzine 4,7 0 

– – – – – – andere, met een loodgehalte van 

– – – – – – – niet meer dan 0,013 g/l 

2710 11 41 – – – – – – – – met een octaangetal (RON) van minder dan 95 4,7 0 

2710 11 45 – – – – – – – – met een octaangetal (RON) van 95 of meer doch 
minder dan 98 

4,7 0 

2710 11 49 – – – – – – – – met een octaangetal (RON) van 98 of meer 4,7 0 

– – – – – – – meer dan 0,013 g/l 

2710 11 51 – – – – – – – – met een octaangetal (RON) van minder dan 98 4,7 0 

2710 11 59 – – – – – – – – met een octaangetal (RON) van 98 of meer 4,7 0 

2710 11 70 – – – – – lichte reactiemotorbrandstof 4,7 0 

2710 11 90 – – – – – andere lichte oliën 4,7 0 

2710 19 – – andere 

– – – halfzware oliën 

2710 19 11 – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 4,7 0 

2710 19 15 – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een 
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling be
doeld bij onderverdeling 2710 19 11 

4,7 0 

– – – – bestemd voor ander gebruik 

– – – – – kerosine (lamppetroleum of lampolie) 

2710 19 21 – – – – – – reactiemotorbrandstof 4,7 0 

2710 19 25 – – – – – – andere 4,7 0 

2710 19 29 – – – – – andere 4,7 0 

– – – zware oliën 

– – – – gasolie 

2710 19 31 – – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te onder
gaan 

3,5 0 

2710 19 35 – – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een 
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling 
bedoeld bij onderverdeling 2710 19 31 

3,5 0 

– – – – – bestemd voor ander gebruik 

2710 19 41 – – – – – – met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,05 ge
wichtspercent 

3,5 0
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2710 19 45 – – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,05 doch niet 
meer dan 0,2 gewichtspercent 

3,5 0 

2710 19 49 – – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,2 gewichts
percent 

3,5 0 

– – – – stookolie 

2710 19 51 – – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te onder
gaan 

3,5 0 

2710 19 55 – – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een 
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling 
bedoeld bij onderverdeling 2710 19 51 

3,5 0 

– – – – – bestemd voor ander gebruik 

2710 19 61 – – – – – – met een zwavelgehalte van niet meer dan 1 gewichts
percent 

3,5 0 

2710 19 63 – – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 1 doch niet 
meer dan 2 gewichtspercenten 

3,5 0 

2710 19 65 – – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 2 doch niet 
meer dan 2,8 gewichtspercenten 

3,5 0 

2710 19 69 – – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 2,8 gewichts
percenten 

3,5 0 

– – – – smeerolie en andere oliën 

2710 19 71 – – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te onder
gaan 

3,7 0 

2710 19 75 – – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een 
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling 
bedoeld bij onderverdeling 2710 19 71 

3,7 0 

– – – – – bestemd voor ander gebruik 

2710 19 81 – – – – – – motorolie, compressorolie, turbineolie 3,7 0 

2710 19 83 – – – – – – remolie 3,7 0 

2710 19 85 – – – – – – white oils, paraffinum liquidum 3,7 0 

2710 19 87 – – – – – – versnellingsbakolie 3,7 0 

2710 19 91 – – – – – – olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren 
van vormen, corrosiewerende olie 

3,7 0 

2710 19 93 – – – – – – isolatieolie 3,7 0 

2710 19 99 – – – – – – andere smeerolie en andere oliën 3,7 0 

– afvalolie 

2710 91 00 – – bevattende polychloorbifenylen (PCB’s), polychloorterfeny
len (PCT’s) of polybroombifenylen (PBB’s) 

3,5 0 

2710 99 00 – – andere 3,5 0
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2711 Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen 

– vloeibaar gemaakt 

2711 11 00 – – aardgas 0,7 0 

2711 12 – – propaan 

– – – propaan met een zuiverheidsgraad van 99 % of meer 

2711 12 11 – – – – bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of 
als andere brandstof 

8 3 

2711 12 19 – – – – bestemd voor ander gebruik vrij 0 

– – – ander 

2711 12 91 – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 0,7 0 

2711 12 93 – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een 
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling be
doeld bij onderverdeling 2711 12 91 

0,7 0 

– – – – bestemd voor ander gebruik 

2711 12 94 – – – – – met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch min
der dan 99 % 

0,7 0 

2711 12 97 – – – – – ander 0,7 0 

2711 13 – – butanen 

2711 13 10 – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 0,7 0 

2711 13 30 – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een 
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling be
doeld bij onderverdeling 2711 13 10 

0,7 0 

– – – bestemd voor ander gebruik 

2711 13 91 – – – – met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder 
dan 95 % 

0,7 0 

2711 13 97 – – – – andere 0,7 0 

2711 14 00 – – ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen 0,7 0 

2711 19 00 – – andere 0,7 0 

– gasvormig 

2711 21 00 – – aardgas 0,7 0 

2711 29 00 – – andere 0,7 0 

2712 Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack 
wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was 
en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen 
producten, ook indien gekleurd 

2712 10 – vaseline
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2712 10 10 – – ruwe 0,7 0 

2712 10 90 – – andere 2,2 0 

2712 20 – paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie 

2712 20 10 – – synthetische paraffine met een molecuulgewicht van 460 of 
meer doch niet meer dan 1 560 

vrij 0 

2712 20 90 – – andere 2,2 0 

2712 90 – andere 

– – ozokeriet, montaanwas en turfwas (natuurlijke producten) 

2712 90 11 – – – ruwe 0,7 0 

2712 90 19 – – – andere 2,2 0 

– – andere 

– – – ruwe 

2712 90 31 – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 0,7 0 

2712 90 33 – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een 
andere werkwijze dan een aangewezen behandeling be
doeld bij onderverdeling 2712 90 31 

0,7 0 

2712 90 39 – – – – bestemd voor ander gebruik 0,7 0 

– – – andere 

2712 90 91 – – – – mengsels van 1-alkenen bevattende 80 of meer ge
wichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 24 
of meer doch niet meer dan 28 koolstofatomen 

vrij 0 

2712 90 99 – – – – andere 2,2 0 

2713 Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van 
aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen 

– petroleumcokes 

2713 11 00 – – niet gecalcineerd vrij 0 

2713 12 00 – – gecalcineerd vrij 0 

2713 20 00 – petroleumbitumen vrij 0 

2713 90 – andere residuen van aardolie of van olie uit bitumeneuze 
mineralen 

2713 90 10 – – bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij 
post 2803 

vrij 0 

2713 90 90 – – andere 0,7 0 

2714 Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen 
en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen
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2714 10 00 – bitumineuze leisteen en bitumineus zand vrij 0 

2714 90 00 – andere vrij 0 

2715 00 00 Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bi
tumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van mi
nerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitu
men of koudasfalt („cut-back”)) 

vrij 0 

2716 00 00 Elektrische energie vrij 0 

28 HOOFDSTUK 28 - ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUC
TEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN 
VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, 
VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN 

I. CHEMISCHE ELEMENTEN 

2801 Fluor, chloor, broom en jood (jodium) 

2801 10 00 – chloor 5,5 0 

2801 20 00 – jood (jodium) vrij 0 

2801 30 – fluor; broom 

2801 30 10 – – fluor 5 0 

2801 30 90 – – broom 5,5 0 

2802 00 00 Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel 4,6 0 

2803 00 Koolstof („carbonblack” en andere vormen van koolstof, elders 
genoemd noch elders onder begrepen) 

2803 00 10 – zwartsel uit methaan vrij 0 

2803 00 80 – ander vrij 0 

2804 Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen 

2804 10 00 – waterstof 3,7 0 

– edelgassen 

2804 21 00 – – argon 5 0 

2804 29 – – andere 

2804 29 10 – – – helium vrij 0 

2804 29 90 – – – andere 5 0 

2804 30 00 – stikstof 5,5 0 

2804 40 00 – zuurstof 5 0 

2804 50 – boor (borium); telluur (tellurium) 

2804 50 10 – – boor (borium) 5,5 0
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2804 50 90 – – telluur (tellurium) 2,1 0 

– silicium 

2804 61 00 – – bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium vrij 0 

2804 69 00 – – andere 5,5 0 

2804 70 00 – fosfor 5,5 0 

2804 80 00 – arseen (arsenicum) 2,1 0 

2804 90 00 – seleen (selenium) vrij 0 

2805 Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium 
en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling ge
legeerd; kwik (kwikzilver) 

– alkali- of aardalkalimetalen 

2805 11 00 – – natrium 5 0 

2805 12 00 – – calcium 5,5 0 

2805 19 – – andere 

2805 19 10 – – – strontium en barium 5,5 0 

2805 19 90 – – – andere 4,1 0 

2805 30 – zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien on
derling vermengd of onderling gelegeerd 

2805 30 10 – – onderling vermengd of onderling gelegeerd 5,5 0 

2805 30 90 – – andere 2,7 0 

2805 40 – kwik (kwikzilver) 

2805 40 10 – – in ijzeren of stalen flessen met een netto-inhoud van 
34,5 kg (standaardgewicht) en waarvan de waarde fob, 
per fles, niet meer bedraagt dan 224 EUR 

3 0 

2805 40 90 – – ander vrij 0 

II. ANORGANISCHE ZUREN EN ANORGANISCHE ZUUR
STOFVERBINDINGEN VAN NIET-METALEN 

2806 Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur 

2806 10 00 – waterstofchloride (zoutzuur) 5,5 0 

2806 20 00 – chlorozwavelzuur 5,5 0 

2807 00 Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur) 

2807 00 10 – zwavelzuur 3 0 

2807 00 90 – oleum 3 0
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2808 00 00 Salpeterzuur; nitreerzuren 5,5 0 

2809 Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; polyfos
forzuren, al dan niet chemisch welbepaald 

2809 10 00 – difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride) 5,5 0 

2809 20 00 – fosforzuur en polyfosforzuren 5,5 0 

2810 00 Booroxiden; boorzuren 

2810 00 10 – diboortrioxide vrij 0 

2810 00 90 – andere 3,7 0 

2811 Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstof
verbindingen van niet-metalen 

– andere anorganische zuren 

2811 11 00 – – waterstoffluoride (fluorwaterstof) 5,5 0 

2811 19 – – andere 

2811 19 10 – – – hydrogeenbromide (broomwaterstof) vrij 0 

2811 19 20 – – – hydrogeencyanide (blauwzuur) 5,3 0 

2811 19 80 – – – andere 5,3 0 

– andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen 

2811 21 00 – – koolstofdioxide (kooldioxide) 5,5 0 

2811 22 00 – – siliciumdioxide 4,6 0 

2811 29 – – andere 

2811 29 05 – – – zwaveldioxide 5,5 0 

2811 29 10 – – – zwaveltrioxide; diarseentrioxide 4,6 0 

2811 29 30 – – – stikstofoxiden 5 0 

2811 29 90 – – – andere 5,3 0 

III. VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN MET HALOGE
NEN, MET HALOGENEN EN ZUURSTOF, OF MET ZWA
VEL 

2812 Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen 

2812 10 – chloriden en chlorideoxiden 

– – fosforchloriden en fosforchlorideoxiden 

2812 10 11 – – – fosfortrichlorideoxide (fosforyltrichloride) 5,5 0
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2812 10 15 – – – fosfortrichloride 5,5 0 

2812 10 16 – – – fosforpentachloride 5,5 0 

2812 10 18 – – – andere 5,5 0 

– – andere 

2812 10 91 – – – dizwaveldichloride 5,5 0 

2812 10 93 – – – zwaveldichloride 5,5 0 

2812 10 94 – – – fosgeen (carbonylchloride) 5,5 0 

2812 10 95 – – – thionyldichloride (thionylchloride) 5,5 0 

2812 10 99 – – – andere 5,5 0 

2812 90 00 – andere 5,5 0 

2813 Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in han
delskwaliteit 

2813 10 00 – koolstofdisulfide (zwavelkoolstof) 5,5 0 

2813 90 – andere 

2813 90 10 – – fosforsulfiden, fosfortrisulfide in handelskwaliteit daaronder 
begrepen 

5,3 0 

2813 90 90 – – andere 3,7 0 

IV. ANORGANISCHE BASEN; OXIDEN, HYDROXIDEN EN 
PEROXIDEN VAN METALEN 

2814 Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia) 

2814 10 00 – ammoniak, watervrij 5,5 0 

2814 20 00 – ammoniak in waterige oplossing (ammonia) 5,5 0 

2815 Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende 
potas); natriumperoxide en kaliumperoxide 

– natriumhydroxide (bijtende soda) 

2815 11 00 – – vast 5,5 0 

2815 12 00 – – in waterige oplossing (natronloog) 5,5 0 

2815 20 – kaliumhydroxide (bijtende potas) 

2815 20 10 – – vast 5,5 0 

2815 20 90 – – in waterige oplossing (kaliloog) 5,5 0 

2815 30 00 – natriumperoxide en kaliumperoxide 5,5 0 

2816 Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide, 
strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bari
umhydroxide en bariumperoxide
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2816 10 00 – magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide 4,1 0 

2816 40 00 – strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; 
bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide 

5,5 0 

2817 00 00 Zinkoxide; zinkperoxide 5,5 0 

2818 Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; alumini
umoxide; aluminiumhydroxide 

2818 10 – kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald 

2818 10 10 – – wit, rose of robijnrood, met een gehalte aan alumini
umoxide van meer dan 97,5 gewichtspercenten 

5,2 0 

2818 10 90 – – ander 5,2 0 

2818 20 00 – aluminiumoxide, ander dan kunstmatig korund 4 0 

2818 30 00 – aluminiumhydroxide 5,5 0 

2819 Chroomoxiden en chroomhydroxiden 

2819 10 00 – chroomtrioxide 5,5 0 

2819 90 – andere 

2819 90 10 – – chroomdioxide 3,7 0 

2819 90 90 – – andere 5,5 0 

2820 Mangaanoxiden 

2820 10 00 – mangaandioxide 5,3 0 

2820 90 – andere 

2820 90 10 – – mangaanoxide met een gehalte aan mangaan van 77 of 
meer gewichtspercenten 

vrij 0 

2820 90 90 – – andere 5,5 0 

2821 IJzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70 of meer 
gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe 2 O 3 , be
vatten 

2821 10 00 – ijzeroxiden en ijzerhydroxiden 4,6 0 

2821 20 00 – verfaarden 4,6 0 

2822 00 00 Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handels
kwaliteit 

4,6 0 

2823 00 00 Titaanoxiden 5,5 0 

2824 Loodoxiden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalme
nie, oranje menie) 

2824 10 00 – loodmonoxide (loodglit, massicot) 5,5 0 

2824 90 – andere 

2824 90 10 – – loodmenie 5,5 0
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2824 90 90 – – andere 5,5 0 

2825 Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten 
daarvan; andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxi
den en peroxiden van metalen 

2825 10 00 – hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten 
daarvan 

5,5 0 

2825 20 00 – lithiumoxide en lithiumhydroxide 5,3 0 

2825 30 00 – vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden 5,5 0 

2825 40 00 – nikkeloxiden en nikkelhydroxiden vrij 0 

2825 50 00 – koperoxiden en koperhydroxiden 3,2 0 

2825 60 00 – germaniumoxiden en zirkoniumdioxide 5,5 0 

2825 70 00 – molybdeenoxiden en molybdeenhydroxiden 5,3 0 

2825 80 00 – antimoonoxiden 5,5 0 

2825 90 – andere 

– – calciumoxide, calciumhydroxide en calciumperoxide 

2825 90 11 – – – calciumhydroxide, met een zuiverheid van 98 of meer 
gewichtspercenten, berekend op de droge stof, in de 
vorm van deeltjes, waarvan - de afmetingen voor niet 
meer dan 1 gewichtspercent meer bedragen dan 75 mi
crometer en voor niet meer dan 4 gewichtspercenten 
minder bedragen dan 1,3 micrometer 

vrij 0 

2825 90 19 – – – andere 4,6 0 

2825 90 20 – – berylliumoxide en berylliumhydroxide 5,3 0 

2825 90 30 – – tinoxiden 5,5 0 

2825 90 40 – – wolfraamoxiden en wolfraamhydroxiden 4,6 0 

2825 90 60 – – cadmiumoxide vrij 0 

2825 90 80 – – andere 5,5 0 

V. ANORGANISCHE ZOUTEN EN PEROXOZOUTEN 

2826 Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere com
plexe fluorzouten 

– fluoriden 

2826 12 00 – – aluminiumfluoride 5,3 0 

2826 19 – – andere 

2826 19 10 – – – ammoniumfluoriden en natriumfluoriden 5,5 0 

2826 19 90 – – – andere 5,3 0
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2826 30 00 – natriumhexafluoroaluminaat (synthetisch kryoliet) 5,5 0 

2826 90 – andere 

2826 90 10 – – dikaliumhexafluorozirkonaat (kaliumfluorzirkonaat) 5 0 

2826 90 80 – – andere 5,5 0 

2827 Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden 
en bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden 

2827 10 00 – ammoniumchloride 5,5 0 

2827 20 00 – calciumchloride 4,6 0 

– andere chloriden 

2827 31 00 – – magnesiumchloride 4,6 0 

2827 32 00 – – aluminiumchloride 5,5 0 

2827 35 00 – – nikkelchloride 5,5 0 

2827 39 – – andere 

2827 39 10 – – – tinchloriden 4,1 0 

2827 39 20 – – – ijzerchloriden 2,1 0 

2827 39 30 – – – kobaltchloriden 5,5 0 

2827 39 85 – – – andere 5,5 0 

– chlorideoxiden en chloridehydroxiden 

2827 41 00 – – koperchlorideoxiden en koperchloridehydroxiden 3,2 0 

2827 49 – – andere 

2827 49 10 – – – loodchlorideoxiden en loodchloridehydroxiden 3,2 0 

2827 49 90 – – – andere 5,3 0 

– bromiden en bromideoxiden 

2827 51 00 – – natriumbromide en kaliumbromide 5,5 0 

2827 59 00 – – andere 5,5 0 

2827 60 00 – jodiden en jodideoxiden 5,5 0 

2828 Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlo
rieten; hypobromieten 

2828 10 00 – calciumhypochloriet in handelskwaliteit en andere calcium
hypochlorieten 

5,5 0 

2828 90 00 – andere 5,5 0
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2829 Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten 
en perjodaten 

– chloraten 

2829 11 00 – – natriumchloraat 5,5 0 

2829 19 00 – – andere 5,5 0 

2829 90 – andere 

2829 90 10 – – perchloraten 4,8 0 

2829 90 40 – – kaliumbromaat en natriumbromaat vrij 0 

2829 90 80 – – andere 5,5 0 

2830 Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald 

2830 10 00 – natriumsulfiden 5,5 0 

2830 90 – andere 

2830 90 11 – – calciumsulfide, antimoonsulfiden en ijzersulfiden 4,6 0 

2830 90 85 – – andere 5,5 0 

2831 Dithionieten en sulfoxylaten 

2831 10 00 – natriumdithioniet en natriumsulfoxylaat 5,5 0 

2831 90 00 – andere 5,5 0 

2832 Sulfieten; thiosulfaten 

2832 10 00 – natriumsulfieten 5,5 0 

2832 20 00 – andere sulfieten 5,5 0 

2832 30 00 – thiosulfaten 5,5 0 

2833 Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten) 

– natriumsulfaten 

2833 11 00 – – dinatriumsulfaat 5,5 0 

2833 19 00 – – andere 5,5 0 

– andere sulfaten 

2833 21 00 – – magnesiumsulfaten 5,5 0 

2833 22 00 – – aluminiumsulfaat 5,5 0 

2833 24 00 – – nikkelsulfaten 5 0 

2833 25 00 – – kopersulfaten 3,2 0
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2833 27 00 – – bariumsulfaat 5,5 0 

2833 29 – – andere 

2833 29 20 – – – cadmiumsulfaat, chroomsulfaten en zinksulfaat 5,5 0 

2833 29 30 – – – kobaltsulfaten en titaansulfaten 5,3 0 

2833 29 50 – – – ijzersulfaten 5 0 

2833 29 60 – – – loodsulfaten 4,6 0 

2833 29 90 – – – andere 5 0 

2833 30 00 – aluinen 5,5 0 

2833 40 00 – peroxosulfaten (persulfaten) 5,5 0 

2834 Nitrieten; nitraten 

2834 10 00 – nitrieten 5,5 0 

– nitraten 

2834 21 00 – – kaliumnitraat 5,5 0 

2834 29 – – andere 

2834 29 20 – – – bariumnitraat, berylliumnitraat, cadmiumnitraat, kobaltni
traat, loodnitraat en nikkelnitraat 

5,5 0 

2834 29 40 – – – kopernitraten 4,6 0 

2834 29 80 – – – andere 3 0 

2835 Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; 
polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald 

2835 10 00 – fosfinaten (hypofosfieten) en fosfonaten (fosfieten) 5,5 0 

– fosfaten 

2835 22 00 – – natriumdiwaterstoforthofosfaat en dinatriumwaterstof
orthofosfaat 

5,5 0 

2835 24 00 – – kaliumfosfaten 5,5 0 

2835 25 – – calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat) 

2835 25 10 – – – bevattende minder dan 0,005 gewichtspercent fluor, be
rekend op het droge kristalwatervrije product 

5,5 0 

2835 25 90 – – – bevattende 0,005 of meer doch minder dan 0,2 gewichts
percent fluor, berekend op het droge kristalwatervrije pro
duct 

5,5 0 

2835 26 – – andere calciumfosfaten
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2835 26 10 – – – bevattende minder dan 0,005 gewichtspercent fluor, be
rekend op het droge kristalwatervrije product 

5,5 0 

2835 26 90 – – – bevattende 0,005 of meer gewichtspercent fluor, berekend 
op het droge kristalwatervrije product 

5,5 0 

2835 29 – – andere 

2835 29 10 – – – triammoniumorthofosfaat 5,3 0 

2835 29 30 – – – trinatriumorthofosfaat 5,5 0 

2835 29 90 – – – andere 5,5 0 

– polyfosfaten 

2835 31 00 – – natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat) 5,5 0 

2835 39 00 – – andere 5,5 0 

2836 Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammonium
carbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit 

2836 20 00 – dinatriumcarbonaat 5,5 0 

2836 30 00 – natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat) 5,5 0 

2836 40 00 – kaliumcarbonaten 5,5 0 

2836 50 00 – calciumcarbonaat 5 0 

2836 60 00 – bariumcarbonaat 5,5 0 

– andere 

2836 91 00 – – lithiumcarbonaten 5,5 0 

2836 92 00 – – strontiumcarbonaat 5,5 0 

2836 99 – – andere 

– – – carbonaten 

2836 99 11 – – – – magnesiumcarbonaten en kopercarbonaten 3,7 0 

2836 99 17 – – – – andere 5,5 0 

2836 99 90 – – – peroxocarbonaten (percarbonaten) 5,5 0 

2837 Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden 

– cyaniden en cyanideoxiden 

2837 11 00 – – natriumcyanide 5,5 0 

2837 19 00 – – andere 5,5 0 

2837 20 00 – complexe cyaniden 5,5 0
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2839 Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit 

– natriumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit 

2839 11 00 – – natriummetasilicaten 5 0 

2839 19 00 – – andere 5 0 

2839 90 – andere 

2839 90 10 – – kaliumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit 5 0 

2839 90 90 – – andere 5 0 

2840 Boraten; peroxoboraten (perboraten) 

– dinatriumtetraboraat (geraffineerde borax) 

2840 11 00 – – watervrij vrij 0 

2840 19 – – ander 

2840 19 10 – – – dinatriumtetraboraatpentahydraat vrij 0 

2840 19 90 – – – andere 5,3 0 

2840 20 – andere boraten 

2840 20 10 – – natriumboraten, watervrij vrij 0 

2840 20 90 – – andere 5,3 0 

2840 30 00 – peroxoboraten (perboraten) 5,5 0 

2841 Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren 

2841 30 00 – natriumdichromaat 5,5 0 

2841 50 00 – andere chromaten en dichromaten; peroxochromaten 5,5 0 

– manganieten, manganaten en permanganaten 

2841 61 00 – – kaliumpermanganaat 5,5 0 

2841 69 00 – – andere 5,5 0 

2841 70 00 – molybdaten 5,5 0 

2841 80 00 – wolframaten 5,5 0 

2841 90 – andere 

2841 90 30 – – zinkaten en vanadaten 4,6 0 

2841 90 85 – – andere 5,5 0 

2842 Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilica
ten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen), 
met uitzondering van aziden
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2842 10 00 – dubbelsilicaten en complexe silicaten (aluminosilicaten, al 
dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen) 

5,5 0 

2842 90 – andere 

2842 90 10 – – zouten (dubbelzouten en complexe zouten daaronder be
grepen) van seleenzuren (seleniumzuren) of van telluurzu
ren (telluriumzuren) 

5,3 0 

2842 90 80 – – andere 5,5 0 

VI. DIVERSEN 

2843 Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organi
sche verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch 
welbepaald; amalgamen van edele metalen 

2843 10 – edele metalen in colloïdale toestand 

2843 10 10 – – zilver 5,3 0 

2843 10 90 – – andere 3,7 0 

– zilververbindingen 

2843 21 00 – – zilvernitraat 5,5 0 

2843 29 00 – – andere 5,5 0 

2843 30 00 – goudverbindingen 3 0 

2843 90 – andere verbindingen; amalgamen 

2843 90 10 – – amalgamen 5,3 0 

2843 90 90 – – andere 3 0 

2844 Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen 
(splijtbare of vruchtbare chemische elementen en isotopen 
daaronder begrepen), alsmede verbindingen daarvan; mengsels 
en afvallen die deze producten bevatten 

2844 10 – natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen, dis
persies (cermets daaronder begrepen), keramische producten 
en mengsels, bevattende natuurlijk uranium of verbindingen 
van natuurlijk uranium 

– – natuurlijk uranium 

2844 10 10 – – – ruw; resten en afvallen (Euratom) vrij 0 

2844 10 30 – – – bewerkt (Euratom) vrij 0 

2844 10 50 – – ferro-uranium vrij 0 

2844 10 90 – – andere (Euratom) vrij 0
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2844 20 – uranium verrijkt met U 235 en verbindingen daarvan; plu
tonium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cer
mets daaronder begrepen), keramische producten en meng
sels, bevattende uranium verrijkt met U 235, plutonium of 
verbindingen van deze producten 

– – uranium verrijkt met U 235 en verbindingen daarvan; le
geringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), kera
mische producten en mengsels, bevattende uranium verrijkt 
met U 235 of verbindingen van deze producten 

2844 20 25 – – – ferro-uranium vrij 0 

2844 20 35 – – – andere (Euratom) vrij 0 

– – plutonium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies 
(cermets daaronder begrepen), keramische producten en 
mengsels, bevattende plutonium of verbindingen van deze 
producten 

– – – mengsels van uranium en plutonium 

2844 20 51 – – – – ferro-uranium vrij 0 

2844 20 59 – – – – andere (Euratom) vrij 0 

2844 20 99 – – – andere vrij 0 

2844 30 – uranium waaruit U 235 is afgescheiden en verbindingen 
daarvan; thorium en verbindingen daarvan; legeringen, dis
persies (cermets daaronder begrepen), keramische producten 
en mengsels, bevattende uranium waaruit U 235 is afge
scheiden, thorium of verbindingen van deze producten 

– – uranium waaruit U 235 is afgescheiden; legeringen, disper
sies (cermets daaronder begrepen), keramische producten 
en mengsels, bevattende uranium waaruit U 235 is afge
scheiden of verbindingen van dit product 

2844 30 11 – – – cermets 5,5 0 

2844 30 19 – – – andere 2,9 0 

– – thorium; legeringen, dispersies (cermets daaronder begre
pen), keramische producten en mengsels, bevattende tho
rium of verbindingen van dit product 

2844 30 51 – – – cermets 5,5 0 

– – – andere 

2844 30 55 – – – – ruw; resten en afvallen (Euratom) vrij 0 

– – – – bewerkt 

2844 30 61 – – – – – staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen (Eu
ratom) 

vrij 0 

2844 30 69 – – – – – andere (Euratom) vrij 0 

– – verbindingen van uranium waaruit U 235 is afgescheiden 
of van thorium, ook indien onderling vermengd
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2844 30 91 – – – verbindingen van uranium waaruit U 235 is afgescheiden 
of van thorium, ook indien onderling vermengd (Eura
tom), met uitzondering van zouten van thorium 

vrij 0 

2844 30 99 – – – andere vrij 0 

2844 40 – radioactieve elementen en isotopen, alsmede verbindingen, 
andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 2844 10, 
2844 20 en 2844 30; legeringen, dispersies (cermets daar
onder begrepen), keramische producten en mengsels, bevat
tende deze elementen, isotopen of verbindingen; radioactief 
afval 

2844 40 10 – – uranium bevattende U 233 en verbindingen daarvan; lege
ringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische 
producten en mengsels, bevattende U 233 of verbindingen 
van dit product 

vrij 0 

– – andere 

2844 40 20 – – – kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom) vrij 0 

2844 40 30 – – – verbindingen van kunstmatige radioactieve isotopen (Eu
ratom) 

vrij 0 

2844 40 80 – – – andere vrij 0 

2844 50 00 – gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren 
(Euratom) 

vrij 0 

2845 Isotopen, andere dan die bedoeld bij post 2844; anorganische 
en organische verbindingen daarvan, al dan niet chemisch 
welbepaald 

2845 10 00 – zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom) 5,5 0 

2845 90 – andere 

2845 90 10 – – deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbin
dingen daarvan verrijkt met deuterium; mengsels en oplos
singen die deze producten bevatten (Euratom) 

5,5 0 

2845 90 90 – – andere 5,5 0 

2846 Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aard
metalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels 
van die metalen 

2846 10 00 – ceriumverbindingen 3,2 0 

2846 90 00 – andere 3,2 0 

2847 00 00 Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met 
ureum 

5,5 0 

2848 00 00 Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzer
fosfiden (fosforijzer) 

5,5 0 

2849 Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald 

2849 10 00 – calciumcarbide 5,5 0 

2849 20 00 – siliciumcarbide 5,5 0

NL L 127/698 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)700 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2849 90 – andere 

2849 90 10 – – boorcarbide (boriumcarbide) 4,1 0 

2849 90 30 – – wolfraamcarbiden 5,5 0 

2849 90 50 – – aluminiumcarbide, chroomcarbiden, molybdeencarbiden, 
vanadiumcarbide, tantaalcarbiden (tantaliumcarbiden) en 
titaancarbide (titaniumcarbide) 

5,5 0 

2849 90 90 – – andere 5,3 0 

2850 00 Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet 
chemisch welbepaald, andere dan verbindingen die tevens car
biden bedoeld bij post 2849 zijn 

2850 00 20 – hydriden; nitriden 4,6 0 

2850 00 50 – aziden 5,5 0 

2850 00 70 – siliciden 5,5 0 

2850 00 90 – boriden 5,3 0 

2852 00 00 Anorganische en organische kwikverbindingen, met uitzon
dering van amalgamen 

5,5 0 

2853 00 Andere anorganische verbindingen (gedistilleerd water, con
ductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water daar
onder begrepen); vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgas
sen zijn onttrokken); samengeperste lucht; amalgamen, andere 
dan die van edele metalen 

2853 00 10 – gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en derge
lijk zuiver water 

2,7 0 

2853 00 30 – vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrok
ken); samengeperste lucht 

4,1 0 

2853 00 50 – cyanogeenchloride 5,5 0 

2853 00 90 – andere 5,5 0 

29 HOOFDSTUK 29 ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN 

I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, 
NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

2901 Acyclische koolwaterstoffen 

2901 10 00 – verzadigde vrij 0 

– onverzadigde 

2901 21 00 – – ethyleen vrij 0 

2901 22 00 – – propeen (propyleen) vrij 0 

2901 23 – – buteen (butyleen) en isomeren daarvan
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2901 23 10 – – – but-1-een en but-2-een vrij 0 

2901 23 90 – – – andere vrij 0 

2901 24 – – buta-1,3-dieen en isopreen 

2901 24 10 – – – buta-1,3-dieen vrij 0 

2901 24 90 – – – isopreen vrij 0 

2901 29 00 – – andere vrij 0 

2902 Cyclische koolwaterstoffen 

– cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen 

2902 11 00 – – cyclohexaan vrij 0 

2902 19 – – andere 

2902 19 10 – – – cycloterpenen vrij 0 

2902 19 80 – – – andere vrij 0 

2902 20 00 – benzeen vrij 0 

2902 30 00 – tolueen vrij 0 

– xylenen 

2902 41 00 – – o-xyleen vrij 0 

2902 42 00 – – m-xyleen vrij 0 

2902 43 00 – – p-xyleen vrij 0 

2902 44 00 – – mengsels van xyleenisomeren vrij 0 

2902 50 00 – styreen vrij 0 

2902 60 00 – ethylbenzeen vrij 0 

2902 70 00 – cumeen vrij 0 

2902 90 – andere 

2902 90 10 – – naftaleen en antraceen vrij 0 

2902 90 30 – – bifenyl (difenyl) en terfenylen (trifenylen) vrij 0 

2902 90 90 – – andere vrij 0 

2903 Halogeenderivaten van koolwaterstoffen 

– verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen 

2903 11 00 – – chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethyl
chloride) 

5,5 0
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2903 12 00 – – dichloormethaan (methyleenchloride) 5,5 0 

2903 13 00 – – chloroform (trichloormethaan) 5,5 0 

2903 14 00 – – koolstoftetrachloride 5,5 0 

2903 15 00 – – ethyleendichloride (ISO) (1,2-dichloorethaan) 5,5 0 

2903 19 – – andere 

2903 19 10 – – – 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) 5,5 0 

2903 19 80 – – – andere 5,5 0 

– onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstof
fen 

2903 21 00 – – vinylchloride (chloorethyleen) 5,5 0 

2903 22 00 – – trichloorethyleen 5,5 0 

2903 23 00 – – tetrachloorethyleen (perchloorethyleen) 5,5 0 

2903 29 00 – – andere 5,5 0 

– fluor-, broom- en joodderivaten van acyclische koolwater
stoffen 

2903 31 00 – – ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan) 5,5 0 

2903 39 – – andere 

– – – bromiden 

2903 39 11 – – – – broommethaan (methylbromide) 5,5 0 

2903 39 15 – – – – dibroommethaan vrij 0 

2903 39 19 – – – – andere 5,5 0 

2903 39 90 – – – fluoriden en jodiden 5,5 0 

– halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen bevat
tende twee of meer verschillende halogenen 

2903 41 00 – – trichloorfluormethaan 5,5 0 

2903 42 00 – – dichloordifluormethaan 5,5 0 

2903 43 00 – – trichloortrifluorethanen 5,5 0 

2903 44 – – dichloortetrafluorethanen en chloorpentafluorethaan 

2903 44 10 – – – Dichloortetrafluorethanen 5,5 0 

2903 44 90 – – – chloorpentafluorethaan 5,5 0 

2903 45 – – andere derivaten enkel geperhalogeneerd met fluor en 
chloor
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2903 45 10 – – – chloortrifluormethaan 5,5 0 

2903 45 15 – – – Pentachloorfluorethaan 5,5 0 

2903 45 20 – – – Tetrachloordifluorethanen 5,5 0 

2903 45 25 – – – heptachloorfluorpropanen 5,5 0 

2903 45 30 – – – hexachloordifluorpropanen 5,5 0 

2903 45 35 – – – pentachloortrifluorpropanen 5,5 0 

2903 45 40 – – – tetrachloortetrafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 45 – – – trichloorpentafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 50 – – – dichloorhexafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 55 – – – chloorheptafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 90 – – – andere 5,5 0 

2903 46 – – broomchloordifluormethaan, broomtrifluormethaan en di
broomtetrafluorethanen 

2903 46 10 – – – broomchloordifluormethaan 5,5 0 

2903 46 20 – – – broomtrifluormethaan 5,5 0 

2903 46 90 – – – dibroomtetrafluorethanen 5,5 0 

2903 47 00 – – andere perhalogeenderivaten 5,5 0 

2903 49 – – andere 

– – – enkel gehalogeneerd met fluor en chloor 

2903 49 10 – – – – van methaan, ethaan of propaan 5,5 0 

2903 49 20 – – – – andere 5,5 0 

– – – enkel gehalogeneerd met fluor en broom 

2903 49 30 – – – – van methaan, ethaan of propaan 5,5 0 

2903 49 40 – – – – andere 5,5 0 

2903 49 80 – – – andere 5,5 0 

– halogeenderivaten van cycloalkanen, van cycloalkenen of 
van cycloterpenen 

2903 51 00 – – 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan 
(ISO, INN) daaronder begrepen 

5,5 0 

2903 52 00 – – aldrine (ISO), chloordaan (ISO) en heptachloor (ISO) 5,5 0 

2903 59 – – andere

NL L 127/702 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)704 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2903 59 10 – – – 1,2-dibroom-4-(1,2-dibroomethyl)cyclohexaan vrij 0 

2903 59 30 – – – tetrabroomcyclooctanen vrij 0 

2903 59 80 – – – andere 5,5 0 

– halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen 

2903 61 00 – – chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen 5,5 0 

2903 62 00 – – hexachloorbenzeen (ISO) en DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 
1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan) 

5,5 0 

2903 69 – – andere 

2903 69 10 – – – 2,3,4,5,6-pentabroomethylbenzeen vrij 0 

2903 69 90 – – – andere 5,5 0 

2904 Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook 
indien gehalogeneerd 

2904 10 00 – derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten 
en ethylesters daarvan 

5,5 0 

2904 20 00 – derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten 5,5 0 

2904 90 – andere 

2904 90 20 – – sulfohalogeenderivaten 5,5 0 

2904 90 40 – – trichloornitromethaan (chloorpikrine) 5,5 0 

2904 90 85 – – andere 5,5 0 

II. ALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- 
EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

2905 Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en ni
trosoderivaten daarvan 

– verzadigde eenwaardige alcoholen 

2905 11 00 – – methanol (methylalcohol) 5,5 0 

2905 12 00 – – propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylal
cohol) 

5,5 0 

2905 13 00 – – butaan-1-ol (n-butylalcohol) 5,5 0 

2905 14 – – andere butanolen 

2905 14 10 – – – 2-methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol) 4,6 0 

2905 14 90 – – – andere 5,5 0 

2905 16 – – octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan
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2905 16 10 – – – 2-ethylhexaan-1-ol 5,5 0 

2905 16 20 – – – octaan-2-ol vrij 0 

2905 16 80 – – – andere 5,5 0 

2905 17 00 – – dodecaan-1-ol (laurylalcohol), hexadecaan-1-ol (cetylalco
hol) en octadecaan-1-ol (stearylalcohol) 

5,5 0 

2905 19 00 – – andere 5,5 0 

– onverzadigde eenwaardige alcoholen 

2905 22 – – acyclische terpeenalcoholen 

2905 22 10 – – – geraniol, citronellol, linalol, rodinol en nerol 5,5 0 

2905 22 90 – – – andere 5,5 0 

2905 29 – – andere 

2905 29 10 – – – allylalcohol 5,5 0 

2905 29 90 – – – andere 5,5 0 

– tweewaardige alcoholen 

2905 31 00 – – ethyleenglycol (ethaandiol) 5,5 0 

2905 32 00 – – propyleenglycol (propaan-1,2-diol) 5,5 0 

2905 39 – – andere 

2905 39 10 – – – 2-methylpentaan-2,4-diol (hexyleenglycol) 5,5 0 

2905 39 20 – – – butaan-1,3-diol vrij 0 

2905 39 25 – – – butaan-1,4-diol 5,5 0 

2905 39 30 – – – 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol vrij 0 

2905 39 85 – – – andere 5,5 0 

– andere meerwaardige alcoholen 

2905 41 00 – – 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpro
paan) 

5,5 0 

2905 42 00 – – pentaerytritol (pentaerytriet) 5,5 0 

2905 43 00 – – mannitol 9,6 + 125,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2905 44 – – D-glucitol (sorbitol) 

– – – in waterige oplossing 

2905 44 11 – – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 
gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2905 44 19 – – – – andere 9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – andere 

2905 44 91 – – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 
gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte 

7,7 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2905 44 99 – – – – andere 9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2905 45 00 – – glycerol 3,8 0 

2905 49 – – andere 

2905 49 10 – – – drie- en vierwaardige alcoholen 5,5 0 

2905 49 80 – – – andere 5,5 0 

– halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische 
alcoholen 

2905 51 00 – – ethchloorvynol (INN) vrij 0 

2905 59 – – andere 

2905 59 10 – – – van eenwaardige alcoholen 5,5 0 

– – – van meerwaardige alcoholen 

2905 59 91 – – – – 2,2-bis(broommethyl)propaandiol vrij 0 

2905 59 99 – – – – andere 5,5 0 

2906 Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en ni
trosoderivaten daarvan 

– van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen 

2906 11 00 – – menthol 5,5 0 

2906 12 00 – – cyclohexanol, methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexa
nolen 

5,5 0 

2906 13 – – sterolen en inositolen 

2906 13 10 – – – sterolen 5,5 0 

2906 13 90 – – – inositolen vrij 0 

2906 19 00 – – andere 5,5 0 

– aromatische 

2906 21 00 – – benzylalcohol 5,5 0 

2906 29 00 – – andere 5,5 0
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III. FENOLEN EN FENOLALCOHOLEN, ALSMEDE HALO
GEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN 
DAARVAN 

2907 Fenolen; fenolalcoholen 

– eenwaardige fenolen 

2907 11 00 – – fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan 3 0 

2907 12 00 – – kresolen en zouten daarvan 2,1 0 

2907 13 00 – – octylfenol, nonylfenol alsmede isomeren daarvan; zouten 
van deze producten 

5,5 0 

2907 15 – – naftolen en zouten daarvan 

2907 15 10 – – – 1-naftol vrij 0 

2907 15 90 – – – andere 5,5 0 

2907 19 – – andere 

2907 19 10 – – – xylenolen en zouten daarvan 2,1 0 

2907 19 90 – – – andere 5,5 0 

– meerwaardige fenolen; fenolalcoholen 

2907 21 00 – – resorcinol en zouten daarvan 5,5 0 

2907 22 00 – – hydrochinon en zouten daarvan 5,5 0 

2907 23 00 – – 4,4'-isopropylideendifenol (bisfenol A, difenylolpropaan) en 
zouten daarvan 

5,5 0 

2907 29 00 – – andere 5,5 0 

2908 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of 
van fenolalcoholen 

– derivaten die enkel halogeengroepen bevatten, alsmede zou
ten daarvan 

2908 11 00 – – pentachloorfenol (ISO) 5,5 0 

2908 19 00 – – andere 5,5 0 

– andere 

2908 91 00 – – dinoseb (ISO) en zouten daarvan 5,5 0 

2908 99 – – andere 

2908 99 10 – – – derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten 
en esters daarvan 

5,5 0 

2908 99 90 – – – andere 5,5 0
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IV. ETHERS, ALCOHOLPEROXIDEN, ETHERPEROXIDEN, KE
TONPEROXIDEN, EPOXIDEN MET EEN DRIERINGSY
STEEM, ACETALEN EN HEMIACETALEN, ALSMEDE HA
LOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN 
DAARVAN 

2909 Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alco
holperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet 
chemisch welbepaald), alsmede halogeen, sulfo-, nitro- en ni
trosoderivaten daarvan 

– acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderi
vaten daarvan 

2909 11 00 – – diëthylether 5,5 0 

2909 19 00 – – andere 5,5 0 

2909 20 00 – ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloter
penen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan 

5,5 0 

2909 30 – aromatische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosode
rivaten daarvan 

2909 30 10 – – Difenylether vrij 0 

– – broomderivaten 

2909 30 31 – – – pentabroomdifenylether; 1,2,4,5-tetrabroom-3,6-bis(pen
tabroomfenoxy)benzeen 

vrij 0 

2909 30 35 – – – 1,2-bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de 
vervaardiging van acrylonitrilbutadieen-styreen (ABS) 

vrij 0 

2909 30 38 – – – andere 5,5 0 

2909 30 90 – – andere 5,5 0 

– etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderiva
ten daarvan 

2909 41 00 – – 2,2'-oxydiëthanol (diëthyleenglycol) 5,5 0 

2909 43 00 – – monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleengly
col 

5,5 0 

2909 44 00 – – andere monoalkylethers van ethyleenglycol of van diëthy
leenglycol 

5,5 0 

2909 49 – – andere 

– – – acyclische 

2909 49 11 – – – – 2-(2-chloorethoxy)ethanol vrij 0 

2909 49 18 – – – – andere 5,5 0 

2909 49 90 – – – cyclische 5,5 0 

2909 50 – etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, 
nitro- en nitrosoderivaten daarvan
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2909 50 10 – – guajacol en kaliumguajacolsulfonaten 5,5 0 

2909 50 90 – – andere 5,5 0 

2909 60 00 – alcoholperoxyden, etherperoxyden, ketonperoxyden, alsmede 
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

5,5 0 

2910 Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met 
een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en ni
trosoderivaten daarvan 

2910 10 00 – oxiraan (ethyleenoxyde) 5,5 0 

2910 20 00 – methyloxiraan (propyleenoxyde) 5,5 0 

2910 30 00 – 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine) 5,5 0 

2910 40 00 – dieldrine (ISO, INN) 5,5 0 

2910 90 00 – andere 5,5 0 

2911 00 00 Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstof
houdende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitro
soderivaten daarvan 

5 0 

V. VERBINDINGEN MET ALDEHYDEGROEPEN 

2912 Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; 
cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyde 

– acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groe
pen 

2912 11 00 – – methanal (formaldehyde) 5,5 0 

2912 12 00 – – ethanal (aceetaldehyde) 5,5 0 

2912 19 – – andere 

2912 19 10 – – – butanal (n-butyraldehyde) 5,5 0 

2912 19 90 – – – andere 5,5 0 

– cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groe
pen 

2912 21 00 – – benzaldehyde 5,5 0 

2912 29 00 – – andere 5,5 0 

2912 30 00 – aldehydealcoholen 5,5 0 

– aldehyde-ethers, aldehydfenolen en aldehyden met andere 
zuurstofhoudende groepen 

2912 41 00 – – vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) 5,5 0 

2912 42 00 – – ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) 5,5 0 

2912 49 00 – – andere 5,5 0

NL L 127/708 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)710 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2912 50 00 – cyclische polymeren van aldehyden 5,5 0 

2912 60 00 – paraformaldehyde 5,5 0 

2913 00 00 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten 
bedoeld bij post 2912 

5,5 0 

VI. KETONEN EN CHINONEN 

2914 Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhou
dende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitroso
derivaten daarvan 

– acyclische ketonen, zonder andere zuurstofhoudende groe
pen 

2914 11 00 – – aceton 5,5 0 

2914 12 00 – – butanon (methylethylketon) 5,5 0 

2914 13 00 – – 4-methylpentaan-2-on (methylisobutylketon) 5,5 0 

2914 19 – – andere 

2914 19 10 – – – 5-methylhexaan-2-on vrij 0 

2914 19 90 – – – andere 5,5 0 

– ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloter
penen, zonder andere zuurstofhoudende groepen 

2914 21 00 – – kamfer (bornaan-2-on) 5,5 0 

2914 22 00 – – cyclohexanon en methylcyclohexanonen 5,5 0 

2914 23 00 – – iononen en methyliononen 5,5 0 

2914 29 00 – – andere 5,5 0 

– aromatische ketonen zonder andere zuurstofhoudende groe
pen 

2914 31 00 – – fenylaceton (fenylpropaan-2-on) 5,5 0 

2914 39 00 – – andere 5,5 0 

2914 40 – ketonalcoholen en ketonaldehyden 

2914 40 10 – – 4-hydroxy-4-methylpentaan-2-on (diacetonalcohol) 5,5 0 

2914 40 90 – – andere 3 0 

2914 50 00 – ketonfenolen en ketonen met andere zuurstofhoudende 
groepen 

5,5 0 

– chinonen 

2914 61 00 – – antrachinon 5,5 0 

2914 69 – – andere 

2914 69 10 – – – 1,4-naftochinon vrij 0
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2914 69 90 – – – andere 5,5 0 

2914 70 00 – halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 5,5 0 

VII. CARBONZUREN, DAARVAN AFGELEIDE ZUURANHY
DRIDEN, ZUURHALOGENIDEN, PEROXIDEN EN PE
ROXYZUREN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- 
EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

2915 Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afge
leide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, als
mede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

– mierenzuur en zouten en esters daarvan 

2915 11 00 – – mierenzuur 5,5 0 

2915 12 00 – – zouten van mierenzuur 5,5 0 

2915 13 00 – – esters van mierenzuur 5,5 0 

– azijnzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride 

2915 21 00 – – azijnzuur 5,5 0 

2915 24 00 – – azijnzuuranhydride 5,5 0 

2915 29 00 – – andere 5,5 0 

– esters van azijnzuur 

2915 31 00 – – ethylacetaat 5,5 0 

2915 32 00 – – vinylacetaat 5,5 0 

2915 33 00 – – n-butylacetaat 5,5 0 

2915 36 00 – – dinosebacetaat (ISO) 5,5 0 

2915 39 – – andere 

2915 39 10 – – – propylacetaat, isopropylacetaat 5,5 0 

2915 39 30 – – – methylacetaat, pentylacetaat (amylacetaat), isopentylace
taat (isoamylacetaat) en glycerolacetaten 

5,5 0 

2915 39 50 – – – p-tolylacetaat, fenylpropylacetaten, benzylacetaat, rhodiny
lacetaat, santalylacetaat en de acetaten van fenylethaan- 
1,2-diol 

5,5 0 

2915 39 80 – – – andere 5,5 0 

2915 40 00 – mono-, di- en trichloorazijnzuur, alsmede zouten en esters 
daarvan 

5,5 0 

2915 50 00 – propionzuur en zouten en esters daarvan 4,2 0 

2915 60 – butaanzuren en pentaanzuren, alsmede zouten en esters 
daarvan 

– – butaanzuur en isobutaanzuur, alsmede zouten en esters 
daarvan
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2915 60 11 – – – 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiisobutyraat vrij 0 

2915 60 19 – – – andere 5,5 0 

2915 60 90 – – pentaanzuur en isopentaanzuur, alsmede zouten en esters 
daarvan 

5,5 0 

2915 70 – palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters 
daarvan 

2915 70 15 – – palmitinezuur 5,5 0 

2915 70 20 – – zouten en esters van palmitinezuur 5,5 0 

2915 70 25 – – stearinezuur 5,5 0 

2915 70 30 – – zouten van stearinezuur 5,5 0 

2915 70 80 – – esters van stearinezuur 5,5 0 

2915 90 – andere 

2915 90 10 – – laurinezuur 5,5 0 

2915 90 20 – – chloorformiaten 5,5 0 

2915 90 80 – – andere 5,5 0 

2916 Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en een
waardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, 
halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

– onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan 
afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzu
ren, alsmede derivaten daarvan 

2916 11 00 – – acrylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2916 12 – – esters vanacrylzuur 

2916 12 10 – – – methylacrylaat 6,5 0 

2916 12 20 – – – ethylacrylaat 6,5 0 

2916 12 90 – – – andere 6,5 0 

2916 13 00 – – methacrylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2916 14 – – esters van methacrylzuur 

2916 14 10 – – – methylmethacrylaat 6,5 0 

2916 14 90 – – – andere 6,5 0 

2916 15 00 – – oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en es
ters daarvan 

6,5 0 

2916 19 – – andere 

2916 19 10 – – – undeceenzuren, alsmede zouten en esters daarvan 5,9 0 

2916 19 30 – – – hexa-2,4-dieenzuur (sorbinezuur) 6,5 0 

2916 19 40 – – – crotonzuur vrij 0
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2916 19 70 – – – andere 6,5 0 

2916 20 00 – eenwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalke
nen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, ha
logeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten 
daarvan 

6,5 0 

– eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide an
hydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede 
derivaten daarvan 

2916 31 00 – – benzoëzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2916 32 – – benzoylperoxide en benzoylchloride 

2916 32 10 – – – benzoylperoxyde 6,5 0 

2916 32 90 – – – benzoylchloride 6,5 0 

2916 34 00 – – fenylazijnzuur en zouten daarvan vrij 0 

2916 35 00 – – esters van fenylazijnzuur vrij 0 

2916 36 00 – – binapacryl (ISO) 6,5 0 

2916 39 00 – – andere 6,5 0 

2917 Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, ha
logeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

– meerwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide an
hydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede 
derivaten daarvan 

2917 11 00 – – oxaalzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2917 12 – – adipinezuur en zouten en esters daarvan 

2917 12 10 – – – adipinezuur en zouten daarvan 6,5 0 

2917 12 90 – – – esters van adipinezuur 6,5 0 

2917 13 – – azelaïnezuur en sebacinezuur, alsmede zouten en esters 
daarvan 

2917 13 10 – – – sebacinezuur vrij 0 

2917 13 90 – – – andere 6 0 

2917 14 00 – – maleïnezuuranhydride 6,5 0 

2917 19 – – andere 

2917 19 10 – – – malonzuur, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2917 19 90 – – – andere 6,3 0 

2917 20 00 – meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalke
nen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, ha
logeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten 
daarvan 

6 0 

– meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide 
anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, als
mede derivaten daarvan
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2917 32 00 – – dioctylorthoftalaten 6,5 0 

2917 33 00 – – dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten 6,5 0 

2917 34 – – andere esters van orthoftaalzuur 

2917 34 10 – – – dibutylorthoftalaten 6,5 0 

2917 34 90 – – – andere 6,5 0 

2917 35 00 – – ftaalzuuranhydride 6,5 0 

2917 36 00 – – tereftaalzuur en zouten daarvan 6,5 3 

2917 37 00 – – dimethyltereftalaat 6,5 0 

2917 39 – – andere 

– – – broomderivaten 

2917 39 11 – – – – esters of anhydride van tetrabroomftaalzuur vrij 0 

2917 39 19 – – – – andere 6,5 0 

– – – andere 

2917 39 30 – – – – benzeen-1,2,4-tricarbonzuur vrij 0 

2917 39 40 – – – – isoftaloyldichloride, bevattende niet meer dan 0,8 ge
wichtspercent tereftaloyldichloride 

vrij 0 

2917 39 50 – – – – naftaleen-1,4,5,8-tetracarbonzuur vrij 0 

2917 39 60 – – – – tetrachloorftaalzuuranhydride vrij 0 

2917 39 70 – – – – natrium-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzeensulfonaat vrij 0 

2917 39 80 – – – – andere 6,5 0 

2918 Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan 
afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, 
alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

– carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, doch zon
der andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide an
hydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede 
derivaten daarvan 

2918 11 00 – – melkzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 12 00 – – wijnsteenzuur 6,5 0 

2918 13 00 – – zouten en esters van wijnsteenzuur 6,5 0 

2918 14 00 – – citroenzuur 6,5 0 

2918 15 00 – – zouten en esters van citroenzuur 6,5 0 

2918 16 00 – – gluconzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 18 00 – – chloorbenzilaat (ISO) 6,5 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/713

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 715 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2918 19 – – andere 

2918 19 30 – – – cholzuur en 3α,12α-dihydroxy-5β-cholaan-24-zuur (de
soxycholzuur), alsmede zouten en esters daarvan 

6,3 0 

2918 19 40 – – – 2,2-bis(hydroxymethyl)propionzuur vrij 0 

2918 19 85 – – – andere 6,5 0 

– carbonzuren met fenolische hydroxylgroepen, doch zonder 
andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhy
driden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede de
rivaten daarvan 

2918 21 00 – – salicylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2918 22 00 – – o-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 23 – – andere esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan 

2918 23 10 – – – methylsalicylaat en fenylsalicylaat 6,5 0 

2918 23 90 – – – andere 6,5 0 

2918 29 – – andere 

2918 29 10 – – – sulfosalicylzuren en hydroxynaftoëzuren, alsmede zouten 
en esters daarvan 

6,5 0 

2918 29 30 – – – 4-hydroxybenzoëzuur, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 29 80 – – – andere 6,5 0 

2918 30 00 – carbonzuren met aldehyde- of ketongroepen, doch zonder 
andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhy
driden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede de
rivaten daarvan 

6,5 0 

– andere 

2918 91 00 – – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), alsmede 
zouten en esters daarvan 

6,5 0 

2918 99 – – andere 

2918 99 10 – – – 2,6-dimethoxybenzoëzuur vrij 0 

2918 99 20 – – – dicamba (ISO) vrij 0 

2918 99 30 – – – natriumfenoxyacetaat vrij 0 

2918 99 90 – – – andere 6,5 0 

VIII. ESTERS VAN ANORGANISCHE ZUREN VAN NIET-ME
TALEN, ALSMEDE ZOUTEN, HALOGEEN-, SULFO-, NI
TRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

2919 Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder 
begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan
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2919 10 00 – tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 6,5 0 

2919 90 – andere 

2919 90 10 – – tributylfosfaten, trifenylfosfaat, tritolylfosfaten, trixylylfosfa
ten en tris(2-chloorethyl)fosfaat 

6,5 0 

2919 90 90 – – andere 6,5 0 

2920 Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (an
dere dan esters van waterstofhalogeniden), alsmede zouten 
daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van 
deze producten 

– thiofosforzure esters (fosforthioaten) en zouten daarvan ha
logeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze produc
ten 

2920 11 00 – – parathion (ISO) en parathionmethyl (ISO) (methylpara
thion) 

6,5 0 

2920 19 00 – – andere 6,5 0 

2920 90 – andere 

2920 90 10 – – zwavelzure en koolzure esters, alsmede zouten, halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

6,5 0 

2920 90 20 – – dimethylfosfonaat (dimethylfosfiet) 6,5 0 

2920 90 30 – – Trimethylfosfiet (trimethoxyfosfine) 6,5 0 

2920 90 40 – – triëthylfosfiet 6,5 0 

2920 90 50 – – diëthylfosfonaat (diëthylhydrogeenfosfiet) (diëthylfosfiet) 6,5 0 

2920 90 85 – – andere 6,5 0 

IX. VERBINDINGEN MET STIKSTOFHOUDENDE GROEPEN 

2921 Aminoverbindingen 

– eenwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten 
daarvan; zouten van deze producten 

2921 11 – – methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede 
zouten daarvan 

2921 11 10 – – – methylamine, dimethylamine en trimethylamine 6,5 0 

2921 11 90 – – – zouten 6,5 0 

2921 19 – – andere 

2921 19 10 – – – triëthylamine en zouten daarvan 6,5 0 

2921 19 30 – – – isopropylamine en zouten daarvan 6,5 0 

2921 19 40 – – – 1,1,3,3-tetramethylbutylamine vrij 0
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2921 19 50 – – – diëthylamine en zouten daarvan 5,7 0 

2921 19 80 – – – andere 6,5 0 

– meerwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten 
daarvan; zouten van deze producten 

2921 21 00 – – ethyleendiamine en zouten daarvan 6 0 

2921 22 00 – – hexamethyleendiamine en zouten daarvan 6,5 0 

2921 29 00 – – andere 6 0 

2921 30 – aminoverbindingen van cycloalkanen, van cycloalkenen of 
van cycloterpenen, alsmede derivaten daarvan; zouten van 
deze producten 

2921 30 10 – – cyclohexylamine en cyclohexyldimethylamine, alsmede 
zouten daarvan 

6,3 0 

2921 30 91 – – cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-diaminocyclohexaan) vrij 0 

2921 30 99 – – andere 6,5 0 

– eenwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten 
daarvan; zouten van deze producten 

2921 41 00 – – aniline en zouten daarvan 6,5 0 

2921 42 – – derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan 

2921 42 10 – – – halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van aniline, 
zouten van deze verbindingen daaronder begrepen 

6,5 0 

2921 42 90 – – – andere 6,5 0 

2921 43 00 – – toluïdinen en derivaten daarvan; zouten van deze produc
ten 

6,5 0 

2921 44 00 – – difenylamine en derivaten daarvan; zouten van deze pro
ducten 

6,5 0 

2921 45 00 – – 1-naftylamine (α-naftylamine) en 2-naftylamine (ß-naftyla
mine), alsmede derivaten daarvan; zouten van deze produc
ten 

6,5 0 

2921 46 00 – – amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine 
(INN), etilamfetamine (INN), feentermine (INN), fencamfi
mine (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN) en me
fenorex (INN); zouten van deze producten 

vrij 0 

2921 49 – – andere 

2921 49 10 – – – xylidinen en derivaten daarvan; zouten van deze produc
ten 

6,5 0 

2921 49 80 – – – andere 6,5 0 

– meerwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten 
daarvan; zouten van deze producten 

2921 51 – – o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede 
derivaten daarvan; zouten van deze producten 

– – – o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, dia
minotoluenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitro
soderivaten daarvan, zouten van deze verbindingen daar
onder begrepen
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2921 51 11 – – – – m-fenyleendiamine, met een zuiverheid van 99 of meer 
gewichtspercenten en bevattende: - niet meer dan 1 
gewichtspercent water, - niet meer dan 200 mg/kg o- 
fenyleendiamine en - niet meer dan 450 mg/kg p-feny
leendiamine 

vrij 0 

2921 51 19 – – – – andere 6,5 0 

2921 51 90 – – – andere 6,5 0 

2921 59 – – andere 

2921 59 10 – – – m-fenyleenbis(methylamine) vrij 0 

2921 59 20 – – – 2,2′-dichloor-4,4′-methyleendianiline vrij 0 

2921 59 30 – – – 4,4'-bi-o-toluïdine vrij 0 

2921 59 40 – – – 1,8-naftyleendiamine vrij 0 

2921 59 90 – – – andere 6,5 0 

2922 Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen 

– aminoalcoholen, andere dan die met zuurstofhoudende groe
pen van meer dan een soort, alsmede ethers en esters daar
van; zouten van deze producten 

2922 11 00 – – monoëthanolamine en zouten daarvan 6,5 0 

2922 12 00 – – diëthanolamine en zouten daarvan 6,5 0 

2922 13 – – triëthanolamine en zouten daarvan 

2922 13 10 – – – triëthanolamine 6,5 0 

2922 13 90 – – – zouten van triëthanolamine 6,5 0 

2922 14 00 – – dextropropoxyfeen (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2922 19 – – andere 

2922 19 10 – – – N-ethyldiëthanolamine 6,5 0 

2922 19 20 – – – 2,2'-methyliminodiëthanol (N-methyldiëthanolamine) 6,5 0 

2922 19 80 – – – andere 6,5 0 

– aminonaftolen en andere aminofenolen andere dan die met 
zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort, alsmede 
ethers en esters daarvan; zouten van deze producten 

2922 21 00 – – aminonaftolsulfonzuren en zouten daarvan 6,5 0 

2922 29 00 – – andere 6,5 0 

– aminoaldehyden, aminoketonen en aminochinonen, andere 
dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een 
soort; zouten van deze producten
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2922 31 00 – – amfepramon (INN), methadon (INN) en normethadon 
(INN); zouten van deze producten 

vrij 0 

2922 39 00 – – andere 6,5 0 

– aminozuren, andere dan die met zuurstofhoudende groepen 
van meer dan een soort en esters daarvan; zouten van deze 
producten 

2922 41 00 – – lysine en esters daarvan; zouten van deze producten 6,3 0 

2922 42 00 – – glutaminezuur en zouten daarvan 6,5 0 

2922 43 00 – – antranilzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2922 44 00 – – tilidine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2922 49 – – andere 

2922 49 10 – – – glycine 6,5 0 

2922 49 20 – – – ß-alanine vrij 0 

2922 49 95 – – – andere 6,5 0 

2922 50 00 – aminofenolalcoholen, aminofenolzuren en andere aminover
bindingen met zuurstofhoudende groepen 

6,5 0 

2923 Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en 
andere fosfoaminolipiden, al dan niet chemisch welbepaald 

2923 10 00 – choline en zouten daarvan 6,5 0 

2923 20 00 – lecithinen en andere fosfoaminolipiden 5,7 0 

2923 90 00 – andere 6,5 0 

2924 Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur 

– acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daar
onder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van 
deze producten 

2924 11 00 – – meprobamaat (INN) vrij 0 

2924 12 00 – – fluoraceetamide (ISO), monocrotofos (ISO) en fosfamidon 
(ISO) 

6,5 0 

2924 19 00 – – andere 6,5 0 

– cyclische amidoverbindingen, cyclische carbamaten daar
onder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van 
deze producten 

2924 21 – – ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 

2924 21 10 – – – isoproturon (ISO) 6,5 0 

2924 21 90 – – – andere 6,5 0 

2924 23 00 – – 2-aceetamidobenzoëzuur (N-acetylantranilzuur) en zouten 
daarvan 

6,5 0
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2924 24 00 – – ethinamaat (INN) vrij 0 

2924 29 – – andere 

2924 29 10 – – – lidocaïne (INN) vrij 0 

2924 29 30 – – – paracetamol (INN) 6,5 0 

2924 29 95 – – – andere 6,5 0 

2925 Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten 
daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen 

– imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze 
producten 

2925 11 00 – – sacharine en zouten daarvan 6,5 0 

2925 12 00 – – glutethimide (INN) vrij 0 

2925 19 – – andere 

2925 19 10 – – – 3,3',4,4',5,5',6,6'-octabroom-N,N'-ethyleendiftaalimide vrij 0 

2925 19 30 – – – N,N'-ethyleenbis(4,5-dibroomhexahydro-3,6-methanoftaal
imide) 

vrij 0 

2925 19 95 – – – andere 6,5 0 

– iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze 
producten 

2925 21 00 – – chloordimeform (ISO) 6,5 0 

2925 29 00 – – andere 6,5 0 

2926 Nitrillen (cyaanverbindingen) 

2926 10 00 – acrylonitril 6,5 0 

2926 20 00 – 1-cyaanguanidine (dicyaandiamide) 6,5 0 

2926 30 00 – fenproporex (INN) en zouten daarvan; methadon (INN) tus
senproduct (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan) 

6,5 0 

2926 90 – andere 

2926 90 20 – – isoftalonitril 6 0 

2926 90 95 – – andere 6,5 0 

2927 00 00 Diazo-, azo- en azoxyverbindingen 6,5 0 

2928 00 Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine 

2928 00 10 – N,N-bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine vrij 0 

2928 00 90 – andere 6,5 0 

2929 Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen 

2929 10 – isocyanaten
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2929 10 10 – – methylfenyleendiisocyanaten (tolueendiisocyanaten) 6,5 0 

2929 10 90 – – andere 6,5 0 

2929 90 00 – andere 6,5 0 

X. ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN EN 
VAN METALEN, HETEROCYCLISCHE VERBINDINGEN, 
NUCLEÏNEZUREN EN ZOUTEN DAARVAN, ALSMEDE 
SULFONAMIDOVERBINDINGEN 

2930 Organische zwavelverbindingen 

2930 20 00 – thiocarbamaten en dithiocarbamaten 6,5 0 

2930 30 00 – thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden 6,5 0 

2930 40 – methionine 

2930 40 10 – – methionine (INN) vrij 0 

2930 40 90 – – andere 6,5 0 

2930 50 00 – captafol (ISO) en methamidofos (ISO) 6,5 0 

2930 90 – andere 

2930 90 13 – – cysteïne en cystine 6,5 0 

2930 90 16 – – derivaten van cysteïne of cystine 6,5 0 

2930 90 20 – – thiodiglycol (INN) (2,2'-thiodiëthanol) 6,5 0 

2930 90 30 – – -DL-2-hydroxy-4(methylthio)boterzuur vrij 0 

2930 90 40 – – 2,2'-thiodiëthylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)pro
pionaat] 

vrij 0 

2930 90 50 – – mengsels van isomeren bestaande uit 4-methyl-2,6-bis(me
thylthio)-m-fenyleendiamine en 2-methyl-4,6-bis(methylt
hio)-m-fenyleendiamine 

vrij 0 

2930 90 85 – – andere 6,5 0 

2931 00 Andere organische verbindingen van niet-metalen of van me
talen 

2931 00 10 – dimethylmethylfosfonaat 6,5 0 

2931 00 20 – methylfosfonoyldifluoride (methylfosfonzuurdifluoride) 6,5 0 

2931 00 30 – methylfosfonoyldichloride (methylfosfonzuurdichloride) 6,5 0 

2931 00 95 – andere 6,5 0 

2932 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer 
zuurstofatomen als hetero-atoom 

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge
anelleerde (niet-gecondenseerde) furaanring
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2932 11 00 – – tetrahydrofuraan 6,5 0 

2932 12 00 – – 2-furaldehyde (furfuraldehyde) 6,5 0 

2932 13 00 – – furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol 6,5 0 

2932 19 00 – – andere 6,5 0 

– lactonen 

2932 21 00 – – cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen 6,5 0 

2932 29 – – andere lactonen 

2932 29 10 – – – fenolftaleïne vrij 0 

2932 29 20 – – – 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)- 
3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy- 
2-naftoëzuur 

vrij 0 

2932 29 30 – – – 3'-chloor-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan- 
1(3H),9'-xantheen]-3-on 

vrij 0 

2932 29 40 – – – 6'-(N-ethyl-p-toluïdino)-2'-methylspiro[isobenzofuraan- 
1(3H),9'-xantheen]-3-on 

vrij 0 

2932 29 50 – – – methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-me
thyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1- 
yl]naftaleen-2-carboxylaat 

vrij 0 

2932 29 60 – – – gamma-butyrolacton 6,5 0 

2932 29 85 – – – andere 6,5 0 

– andere 

2932 91 00 – – isosafrool 6,5 0 

2932 92 00 – – 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on 6,5 0 

2932 93 00 – – piperonal 6,5 0 

2932 94 00 – – safrool 6,5 0 

2932 95 00 – – tetrahydrocannabinolen (alle isomeren) 6,5 0 

2932 99 – – andere 

2932 99 50 – – – epoxiden waarvan de ring vier atomen bevat 6,5 0 

2932 99 70 – – – andere cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, ook 
indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede 
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

6,5 0 

2932 99 85 – – – andere 6,5 0 

2933 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stik
stofatomen als heteroatoom 

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge
anelleerde (niet-gecondenseerde) pyrazoolring
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2933 11 – – fenazon (antipyrine) en derivaten daarvan 

2933 11 10 – – – propyfenazon (INN) vrij 0 

2933 11 90 – – – andere 6,5 0 

2933 19 – – andere 

2933 19 10 – – – fenylbutazon (INN) vrij 0 

2933 19 90 – – – andere 6,5 0 

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge
anelleerde (niet-gecondenseerde) imidazoolring 

2933 21 00 – – hydantoïne en derivaten daarvan 6,5 0 

2933 29 – – andere 

2933 29 10 – – – nafazolinehydrochloride (INNM) en nafazolinenitraat 
(INNM); fentolamine (INN); tolazolinehydrochloride 
(INNM) 

vrij 0 

2933 29 90 – – – andere 6,5 0 

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge
anelleerde (niet-gecondenseerde) pyridinering 

2933 31 00 – – pyridine en zouten daarvan 5,3 0 

2933 32 00 – – piperidine en zouten daarvan 6,5 0 

2933 33 00 – – alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bro
mazepam (INN), difenoxin (INN), difeenoxylaat (INN), dipi
panon (INN), fencyclidine (INN) (PCP), fenoperidine (INN), 
fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylfenidaat (INN), 
pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) tussen
product A, pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram 
(INN) en trimeperidine (INN); zouten van deze producten 

6,5 0 

2933 39 – – andere 

2933 39 10 – – – iproniazide (INN); ketobemidonhydrochloride (INNM); py
ridostigminebromide (INN) 

vrij 0 

2933 39 20 – – – 2,3,5,6-tetrachloorpyridine vrij 0 

2933 39 25 – – – 3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur vrij 0 

2933 39 35 – – – 2-hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-car
boxylaat 

vrij 0 

2933 39 40 – – – 2-butoxyethyl(3,5,6-trichloor-2-pyridyloxy)acetaat vrij 0 

2933 39 45 – – – 3,5-dichloor-2,4,6-trifluorpyridine vrij 0 

2933 39 50 – – – methylester van fluroxypyr (ISO) 4 0 

2933 39 55 – – – 4-methylpyridine vrij 0
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2933 39 99 – – – andere 6,5 0 

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde chino
line- of isochinolinering, niet verder geanelleerd (geconden
seerd) 

2933 41 00 – – levorfanol (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2933 49 – – andere 

2933 49 10 – – – halogeenderivaten van chinoline; derivaten van chinoline
carbonzuren 

5,5 0 

2933 49 30 – – – dextromethorfaan (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2933 49 90 – – – andere 6,5 0 

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde pyrimi
dinering of met een piperazinering 

2933 52 00 – – malonylureum (barbituurzuur) en zouten daarvan 6,5 0 

2933 53 – – allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butal
bital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), fenobarbital 
(INN), methylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), sec
butabarbital (INN), secobarbital (INN) en vinylbital (INN); 
zouten van deze producten 

2933 53 10 – – – barbital (INN), fenobarbital (INN), alsmede zouten daarvan vrij 0 

2933 53 90 – – – andere 6,5 0 

2933 54 00 – – andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zou
ten van deze producten 

6,5 0 

2933 55 00 – – loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) 
en zipeprol (INN); zouten van deze producten 

vrij 0 

2933 59 – – andere 

2933 59 10 – – – diazinon (ISO) vrij 0 

2933 59 20 – – – 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine) vrij 0 

2933 59 95 – – – andere 6,5 0 

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge
anelleerde (niet-gecondenseerde) triazinering 

2933 61 00 – – melamine 6,5 0 

2933 69 – – andere 

2933 69 10 – – – atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexa
hydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogeen, trimethy
leentrinitramine) 

5,5 0 

2933 69 20 – – – methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) vrij 0
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2933 69 30 – – – 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-yla
mino]fenol 

vrij 0 

2933 69 80 – – – andere 6,5 0 

– lactamen 

2933 71 00 – – 6-hexaanlactam (ε-caprolactam) 6,5 0 

2933 72 00 – – clobazam (INN en methyprylon (INN) vrij 0 

2933 79 00 – – andere lactamen 6,5 0 

– andere 

2933 91 – – alprazolam (INN), camazepam (INN), chloordiazepoxide 
(INN), clonazepam (INN), clorazepaat, delorazepam (INN), 
diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepaat (INN), 
fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), 
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), 
mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), ni
metazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), 
oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyro
valeron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) en tri
azolam (INN); zouten van deze producten 

2933 91 10 – – – chloordiazepoxide (INN) vrij 0 

2933 91 90 – – – andere 6,5 0 

2933 99 – – andere 

2933 99 10 – – – benzimidazool-2-thiol (mercaptobenzimidazool) 6,5 0 

2933 99 20 – – – indool, 3-methylindool (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-di
benzol(c, e)azepine (azapetine), fenindamine (INN) en 
zouten daarvan; imipraminehydrochloride (INNM) 

5,5 0 

2933 99 30 – – – monoazepinen 6,5 0 

2933 99 40 – – – diazepinen 6,5 0 

2933 99 50 – – – 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol vrij 0 

2933 99 90 – – – andere 6,5 0 

2934 Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch wel
bepaald; andere heterocyclische verbindingen 

2934 10 00 – verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge
anelleerde (niet-gecondenseerde) thiazoolring 

6,5 0 

2934 20 – verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde benzot
hiazoolring, niet verder geanelleerd (gecondenseerd) 

2934 20 20 – – di(benzothiazool-2-yl)disulfide; benzothiazool-2-thiol (mer
captobenzothiazool) en zouten daarvan 

6,5 0 

2934 20 80 – – andere 6,5 0

NL L 127/724 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)726 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2934 30 – verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde fenothi
azinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd) 

2934 30 10 – – thiëthylperazine (INN); thioridazine (INN) en zouten daar
van 

vrij 0 

2934 30 90 – – andere 6,5 0 

– andere 

2934 91 00 – – aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), 
cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), feendimetrazine 
(INN), feenmetrazine (INN), haloxazolam (INN), ketazolam 
(INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN) en 
sufentanil (INN); zouten van deze producten 

vrij 0 

2934 99 – – andere 

2934 99 10 – – – chloorprothixeen (INN); thenalidine (INN) en tartraten en 
maleïnaten daarvan 

vrij 0 

2934 99 20 – – – furazolidoon (INN) vrij 0 

2934 99 30 – – – 7-aminocefalosporaanzuur vrij 0 

2934 99 40 – – – zouten en esters van (6R, 7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2- 
formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabi
cyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur 

vrij 0 

2934 99 50 – – – 1-[2-(1,3-dioxaan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromide vrij 0 

2934 99 90 – – – andere 6,5 0 

2935 00 Sulfonamidoverbindingen 

2935 00 10 – 3-{1-[7-(hexadecylsulfonylamino)-1H-indool-3-yl]-3-oxo- 
1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indool-7- 
sulfonamide 

vrij 0 

2935 00 20 – metosulam (ISO) vrij 0 

2935 00 90 – andere 6,5 0 

XI. PROVITAMINEN, VITAMINEN EN HORMONEN 

2936 Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese ge
reproduceerd (natuurlijke concentraten daaronder begrepen), 
alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen 
worden gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn ver
mengd of in oplossing zijn gebracht 

– vitaminen en derivaten daarvan, niet vermengd 

2936 21 00 – – vitaminen A en derivaten daarvan vrij 0 

2936 22 00 – – vitamine B 1 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 23 00 – – vitamine B 2 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 24 00 – – D- en DL-pantotheenzuur (vitamine B 3 of vitamine B 5 ) en 
derivaten daarvan 

vrij 0
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2936 25 00 – – vitamine B 6 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 26 00 – – vitamine B 12 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 27 00 – – vitamine C en derivaten daarvan vrij 0 

2936 28 00 – – vitamine E en derivaten daarvan vrij 0 

2936 29 – – andere vitaminen en derivaten daarvan 

2936 29 10 – – – vitamine B 9 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 29 30 – – – vitamine H en derivaten daarvan vrij 0 

2936 29 90 – – – andere vrij 0 

2936 90 – andere, natuurlijke concentraten daaronder begrepen 

– – natuurlijke concentraten van vitaminen 

2936 90 11 – – – natuurlijke concentraten van vitaminen A+D vrij 0 

2936 90 19 – – – andere vrij 0 

2936 90 80 – – andere vrij 0 

2937 Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, 
natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten en 
structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypep
tiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen 
worden gebruikt 

– polypeptidehormonen, proteïnehormonen en glycoproteïne
hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan 

2937 11 00 – – somatotropine, alsmede derivaten en structuuranalogons 
daarvan 

vrij 0 

2937 12 00 – – insuline en zouten daarvan vrij 0 

2937 19 00 – – andere vrij 0 

– steroïdale hormonen, alsmede derivaten en structuuranalo
gons daarvan 

2937 21 00 – – cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en 
prednisolon (dehydrohydrocortison) 

vrij 0 

2937 22 00 – – halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van corti
costeroïde hormonen 

vrij 0 

2937 23 00 – – oestrogenen en progestogenen vrij 0 

2937 29 00 – – andere vrij 0 

– catecholaminehormonen, alsmede derivaten en structuurana
logons daarvan 

2937 31 00 – – epinefrine vrij 0 

2937 39 00 – – andere vrij 0

NL L 127/726 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)728 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

2937 40 00 – aminozuurderivaten vrij 0 

2937 50 00 – prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, alsmede 
derivaten en structuuranalogons daarvan 

vrij 0 

2937 90 00 – andere vrij 0 

XII. GLUCOSIDEN (HETEROSIDEN) EN PLANTAARDIGE AL
KALOÏDEN, NATUURLIJKE OF DOOR SYNTHESE GERE
PRODUCEERD, ALSMEDE ZOUTEN, ETHERS, ESTERS 
EN ANDERE DERIVATEN DAARVAN 

2938 Glucosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gere
produceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten 
daarvan 

2938 10 00 – rutoside (rutine) en derivaten daarvan 6,5 0 

2938 90 – andere 

2938 90 10 – – digitalisglucosiden 6 0 

2938 90 30 – – glycyrrizine en glycyrrizinaten 5,7 0 

2938 90 90 – – andere 6,5 0 

2939 Plantaardige alkaloïden, natuurlijke of door synthese gerepro
duceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten 
daarvan 

– opiumalkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze pro
ducten 

2939 11 00 – – concentraten van papaverbolkaf; buprenorfine (INN), co
deïne, dihydrocodeïne (INN), ethylmorfine, etorfine (INN), 
folcodine (INN), heroïne, hydrocodon (INN), hydromorfon 
(INN), morfine, nicomorfine (INN), oxycodon (INN), oxy
morfon (INN), thebacon (INN) en thebaïne; zouten van 
deze producten 

vrij 0 

2939 19 00 – – andere vrij 0 

2939 20 00 – kina-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze pro
ducten 

vrij 0 

2939 30 00 – cafeïne en zouten daarvan vrij 0 

– efedrinen en zouten daarvan 

2939 41 00 – – efedrine en zouten daarvan vrij 0 

2939 42 00 – – pseudo-efedrine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 43 00 – – cathine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 49 00 – – andere vrij 0 

– theofylline en aminofylline (theofylline-ethyleendiamine), als
mede derivaten daarvan; zouten van deze producten 

2939 51 00 – – fenetylline (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 59 00 – – andere vrij 0 

– alkaloïden van moederkoren en derivaten daarvan; zouten 
van deze producten
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2939 61 00 – – ergometrine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 62 00 – – ergotamine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 63 00 – – lyserginezuur en zouten daarvan vrij 0 

2939 69 00 – – andere vrij 0 

– andere 

2939 91 – – cocaïne, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine 
(INN), metamfetamineracemaat; zouten, esters en andere 
derivaten van deze producten 

– – – cocaïne en zouten daarvan 

2939 91 11 – – – – ruwe cocaïne vrij 0 

2939 91 19 – – – – andere vrij 0 

2939 91 90 – – – andere vrij 0 

2939 99 00 – – andere vrij 0 

XIII. ANDERE ORGANISCHE VERBINDINGEN 

2940 00 00 Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, mal
tose, glucose en fructose; ethers, acetalen en esters van suikers, 
alsmede zouten daarvan, andere dan de producten bedoeld bij 
de posten 2937, 2938 en 2939 

6,5 0 

2941 Antibiotica 

2941 10 – penicillinen en derivaten daarvan met een structuur van pe
nicillaanzuur; zouten van deze producten 

2941 10 10 – – amoxicilline (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2941 10 20 – – ampicilline (INN), metampicilline (INN), pivampicilline 
(INN), alsmede zouten daarvan 

vrij 0 

2941 10 90 – – andere vrij 0 

2941 20 – streptomycinen en derivaten daarvan; zouten van deze pro
ducten 

2941 20 30 – – dihydrostreptomycine, alsmede zouten, esters en hydraten 
daarvan 

5,3 0 

2941 20 80 – – andere vrij 0 

2941 30 00 – tetracyclinen en derivaten daarvan; zouten van deze produc
ten 

vrij 0 

2941 40 00 – chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze pro
ducten 

vrij 0 

2941 50 00 – erytromycine en derivaten daarvan; zouten van deze produc
ten 

vrij 0 

2941 90 00 – andere vrij 0 

2942 00 00 Andere organische verbindingen 6,5 0
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30 HOOFDSTUK 30 - FARMACEUTISCHE PRODUCTEN 

3001 Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, 
gedroogd, ook indien in poedervorm; extracten van klieren 
of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, 
voor opotherapeutisch gebruik; heparine en zouten daarvan; 
andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid voor therapeu
tisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders 
onder begrepen 

3001 20 – extracten van klieren of van andere organen, of van afschei
dingsproducten daarvan 

3001 20 10 – – van menselijke oorsprong vrij 0 

3001 20 90 – – andere vrij 0 

3001 90 – andere 

3001 90 20 – – van menselijke oorsprong vrij 0 

– – andere 

3001 90 91 – – – heparine en zouten daarvan vrij 0 

3001 90 98 – – – andere vrij 0 

3002 Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of 
profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera 
van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere 
bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al 
dan niet verkregen door middel van biotechnologische pro
cessen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (an
dere dan gist) en dergelijke producten 

3002 10 – sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere 
bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al 
dan niet verkregen door middel van biotechnologische pro
cessen 

3002 10 10 – – sera van geïmmuniseerde dieren of personen vrij 0 

– – andere 

3002 10 91 – – – hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline vrij 0 

– – – andere 

3002 10 95 – – – – van menselijke oorsprong vrij 0 

3002 10 99 – – – – andere vrij 0 

3002 20 00 – vaccins voor mensen vrij 0 

3002 30 00 – vaccins voor dieren vrij 0 

3002 90 – andere 

3002 90 10 – – menselijk bloed vrij 0 

3002 90 30 – – dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch 
gebruik of voor het stellen van diagnosen 

vrij 0
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3002 90 50 – – culturen van micro-organismen vrij 0 

3002 90 90 – – andere vrij 0 

3003 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 
3002, 3005 en 3006), bestaande uit voor therapeutisch of 
profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in af
gemeten hoeveelheden en niet opgemaakt voor de verkoop in 
het klein 

3003 10 00 – bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een struc
tuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of deriva
ten daarvan 

vrij 0 

3003 20 00 – bevattende andere antibiotica vrij 0 

– bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 
2937, doch geen antibiotica 

3003 31 00 – – bevattende insuline vrij 0 

3003 39 00 – – andere vrij 0 

3003 40 00 – bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hor
monen of andere producten bedoeld bij post 2937, noch 
antibiotica 

vrij 0 

3003 90 – andere 

3003 90 10 – – bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumver
bindingen) 

vrij 0 

3003 90 90 – – andere vrij 0 

3004 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 
3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan niet vermengde 
producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in af
gemeten hoeveelheden (ook die in de vorm van systemen 
voor gereguleerde toediening door de huid), dan wel opge
maakt voor de verkoop in het klein 

3004 10 – bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een struc
tuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of deriva
ten daarvan 

3004 10 10 – – bevattende, als geneeskrachtige stof, uitsluitend penicillinen 
of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur 

vrij 0 

3004 10 90 – – andere vrij 0 

3004 20 – bevattende andere antibiotica 

3004 20 10 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 20 90 – – andere vrij 0 

– bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 
2937, doch geen antibiotica 

3004 31 – – bevattende insuline 

3004 31 10 – – – opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 31 90 – – – andere vrij 0
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3004 32 – – bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten of 
structuuranalogons daarvan 

3004 32 10 – – – opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 32 90 – – – andere vrij 0 

3004 39 – – andere 

3004 39 10 – – – opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 39 90 – – – andere vrij 0 

3004 40 – bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hor
monen of andere producten bedoeld bij post 2937, noch 
antibiotica 

3004 40 10 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 40 90 – – andere vrij 0 

3004 50 – andere geneesmiddelen, bevattende vitaminen of andere pro
ducten bedoeld bij post 2936 

3004 50 10 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 50 90 – – andere vrij 0 

3004 90 – andere 

– – opgemaakt voor de verkoop in het klein 

3004 90 11 – – – bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumver
bindingen) 

vrij 0 

3004 90 19 – – – andere vrij 0 

– – andere 

3004 90 91 – – – bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumver
bindingen) 

vrij 0 

3004 90 99 – – – andere vrij 0 

3005 Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld 
zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd of be
dekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt 
voor de verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgi
sche, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden 

3005 10 00 – hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag vrij 0 

3005 90 – andere 

3005 90 10 – – watten en artikelen van watten vrij 0 

– – andere 

– – – van textielstoffen 

3005 90 31 – – – – gaas en artikelen van gaas vrij 0 

– – – – andere
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3005 90 51 – – – – – van gebonden textielvlies vrij 0 

3005 90 55 – – – – – ander vrij 0 

3005 90 99 – – – andere vrij 0 

3006 Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit 
hoofdstuk 

3006 10 – steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele 
garens die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de 
chirurgie en voor de tandheelkunde daaronder begrepen) en 
steriele kleefstoffen, voor het dichten van wonden in de 
chirurgie; steriele laminaria; steriele bloedstelpende artikelen, 
die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirur
gie en voor de tandheelkunde; steriele barrièremiddelen te
gen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheel
kunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden 
geabsorbeerd 

3006 10 10 – – steriel catgut vrij 0 

3006 10 30 – – steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chi
rurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het 
lichaam kunnen worden geabsorbeerd 

6,5 0 

3006 10 90 – – andere vrij 0 

3006 20 00 – reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloed
factoren 

vrij 0 

3006 30 00 – röntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het 
stellen van een diagnose, bestemd om aan de patiënt zelf te 
worden toegediend 

vrij 0 

3006 40 00 – tandcement en andere producten voor tandvulling; beender
cement 

vrij 0 

3006 50 00 – tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen 
voor eerste hulp bij ongelukken 

vrij 0 

3006 60 – chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van 
andere producten bedoeld bij post 2937 of van spermiciden 

– – van hormonen of van andere producten bedoeld bij post 
2937 

3006 60 11 – – – opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3006 60 19 – – – andere vrij 0 

3006 60 90 – – van spermiciden vrij 0 

3006 70 00 – bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij 
de mens- of diergeneeskunde op bepaalde delen van het 
lichaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of me
disch onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en 
de medische instrumenten 

6,5 0 

– andere 

3006 91 00 – – hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de sto
mazorg 

6,5 0 

3006 92 00 – – Farmaceutische afvalproducten Free 0 

31 HOOFDSTUK 31 - MESTSTOFFEN 

3101 00 00 Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook 
indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststof
fen verkregen door vermenging of chemische behandeling van 
dierlijke of plantaardige producten 

vrij 0
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3102 Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen 

3102 10 – ureum, ook indien in waterige oplossing 

3102 10 10 – – ureum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 ge
wichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije 
product 

6,5 0 

3102 10 90 – – andere 6,5 0 

– ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoni
umsulfaat en ammoniumnitraat 

3102 21 00 – – ammoniumsulfaat 6,5 0 

3102 29 00 – – andere 6,5 0 

3102 30 – ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing 

3102 30 10 – – in waterige oplossing 6,5 0 

3102 30 90 – – andere 6,5 0 

3102 40 – mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of an
dere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen 

3102 40 10 – – met een stikstofgehalte van niet meer dan 28 gewichtsper
centen 

6,5 0 

3102 40 90 – – met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten 6,5 0 

3102 50 – natriumnitraat 

3102 50 10 – – natuurlijk natriumnitraat vrij 0 

3102 50 90 – – andere 6,5 0 

3102 60 00 – dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoni
umnitraat 

6,5 0 

3102 80 00 – mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water 
of in ammoniakwater 

6,5 0 

3102 90 00 – andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde 
mengsels daaronder begrepen 

6,5 0 

3103 Minerale of chemische fosfaatmeststoffen 

3103 10 – superfosfaat 

3103 10 10 – – met een gehalte aan difosforpentaoxyde (fosforzuuranhy
dride) van meer dan 35 gewichtspercenten 

4,8 0 

3103 10 90 – – ander 4,8 0 

3103 90 00 – andere vrij 0 

3104 Minerale of chemische kalimeststoffen 

3104 20 – kaliumchloride
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3104 20 10 – – met een gehalte aan kalium berekend als K 2 O van niet 
meer dan 40 gewichtspercenten, berekend op het droge 
kristalwatervrije product 

vrij 0 

3104 20 50 – – met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer 
dan 40 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten, bere
kend op het droge kristalwatervrije product 

vrij 0 

3104 20 90 – – met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer 
dan 62 gewichtspercenten, berekend op het droge kristal
watervrije product 

vrij 0 

3104 30 00 – kaliumsulfaat vrij 0 

3104 90 00 – andere vrij 0 

3105 Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de 
vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium be
vatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofd
stuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpak
kingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg 

3105 10 00 – producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in der
gelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutoge
wicht van niet meer dan 10 kg 

6,5 0 

3105 20 – minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaar
makende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten 

3105 20 10 – – met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichts
percenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 

6,5 0 

3105 20 90 – – andere 6,5 0 

3105 30 00 – diammoniumwaterstoforthofosfaat 6,5 0 

3105 40 00 – ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met 
diammoniumwaterstoforthofosfaat 

6,5 0 

– andere minerale of chemische meststoffen die de twee 
vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten 

3105 51 00 – – bevattende nitraten en fosfaten 6,5 0 

3105 59 00 – – andere 6,5 0 

3105 60 – minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaar
makende elementen fosfor en kalium bevatten 

3105 60 10 – – kaliumsuperfosfaat 3,2 0 

3105 60 90 – – andere 3,2 0 

3105 90 – andere 

3105 90 10 – – natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat zijnde een na
tuurlijk mengsel van natriumnitraat en kaliumnitraat (waar
van het gedeelte aan kaliumnitraat niet meer dan 44 ge
wichtspercenten bedraagt) met een totaal gehalte aan stik
stof van niet meer dan 16,30 gewichtspercenten, berekend 
op het droge kristalwatervrije product 

vrij 0 

– – andere
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3105 90 91 – – – met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichts
percenten, berekend op het droge kristalwatervrije pro
duct 

6,5 0 

3105 90 99 – – – andere 3,2 0 

32 HOOFDSTUK 32 lOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR 
(TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN 
ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MAS
TIEK; INKT 

3201 Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), 
alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan 

3201 10 00 – looiextract van quebracho vrij 0 

3201 20 00 – looiextract van mimosabast 6,5 0 

3201 90 – andere 

3201 90 20 – – looiextract van sumak, van valonea's, van eik of van kas
tanje 

5,8 0 

3201 90 90 – – andere 5,3 0 

3202 Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; 
preparaten voor het looien, ook indien zij natuurlijke looi
stoffen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien 

3202 10 00 – synthetische organische looistoffen 5,3 0 

3202 90 00 – andere 5,3 0 

3203 00 Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong (verfstof
extracten, andere dan dierlijk zwartsel, daaronder begrepen), 
ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aan
tekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van 
plantaardige of dierlijke oorsprong 

3203 00 10 – kleurstoffen van plantaardige oorsprong en preparaten op 
basis daarvan 

vrij 0 

3203 00 90 – kleurstoffen van dierlijke oorsprong en preparaten op basis 
daarvan 

2,5 0 

3204 Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch 
welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit 
hoofdstuk, op basis van synthetische organische kleurstoffen; 
synthetische organische producten van de soort gebruikt als 
fluorescerende heldermakende stoffen of als „lichtgevende 
stoffen” (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald 

– synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis 
daarvan, bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk 

3204 11 00 – – gedispergeerde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 12 00 – – zure kleurstoffen, ook indien gemetalliseerd, en preparaten 
op basis daarvan; bijtende kleurstoffen en preparaten op 
basis daarvan 

6,5 0
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3204 13 00 – – basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 14 00 – – directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 15 00 – – kuipkleurstoffen (als zodanig geschikt als pigment daar
onder begrepen) en preparaten op basis daarvan 

6,5 0 

3204 16 00 – – reactieve kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 17 00 – – pigmentkleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 19 00 – – andere, mengsels van kleurstoffen bedoeld bij twee of meer 
van de onderverdelingen 3204 11 tot en met 3204 19 
daaronder begrepen 

6,5 0 

3204 20 00 – synthetische organische producten van de soort gebruikt als 
fluorescerende heldermakende stoffen 

6 0 

3204 90 00 – andere 6,5 0 

3205 00 00 Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit 
hoofdstuk, op basis van verflakken 

6,5 0 

3206 Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aanteke
ning 3 op dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten 
3203, 3204 en 3205; anorganische producten van de soort 
gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen), ook indien 
chemisch welbepaald 

– pigmenten en preparaten op basis van titaandioxide 

3206 11 00 – – bevattende 80 of meer gewichtspercenten titaandioxide be
rekend op de droge stof 

6 0 

3206 19 00 – – andere 6,5 0 

3206 20 00 – pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen 6,5 0 

– andere kleur- en verfstoffen en andere preparaten 

3206 41 00 – – ultramarijn en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3206 42 00 – – lithopoon en andere pigmenten en preparaten op basis van 
zinksulfide 

6,5 0 

3206 49 – – andere 

3206 49 10 – – – magnetiet vrij 0 

3206 49 30 – – – pigmenten en preparaten op basis van cadmiumverbin
dingen 

6,5 0 

3206 49 80 – – – andere 6,5 0 

3206 50 00 – anorganische producten van de soort gebruikt als „licht
gevende stoffen” (luminoforen) 

5,3 0 

3207 Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen en bereide verf
stoffen, verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), vloeibare 
glansmiddelen en dergelijke preparaten, van de soort gebruikt 
voor keramiek, voor het emailleren of voor glaswerk; glas
fritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, 
van schilfers of van vlokken
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3207 10 00 – bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verf
stoffen en dergelijke preparaten 

6,5 0 

3207 20 – verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) en dergelijke 
preparaten 

3207 20 10 – – engobes (slips) 5,3 0 

3207 20 90 – – andere 6,3 0 

3207 30 00 – vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten 5,3 0 

3207 40 – glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korrel
tjes, van schilfers of van vlokken 

3207 40 10 – – glazuurglas (email) 3,7 0 

3207 40 20 – – glas in de vorm van vlokken met een lengte van 0,1 of 
meer doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van 2 of 
meer doch niet meer dan 5 micrometer 

vrij 0 

3207 40 30 – – glas in de vorm van poeder of van korreltjes, met een 
gehalte aan siliciumdioxide van 99 of meer gewichtsper
centen 

vrij 0 

3207 40 80 – – andere 3,7 0 

3208 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewij
zigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een 
niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 
op dit hoofdstuk 

3208 10 – op basis van polyesters 

3208 10 10 – – oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208 10 90 – – andere 6,5 0 

3208 20 – op basis van acryl- of vinylpolymeren 

3208 20 10 – – oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208 20 90 – – andere 6,5 0 

3208 90 – andere 

– – oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 

3208 90 11 – – – polyurethaan vervaardigd van 2,2′-(tert-butylimino)diëtha
nol en 4,4′-methyleendicyclohexyldiisocyanaat, opgelost 
in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer 
van 48 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3208 90 13 – – – copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in 
N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer 
van 48 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3208 90 19 – – – andere 6,5 0 

– – andere
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3208 90 91 – – – op basis van synthetische polymeren 6,5 0 

3208 90 99 – – – op basis van gewijzigde natuurlijke polymeren 6,5 0 

3209 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewij
zigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een 
waterig medium 

3209 10 00 – op basis van acryl- of vinylpolymeren 6,5 0 

3209 90 00 – andere 6,5 0 

3210 00 Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de 
soort gebruikt voor het afwerken van leder (lederveren) 

3210 00 10 – olieverf en -vernis 6,5 0 

3210 00 90 – andere 6,5 0 

3211 00 00 Bereide siccatieven 6,5 0 

3212 Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begre
pen), gedispergeerd in een niet-waterig medium, als vloeistof 
of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van 
verf; stempelfoliën; kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de 
verkoop in het klein 

3212 10 – stempelfoliën 

3212 10 10 – – op basis van onedele metalen 6,5 0 

3212 10 90 – – andere 6,5 0 

3212 90 – andere 

– – pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder be
grepen), gedispergeerd in een niet-waterig medium, als 
vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de ver
vaardiging van verf 

3212 90 31 – – – op basis van aluminiumpoeder 6,5 0 

3212 90 38 – – – andere 6,5 0 

3212 90 90 – – kleur- en verfstoffen, opgemaakt voor de verkoop in het 
klein 

6,5 0 

3213 Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor 
vermaak, plakkaatverf en kleurpasta's, in tabletten, in tubes, 
in flesjes, in bakjes of in dergelijke verpakkingsmiddelen 

3213 10 00 – verf in assortimenten 6,5 0 

3213 90 00 – andere 6,5 0 

3214 Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet- 
vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken 
of bepleisteren van metselwerk

NL L 127/738 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)740 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

3214 10 – stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur 

3214 10 10 – – - stopverf, harscement en ander mastiek (kit); 5 0 

3214 10 90 – – plamuur 5 0 

3214 90 00 – andere 5 0 

3215 Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook 
indien geconcentreerd of in vaste vorm 

– drukinkt 

3215 11 00 – – zwarte 6,5 0 

3215 19 00 – – andere 6,5 0 

3215 90 – andere 

3215 90 10 – – schrijfinkt en tekeninkt 6,5 0 

3215 90 80 – – andere 6,5 0 

33 HOOFDSTUK 33 - ETHERISCHE OLIËN EN HARSAROMA'S; 
PARFUMERIEËN, TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE 
PRODUCTEN 

3301 Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afge
splitst), 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 bijpro
ducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch 
water en waterige oplossingen van etherische oliën 

– etherische oliën van citrusvruchten 

3301 12 – – sinaasappelolie 

3301 12 10 – – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 7 0 

3301 12 90 – – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst 4,4 0 

3301 13 – – citroenolie 

3301 13 10 – – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 7 0 

3301 13 90 – – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst 4,4 0 

3301 19 – – andere 

3301 19 20 – – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 7 0 

3301 19 80 – – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst 4,4 0 

– etherische oliën, andere dan die van citrusvruchten 

3301 24 – – pepermuntolie (Mentha piperita) 

3301 24 10 – – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0
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3301 24 90 – – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst 2,9 0 

3301 25 – – andere muntolie 

3301 25 10 – – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 

3301 25 90 – – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst 2,9 0 

3301 29 – – andere 

– – – kruidnagelolie, niaouliolie en ylang-ylangolie 

3301 29 11 – – – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 

3301 29 31 – – – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst 2,3 0 

– – – andere 

3301 29 41 – – – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 

– – – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst 

3301 29 71 – – – – – geraniumolie; jasmijnolie; vetiverolie 2,3 0 

3301 29 79 – – – – – lavendelolie en lavandinolie 2,9 0 

3301 29 91 – – – – – ander 2,3 0 

3301 30 00 – harsaroma's; 2 0 

3301 90 – andere 

3301 90 10 – – terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische 
oliën 

2,3 0 

– – door extractie verkregen oleoharsen 

3301 90 21 – – – van zoethout en van hop 3,2 0 

3301 90 30 – – – andere vrij 0 

3301 90 90 – – andere 3 0 

3302 Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol 
daaronder begrepen) op basis van een of meer van deze zelf
standigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als 
grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis 
van reukstoffen van de soort gebruikt voor de vervaardiging 
van dranken 

3302 10 – van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en dranken
industrie 

– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie 

– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een 
bepaalde drank bevatten 

3302 10 10 – – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 
0,5 % vol 

17,3 MIN 1 EUR/% 
vol/hl 

0 

– – – – andere
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3302 10 21 – – – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacha
rose, isoglucose of zetmeel, of bevattende minder dan 
1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 
minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglu
cose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zet
meel 

12,8 0 

3302 10 29 – – – – – andere 9 + EA 0 

3302 10 40 – – – andere vrij 0 

3302 10 90 – – van de soort gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie vrij 0 

3302 90 – andere 

3302 90 10 – – oplossingen in alcohol vrij 0 

3302 90 90 – – andere vrij 0 

3303 00 Parfums, reuk- en toiletwaters 

3303 00 10 – parfums vrij 0 

3303 00 90 – reuk- en toiletwaters vrij 0 

3304 Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging 
(andere dan geneesmiddelen), preparaten tegen zonnebrand 
en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur 
daaronder begrepen; producten voor manicure of voor pedi
cure 

3304 10 00 – producten voor het opmaken van de lippen vrij 0 

3304 20 00 – producten voor het opmaken van de ogen vrij 0 

3304 30 00 – producten voor manicure of voor pedicure vrij 0 

– andere 

3304 91 00 – – poeder, ook indien geperst vrij 0 

3304 99 00 – – andere vrij 0 

3305 Haarverzorgingsmiddelen 

3305 10 00 – shampoo vrij 0 

3305 20 00 – permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ont
krullen van het haar 

vrij 0 

3305 30 00 – haarlak vrij 0 

3305 90 – andere 

3305 90 10 – – haarlotions vrij 0 

3305 90 90 – – andere vrij 0 

3306 Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging, kleef
poeders en -pasta's voor kunstgebitten daaronder begrepen; 
garens gebruikt voor het schoonmaken tussen te tanden (flos
zijde), opgemaakt voor de verkoop in het klein 

3306 10 00 – tandreinigingsmiddelen vrij 0
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3306 20 00 – garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden 
(floszijde) 

4 0 

3306 90 00 – andere vrij 0 

3307 Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren wor
den gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpre
paraten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toilet
artikelen en cosmetische producten, elders genoemd noch el
ders onder begrepen; preparaten voor het neutraliseren van 
geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfu
meerd of met desinfecterende eigenschappen 

3307 10 00 – scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren 
worden gebruikt 

6,5 0 

3307 20 00 – deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemid
delen 

6,5 0 

3307 30 00 – geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten 6,5 0 

– preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het 
neutraliseren van geuren in vertrekken, preparaten die bij 
godsdienstige plechtigheden worden gebruikt daaronder be
grepen 

3307 41 00 – – „agarbatti” en andere preparaten, die bij verbranding een 
welriekende geur verspreiden 

6,5 0 

3307 49 00 – – andere 6,5 0 

3307 90 00 – andere 6,5 0 

34 HOOFDSTUK 34 - ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE 
PRODUCTEN; WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNST
WAS, BEREIDE WAS, POETS- EN ONDERHOUDSMIDDE
LEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEER
PASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TAND
TECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS 

3401 Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve produc
ten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van 
staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasie
vormen, ook indien zeep bevattend; voor het wassen van de 
huid te gebruiken organische tensioactieve producten en or
ganische tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloei
stof of een crème, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor 
de verkoop in het klein; papier, watten, vilt en gebonden 
textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met deter
gentia 

– zeep, organische tensioactieve producten en organische ten
sioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, ge
stempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede 
papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd 
of bedekt met zeep of met detergentia 

3401 11 00 – – voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daar
onder begrepen) 

vrij 0 

3401 19 00 – – andere vrij 0 

3401 20 – zeep in andere vormen 

3401 20 10 – – vlokken, schilfers, korrels of poeder vrij 0 

3401 20 90 – – andere vrij 0 

3401 30 00 – voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensio
actieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in 
de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep 
bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein 

4 0
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3402 Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensio
actieve bereidingen, wasmiddelen (hulp-preparaten voor het 
wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook in
dien zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij post 3401 

– organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt 
voor de verkoop in het klein 

3402 11 – – anionische 

3402 11 10 – – – waterige oplossingen bevattende 30 of meer doch niet 
meer dan 50 gewichtspercenten dinatriumalkyl[oxydi(ben
zeensulfonaat)] 

vrij 0 

3402 11 90 – – – andere 4 0 

3402 12 00 – – kationische 4 0 

3402 13 00 – – niet-ionische 4 0 

3402 19 00 – – andere 4 0 

3402 20 – bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein 

3402 20 20 – – tensioactieve bereidingen 4 0 

3402 20 90 – – was- en reinigingsmiddelen 4 0 

3402 90 – andere 

3402 90 10 – – tensioactieve bereidingen 4 0 

3402 90 90 – – was- en reinigingsmiddelen 4 0 

3403 Smeermiddelen (boor-, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten 
voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corro
siewerende 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 ge
wichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 
bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt be
paald 

– bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 

3403 11 00 – – preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van 
pelterijen of van andere stoffen 

4,6 0 

3403 19 – – andere 

3403 19 10 – – – bevattende 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie 
uit bitumineuze mineralen, waarvan het karakter niet 
door deze olie wordt bepaald 

6,5 0 

– – – andere 

3403 19 91 – – – – smeermiddelen voor machines, apparaten en voertuigen 4,6 0
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3403 19 99 – – – – andere 4,6 0 

– andere 

3403 91 00 – – preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van 
pelterijen of van andere stoffen 

4,6 0 

3403 99 – – andere 

3403 99 10 – – – smeermiddelen voor machines, apparaten en voertuigen 4,6 0 

3403 99 90 – – – andere 4,6 0 

3404 Kunstwas en bereide was 

3404 20 00 – van poly(oxyethyleen) (polyethyleenglycol) vrij 0 

3404 90 – andere 

3404 90 10 – – bereide was, zegellak daaronder begrepen vrij 0 

3404 90 80 – – andere vrij 0 

3405 Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas 
of metaal, schuurpasta's en -poeders en dergelijke preparaten 
(ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van 
gebonden textielvlies, van kunststof of rubber met celstruc
tuur, geïmpregneerd of bedekt met deze preparaten), andere 
dan de was bedoeld bij post 3404 

3405 10 00 – schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel 
of voor leder 

vrij 0 

3405 20 00 – boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van 
houten meubelen, houten vloeren en ander houtwerk 

vrij 0 

3405 30 00 – poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën, 
andere dan poetsmiddelen voor metalen 

vrij 0 

3405 40 00 – schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen vrij 0 

3405 90 – andere 

3405 90 10 – – poetsmiddelen voor metalen vrij 0 

3405 90 90 – – andere vrij 0 

3406 00 Kaarsen en dergelijke artikelen 

– kaarsen 

3406 00 11 – – met glad oppervlak en niet geparfumeerd vrij 0 

3406 00 19 – – andere vrij 0 

3406 00 90 – andere vrij 0
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3407 00 00 Modelleerpasta's, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed; 
tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten, in as
sortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in 
plaat-, staaf- of hoefijzervorm of in dergelijke vormen (bij
voorbeeld bijtplaatjes); andere preparaten voor tandtechnisch 
gebruik, op basis van gebrande gips 

vrij 0 

35 HOOFDSTUK 35 - EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; 
LIJM; ENZYMEN 

3501 Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van 
caseïne 

3501 10 – caseïne 

3501 10 10 – – bestemd voor het vervaardigen van kunstmatige textielve
zels 

vrij 0 

3501 10 50 – – bestemd voor andere industriële doeleinden dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 
of van veevoeder 

3,2 0 

3501 10 90 – – andere 9 0 

3501 90 – andere 

3501 90 10 – – lijm van caseïne 8,3 0 

3501 90 90 – – andere 6,4 0 

3502 Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of 
meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtpercenten 
weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en 
andere derivaten van albuminen 

– ovoalbumine 

3502 11 – – gedroogd 

3502 11 10 – – – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke con
sumptie 

vrij 0 

3502 11 90 – – – andere 123,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

3502 19 – – andere 

3502 19 10 – – – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke con
sumptie 

vrij 0 

3502 19 90 – – – andere 16,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

3502 20 – lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen 
daaronder begrepen 

3502 20 10 – – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke con
sumptie 

vrij 0 

– – andere 

3502 20 91 – – – gedroogd (in de vorm van bladen, schilfers, kristallen, 
poeder, enz.) 

123,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

3502 20 99 – – – andere 16,7 EUR/100 kg/ 
net 

0
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3502 90 – andere 

– – albuminen, andere dan ovoalbumine en lactoalbumine 

3502 90 20 – – – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke con
sumptie 

vrij 0 

3502 90 70 – – – andere 6,4 0 

3502 90 90 – – albuminaten en andere derivaten van albuminen 7,7 0 

3503 00 Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vel
len, ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, daar
onder begrepen) en derivaten daarvan; „isinglass”; andere lijm 
van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld 
bij post 3501 

3503 00 10 – gelatine en derivaten daarvan 7,7 0 

3503 00 80 – andere 7,7 0 

3504 00 00 Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en de
rivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; 
poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom 

3,4 0 

3505 Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgege
latineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van 
dextrine of van ander gewijzigd zetmeel 

3505 10 – dextrine en ander gewijzigd zetmeel 

3505 10 10 – – dextrine 9 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– – ander gewijzigd zetmeel 

3505 10 50 – – – door ethervorming of door verestering gewijzigd 7,7 5 

3505 10 90 – – – andere 9 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

3505 20 – lĳm 

3505 20 10 – – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander 
gewijzigd zetmeel van minder dan 25 gewichtspercenten 

8,3 + 4,5 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5 

3505 20 30 – – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander 
gewijzigd zetmeel van 25 of meer doch minder dan 55 
gewichtspercenten 

8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5 

3505 20 50 – – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander 
gewijzigd zetmeel van 55 of meer doch minder dan 80 
gewichtspercenten 

8,3 + 14,2 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5 

3505 20 90 – – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander 
gewijzigd zetmeel van 80 of meer gewichtspercenten 

8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5
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3506 Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch 
elders onder begrepen; als lijm of als kleefmiddel te gebruiken 
producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of 
als kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet 
meer dan 1 kg 

3506 10 00 – als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten, opge
maakt voor de verkoop in het klein als lijm of als kleef
middel, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer 
dan 1 kg 

6,5 0 

– andere 

3506 91 00 – – kleefmiddel op basis van polymeren van de posten 3901 
tot en met 3913 of van rubber 

6,5 0 

3506 99 00 – – andere 6,5 0 

3507 Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch 
elders onder begrepen 

3507 10 00 – leb en concentraten daarvan 6,3 0 

3507 90 – andere 

3507 90 10 – – lipoproteïnelipase vrij 0 

3507 90 20 – – aspergillus alkaline protease vrij 0 

3507 90 90 – – andere 6,3 0 

36 HOOFDSTUK 36 - KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECH
NISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; 
ONTVLAMBARE STOFFEN 

3601 00 00 Buskruit 5,7 0 

3602 00 00 Bereide springstoffen, andere dan buskruit 6,5 0 

3603 00 Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontste
kers; elektrische ontstekingspatronen 

3603 00 10 – lonten; slagkoorden 6 0 

3603 00 90 – andere 6,5 0 

3604 Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en der
gelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische 
artikelen 

3604 10 00 – vuurwerk 6,5 0 

3604 90 00 – andere 6,5 0 

3605 00 00 Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post 
3604 

6,5 0 

3606 Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de 
vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aanteke
ning 2 op dit hoofdstuk 

3606 10 00 – vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in 
recipiënten van de soort gebruikt voor het vullen van aan
stekers en met een inhoudsruimte van niet meer dan 
300 cm 3 

6,5 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/747

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 749 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

3606 90 – andere 

3606 90 10 – – ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de 
vorm 

6 0 

3606 90 90 – – andere 6,5 0 

37 HOOFDSTUK 37 - PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN 
CINEMATOGRAFIE 

3701 Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van 
andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor 
directklaarfotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in 
cassette 

3701 10 – voor röntgenopnamen 

3701 10 10 – – voor medisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik; 6,5 0 

3701 10 90 – – andere 6,5 0 

3701 20 00 – voor directklaarfotografie 6,5 0 

3701 30 00 – andere platen en vlakfilm, waarvan de afmeting van een der 
zijden meer bedraagt dan 255 mm 

6,5 0 

– andere 

3701 91 00 – – voor kleurenfotografie (polychroom) 6,5 0 

3701 99 00 – – andere 6,5 0 

3702 Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van an
dere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor direct
klaarfotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht 

3702 10 00 – voor röntgenopnamen 6,5 0 

– andere film, niet geperforeerd, met een breedte van niet 
meer dan 105 mm 

3702 31 – – voor kleurenfotografie (polychroom) 

3702 31 20 – – – met een lengte van meer dan 30 m 6,5 0 

– – – met een lengte van meer dan 30 m 

3702 31 91 – – – – negatieve kleurenfilms met een breedte van 75 of meer 
doch niet meer dan 105 mm en een lengte van 100 m 
of meer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaar
diging van filmcassettes voor directklaarfotografie 

vrij 0 

3702 31 98 – – – – andere 6,5 0 

3702 32 – – andere, met zilverhalogenide-emulsie 

– – – met een breedte van niet meer dan 35 mm 

3702 32 10 – – – – microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 32 20 – – – – andere 5,3 0 

– – – met een breedte van meer dan 35 mm

NL L 127/748 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)750 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

3702 32 31 – – – – microfilm 6,5 0 

3702 32 50 – – – – film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 32 80 – – – – andere 6,5 0 

3702 39 00 – – andere 6,5 0 

– andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 
105 mm 

3702 41 00 – – met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van 
meer dan 200 m, voor kleurenfotografie (polychroom) 

6,5 0 

3702 42 00 – – met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van 
meer dan 200 m, andere dan voor kleurenfotografie 

6,5 0 

3702 43 00 – – met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van 
niet meer dan 200 m 

6,5 0 

3702 44 00 – – met een breedte van meer dan 105 doch niet meer dan 
610 mm 

6,5 0 

– andere film, voor kleurenfotografie (polychroom) 

3702 51 00 – – met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte 
van niet meer dan 14 m 

5,3 0 

3702 52 00 – – met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte 
van meer dan 14 m 

5,3 0 

3702 53 00 – – met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 
35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, voor dia
positieven 

5,3 0 

3702 54 – – met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 
35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, andere 
dan voor diapositieven 

3702 54 10 – – – met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 
24 mm 

5 0 

3702 54 90 – – – met een breedte van meer dan 24 doch niet meer dan 
35 mm 

5 0 

3702 55 00 – – met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 
35 mm en een lengte van meer dan 30 m 

5,3 0 

3702 56 00 – – met een breedte van meer dan 35 mm 6,5 0 

– andere 

3702 91 – – met een breedte van niet meer dan 16 mm 

3702 91 20 – – – film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 91 80 – – – andere 5,3 0 

3702 93 – – met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 
35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m 

3702 93 10 – – – microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 93 90 – – – andere 5,3 0
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3702 94 – – met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 
35 mm en een lengte van meer dan 30 m 

3702 94 10 – – – microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 94 90 – – – andere 5,3 0 

3702 95 00 – – met een breedte van meer dan 35 mm 6,5 0 

3703 Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht 

3703 10 00 – op rollen, met een breedte van meer dan 610 mm 6,5 0 

3703 20 – andere, voor kleurenfotografie (polychroom) 

3703 20 10 – – voor het afdrukken van omkeerfilms 6,5 0 

3703 20 90 – – andere 6,5 0 

3703 90 – andere 

3703 90 10 – – lichtgevoelig gemaakt met zilver- of platinazouten 6,5 0 

3703 90 90 – – andere 6,5 0 

3704 00 Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht 
doch niet ontwikkeld 

3704 00 10 – platen en film vrij 0 

3704 00 90 – andere 6,5 0 

3705 Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere 
dan cinematografische film 

3705 10 00 – voor offsetreproductie 5,3 0 

3705 90 – andere 

3705 90 10 – – microfilm 3,2 0 

3705 90 90 – – andere 5,3 0 

3706 Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan 
niet geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vast
gelegd 

3706 10 – met een breedte van 35 mm of meer 

3706 10 10 – – waarop uitsluitend geluid is vastgelegd vrij 0 

– – andere 

3706 10 91 – – – negatieve; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria (du
plicaatpositieven of masterprints) 

vrij 0 

3706 10 99 – – – andere positieve 5 EUR/100 m. 0 

3706 90 – andere
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3706 90 10 – – waarop uitsluitend geluid is vastgelegd vrij 0 

– – andere 

3706 90 31 – – – negatieve; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria (du
plicaatpositieven of masterprints) 

vrij 0 

– – – andere positieve 

3706 90 51 – – – – filmjournaals vrij 0 

– – – – andere, met een breedte 

3706 90 91 – – – – – van minder dan 10 mm vrij 0 

3706 90 99 – – – – – van 10 mm of meer 3,5 EUR/100 m 0 

3707 Chemische preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan 
vernis, lijm en dergelijke preparaten; ongemengde producten 
die met het oog op fotografisch gebruik, hetzij voorkomen in 
afgemeten hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt 
voor de verkoop in het klein 

3707 10 00 – emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken 6 0 

3707 90 – andere 

– – ontwikkel- en fixeermiddelen 

– – – voor kleurenfotografie (polychroom) 

3707 90 11 – – – – voor film en fotografische platen 6 0 

3707 90 19 – – – – andere 6 0 

3707 90 30 – – – andere 6 0 

3707 90 90 – – andere 6 0 

38 HOOFDSTUK 38 - DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHE
MISCHE INDUSTRIE 

3801 Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; pre
paraten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de 
vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere 
halffabrikaten 

3801 10 00 – kunstmatig grafiet 3,6 0 

3801 20 – colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet 

3801 20 10 – – colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semi-colloïdaal gra
fiet 

6,5 0 

3801 20 90 – – ander 4,1 0 

3801 30 00 – koolstofpasta's voor elektroden en dergelijke pasta's voor de 
inwendige bekleding van ovens 

5,3 0 

3801 90 00 – andere 3,7 0 

3802 Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; 
dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begre
pen
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3802 10 00 – actieve kool 3,2 0 

3802 90 00 – andere 5,7 0 

3803 00 Tallolie, ook indien geraffineerd 

3803 00 10 – ruwe vrij 0 

3803 00 90 – andere 4,1 0 

3804 00 Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, 
ook indien geconcentreerd, ontsuikerd of chemisch behandeld, 
ligninesulfonaten daaronder begrepen, doch met uitzondering 
van de bij post 3803 bedoelde tallolie 

3804 00 10 – sulfietlogen 5 0 

3804 00 90 – andere 5 0 

3805 Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en an
dere terpeenhoudende olie, verkregen door distillatie of door 
andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfiet
terpentijnolie en ander ruw paracymeen; voornamelijk uit a- 
terpineol bestaande pijnolie 

3805 10 – terpentijnolie, houtterpentijnolie en sulfaatterpentijnolie 

3805 10 10 – – terpentijnolie 4 0 

3805 10 30 – – houtterpentijnolie 3,7 0 

3805 10 90 – – sulfaatterpentijnolie 3,2 0 

3805 90 – andere 

3805 90 10 – – pijnolie 3,7 0 

3805 90 90 – – andere 3,4 0 

3806 Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence 
en olie van colofonium; gesmolten harsen 

3806 10 – colofonium en harszuren 

3806 10 10 – – gomhars 5 0 

3806 10 90 – – andere 5 0 

3806 20 00 – zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van 
colofonium of van harszuren, andere dan zouten van colo
foniumadducttieproducten 

4,2 0 

3806 30 00 – gomesters 6,5 0 

3806 90 00 – andere 4,2 0 

3807 00 Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; 
plantaardig pek; brouwerspek en dergelijke preparaten op ba
sis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek 

3807 00 10 – houtteer 2,1 0 

3807 00 90 – andere 4,6 0
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3808 Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schim
melwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen 
om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te 
regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opge
maakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het 
klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm 
van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaar
sen en vliegenvangers 

3808 50 00 – goederen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit 
hoofdstuk 

6 0 

– andere 

3808 91 – – insectendodende middelen 

3808 91 10 – – – op basis van pyretroïden 6 0 

3808 91 20 – – – op basis van gechloreerde koolwaterstoffen 6 0 

3808 91 30 – – – op basis van carbamaten 6 0 

3808 91 40 – – – op basis van organische fosforverbindingen 6 0 

3808 91 90 – – – andere 6 0 

3808 92 – – schimmelwerende middelen 

– – – anorganische 

3808 92 10 – – – – preparaten op basis van koperverbindingen 4,6 0 

3808 92 20 – – – – andere 6 0 

– – – andere 

3808 92 30 – – – – op basis van dithiocarbamaten 6 0 

3808 92 40 – – – – op basis van benzimidazolen 6 0 

3808 92 50 – – – – op basis van diazolen of triazolen 6 0 

3808 92 60 – – – – op basis van diazinen of morfolinen 6 0 

3808 92 90 – – – – andere 6 0 

3808 93 – – onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen te
gen te gaan en middelen om de plantengroei te regelen 

– – – onkruidbestrijdingsmiddelen 

3808 93 11 – – – – op basis van fenoxyfytohormonen 6 0 

3808 93 13 – – – – op basis van triazinen 6 0 

3808 93 15 – – – – op basis van amiden 6 0 

3808 93 17 – – – – op basis van carbamaten 6 0 

3808 93 21 – – – – op basis van dinitroanilinederivaten 6 0 

3808 93 23 – – – – op basis van ureum-, uracil- of sulfonylureumderivaten 6 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/753

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 755 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

3808 93 27 – – – – andere 6 0 

3808 93 30 – – – middelen om het kiemen tegen te gaan 6 0 

3808 93 90 – – – middelen om de plantengroei te regelen 6,5 0 

3808 94 – – desinfecteermiddelen 

3808 94 10 – – – op basis van quaternaire ammoniumzouten 6 0 

3808 94 20 – – – op basis van halogeenverbindingen 6 0 

3808 94 90 – – – andere 6 0 

3808 99 – – andere 

3808 99 10 – – – knaagdierenbestrijdingsmiddelen 6 0 

3808 99 90 – – – andere 6 0 

3809 Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verf
proces 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 indu
strieën, elders genoemd noch elders onder begrepen 

3809 10 – op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen 

3809 10 10 – – met een gehalte aan deze stoffen van minder dan 55 ge
wichtspercenten 

8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

3809 10 30 – – met een gehalte aan deze stoffen van 55 of meer doch 
minder dan 70 gewichtspercenten 

8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

3809 10 50 – – met een gehalte aan deze stoffen van 70 of meer doch 
minder dan 83 gewichtspercenten 

8,3 + 15,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

3809 10 90 – – met een gehalte aan deze stoffen van 83 of meer gewichts
percenten 

8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

– andere 

3809 91 00 – – van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke 
industrieën 

6,3 0 

3809 92 00 – – van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke 
industrieën 

6,3 0 

3809 93 00 – – van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke 
industrieën 

6,3 0 

3810 Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en 
andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van 
metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, sa
mengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de 
soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden 
en van soldeer- en lasstaafjes 

3810 10 00 – preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoe
der en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en 
andere stoffen 

6,5 0
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3810 90 – andere 

3810 90 10 – – preparaten voor het bekleden of het vullen van elektroden 
en van soldeer- en lasstaafjes 

4,1 0 

3810 90 90 – – andere 5 0 

3811 Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemidde
len, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosiever
tragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine 
daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor de
zelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie 

– antiklopmiddelen 

3811 11 – – op basis van loodverbindingen 

3811 11 10 – – – antiklopmiddelen op basis van tetraëthyllood 6,5 0 

3811 11 90 – – – andere 5,8 0 

3811 19 00 – – andere 5,8 0 

– additieven voor smeerolie 

3811 21 00 – – bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 5,3 0 

3811 29 00 – – andere 5,8 0 

3811 90 00 – andere 5,8 0 

3812 Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van ge
mengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders 
genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten 
en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, 
voor rubber of voor kunststof 

3812 10 00 – bereide rubbervulkanisatieversnellers 6,3 0 

3812 20 – weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of 
voor kunststof 

3812 20 10 – – reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isop
ropyl-2,2-dimethylpropylftalaat en benzyl-3-isobutyryloxy- 
2,2,4-trimethylpentylftalaat 

vrij 0 

3812 20 90 – – andere 6,5 0 

3812 30 – bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van ge
mengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof 

3812 30 20 – – antioxidanten 6,5 0 

3812 30 80 – – andere 6,5 0 

3813 00 00 Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblus
bommen 

6,5 0 

3814 00 Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde sa
menstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; pre
paraten voor het verwijderen van verf en vernis
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3814 00 10 – op basis van butylacetaat 6,5 0 

3814 00 90 – andere 6,5 0 

3815 Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische prepara
ten, elders genoemd noch elders onder begrepen 

– katalysatoren op een drager 

3815 11 00 – – met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof 6,5 0 

3815 12 00 – – met een edel metaal of met een verbinding van een edel 
metaal als actieve stof 

6,5 0 

3815 19 – – andere 

3815 19 10 – – – katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afme
tingen voor 90 of meer gewichtspercenten niet meer be
dragen dan 10 micrometer, bestaande uit een mengsel 
van oxiden gefixeerd op een drager van magnesiumsili
caat, met een gehalte aan koper van 20 of meer doch niet 
meer dan 35 gewichtspercenten, bismut van 2 of meer 
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten en met een 
schijnbare dichtheid van 0,2 of meer doch niet meer 
dan 1,0 

vrij 0 

3815 19 90 – – – andere 6,5 0 

3815 90 – andere 

3815 90 10 – – katalysatoren bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat 
opgelost in methanol 

vrij 0 

3815 90 90 – – andere 6,5 0 

3816 00 00 Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en derge
lijke vuurvaste preparaten, andere dan die bedoeld bij post 
3801 

2,7 0 

3817 00 Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstel
ling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902 

3817 00 50 – lineair alkylbenzeen 6,3 0 

3817 00 80 – andere 6,3 0 

3818 00 Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik 
voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaat
jes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt 
met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden 

3818 00 10 – gedoopt silicium vrij 0 

3818 00 90 – andere vrij 0 

3819 00 00 Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydrau
lische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 ge
wichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 
bevatten 

6,5 0 

3820 00 00 Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten 6,5 0 

3821 00 00 Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand hou
den van micro-organismen (met inbegrip van virussen en 
dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke 
cellen 

5 0
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3822 00 00 Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, 
op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose 
of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, an
dere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde 
referentiematerialen 

vrij 0 

3823 Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid 
oils; industriële vetalcoholen 

– industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen 
acid-oils 

3823 11 00 – – stearinezuur 5,1 0 

3823 12 00 – – oliezuur 4,5 0 

3823 13 00 – – tallvetzuren 2,9 0 

3823 19 – – andere 

3823 19 10 – – – gedistilleerde vetzuren 2,9 0 

3823 19 30 – – – vetzuurdistillaat 2,9 0 

3823 19 90 – – – andere 2,9 0 

3823 70 00 – industriële vetalcoholen 3,8 0 

3824 Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; 
chemische producten en preparaten van de chemische of 
van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke pro
ducten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders on
der begrepen 

3824 10 00 – bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen 6,5 0 

3824 30 00 – niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of ver
mengd met bindmiddelen van metaal 

5,3 0 

3824 40 00 – bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of 
voor beton 

6,5 0 

3824 50 – mortel en beton, niet vuurvast 

3824 50 10 – – stortklaar beton 6,5 0 

3824 50 90 – – andere 6,5 0 

3824 60 – sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44 

– – in waterige oplossing 

3824 60 11 – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 
gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100kg/net 

0 

3824 60 19 – – – andere 9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – andere 

3824 60 91 – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 
gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte 

7,7 + 23 EUR/ 
100kg/net 

0
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3824 60 99 – – – andere 9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van 
ethaan of van propaan 

3824 71 00 – – bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's), al dan niet be
vattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), perfluor
koolstoffen (PFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's) 

6,5 0 

3824 72 00 – – bevattende broomchloordifluormethaan, broomtrifluor
methaan of dibroomtetrafluorethanen 

6,5 0 

3824 73 00 – – bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFK's) 6,5 0 

3824 74 00 – – bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's); al dan 
niet bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) of fluorkool
waterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluorkool
stoffen (CFK's) 

6,5 0 

3824 75 00 – – bevattende tetrachloorkoolstof 6,5 0 

3824 76 00 – – bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) 6,5 0 

3824 77 00 – – bevattende broommethaan (methylbromide) of broom
chloormethaan 

6,5 0 

3824 78 00 – – bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) fluorkoolwaterstof
fen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen 
(CFK's) of chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) 

6,5 0 

3824 79 00 – – andere 6,5 0 

– mengsels en bereidingen bevattende oxiraan (ethyleenoxide), 
polybroombifenylen (PBB's), polychloorbifenylen (PCB's), po
lychloortrifenylen (PCT's) of tris (2,3-dibroompropyl)fosfaat 

3824 81 00 – – bevattende oxiraan (ethyleenoxide) 6,5 0 

3824 82 00 – – bevattende polybroombifenylen (PBB's), polychloorbifeny
len (PCB's) of polychloortrifenylen(PCT's) 

6,5 0 

3824 83 00 – – bevattende tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 6,5 0 

3824 90 – andere 

3824 90 10 – – petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsul
fonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; 
thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze 
mineralen, alsmede zouten daarvan 

5,7 0 

3824 90 15 – – ionenwisselaars 6,5 0 

3824 90 20 – – gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen 6 0 

3824 90 25 – – pyrolignieten (calciumpyroligniet, enz.); ruw calciumtar
traat; ruw calciumcitraat 

5,1 0
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3824 90 30 – – nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteen
zuren en esters van nafteenzuren 

3,2 0 

3824 90 35 – – roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestand
delen bevatten 

6,5 0 

3824 90 40 – – anorganische preparaten voor het oplossen of voor het 
verdunnen van vernissen of van dergelijke producten 

6,5 0 

– – andere 

3824 90 45 – – – preparaten voor ketelsteenbestrijding en dergelijke 6,5 0 

3824 90 50 – – – preparaten voor de galvanotechniek 6,5 0 

3824 90 55 – – – mengsels van mono-, di- en trivetzure esters van glycerol 
(emulgeermiddelen voor vetstoffen) 

6,5 0 

– – – producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of 
chirurgische doeleinden 

3824 90 61 – – – – tussenproducten van de vervaardiging van antibiotica, 
verkregen door de fermentatie van Streptomyces tene
brarius, al dan niet gedroogd, bestemd voor de vervaar
diging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik be
doeld bij post 3004 

vrij 0 

3824 90 62 – – – – tussenproducten verkregen bij de vervaardiging van zou
ten van monensine 

vrij 0 

3824 90 64 – – – – andere 6,5 0 

3824 90 65 – – – hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de 
gieterij (andere dan die bedoeld bij onderverdeling 
3824 10 00) 

6,5 0 

3824 90 70 – – – vlamwerende, waterwerende en andere preparaten, ge
bruikt voor de bescherming van bouwwerken 

6,5 0 

– – – andere 

3824 90 75 – – – – niet-gedoopte lithiumniobaatschijven vrij 0 

3824 90 80 – – – – mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vet
zuren, met een gemiddeld molecuulgewicht van 520 of 
meer doch niet meer dan 550 

vrij 0 

3824 90 85 – – – – 3-(1-ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine, opgelost 
in tolueen 

vrij 0 

3824 90 98 – – – – andere 6,5 0 

3825 Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, 
elders genoemd noch elders onder begrepen; stedelijk afval; 
slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening 6 
op dit hoofdstuk 

3825 10 00 – stedelijk afval 6,5 0 

3825 20 00 – slib van afvalwater 6,5 0 

3825 30 00 – klinisch afval 6,5 0 

– afvallen van organische oplosmiddelen
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3825 41 00 – – gehalogeneerd 6,5 0 

3825 49 00 – – andere 6,5 0 

3825 50 00 – afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydrauli
sche vloeistoffen, van remvloeistoffen en van antivriesvloei
stoffen 

6,5 0 

– andere afvallen van de chemische of van aanverwante indu
strieën 

3825 61 00 – – hoofdzakelijk organische oplosmiddelen bevattend 6,5 0 

3825 69 00 – – andere 6,5 0 

3825 90 – andere 

3825 90 10 – – gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas 5 0 

3825 90 90 – – andere 6,5 0 

39 HOOFDSTUK 39 - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN 

I. PRIMAIRE VORMEN 

3901 Polymeren van ethyleen, in primaire vormen 

3901 10 – polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan 
0,94 

3901 10 10 – – lineair polyethyleen 6,5 0 

3901 10 90 – – ander 6,5 0 

3901 20 – polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,94 of meer 

3901 20 10 – – polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij aantekening 
6, onder b), op dit hoofdstuk, met een relatieve dichtheid 
van 0,958 of meer bij 23 °C, en bevattende: niet meer dan 
50 mg/kg aluminium, niet meer dan 2 mg/kg calcium, niet 
meer dan 2 mg/kg chroom, niet meer dan 2 mg/kg ijzer, 
niet meer dan 2 mg/kg nikkel, niet meer dan 2 mg/kg 
titaan, niet meer dan 8 mg/kg vanadium, bestemd voor 
de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen 

vrij 0 

3901 20 90 – – andere 6,5 0 

3901 30 00 – copolymeren van ethyleen en vinylacetaat 6,5 0 

3901 90 – andere 

3901 90 10 – – ionomeerharsen bestaande uit een zout van een ter
polymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur 

vrij 0 

3901 90 20 – – A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een 
ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende 
niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van 
de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit 
hoofdstuk 

vrij 0 

3901 90 90 – – andere 6,5 0 

3902 Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire 
vormen 

3902 10 00 – polypropyleen 6,5 0
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3902 20 00 – polyisobutyleen 6,5 0 

3902 30 00 – copolymeren van propyleen 6,5 0 

3902 90 – andere 

3902 90 10 – – A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een 
ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende 
niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van 
de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit 
hoofdstuk 

vrij 0 

3902 90 20 – – poly(but-1-een), copolymeren van but-1-een en ethyleen 
bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten ethyleen, 
en mengsels van poly(but-1-een) met polyethyleen en/of 
polypropyleen bevattende niet meer dan 10 gewichtsper
centen polyethyleen en/of niet meer dan 25 gewichtsper
centen polypropyleen, in een van de vormen bedoeld bij 
aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 

3902 90 90 – – andere 6,5 0 

3903 Polymeren van styreen, in primaire vormen 

– polystyreen 

3903 11 00 – – expandeerbaar 6,5 3 

3903 19 00 – – andere 6,5 0 

3903 20 00 – copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN) 6,5 0 

3903 30 00 – copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS) 6,5 3 

3903 90 – andere 

3903 90 10 – – copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een 
acetylgetal van 175 of meer hebben 

vrij 0 

3903 90 20 – – gebromeerd polystyreen, bevattende 58 of meer doch niet 
meer dan 71 gewichtspercenten broom, in een van de 
vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofd
stuk 

vrij 0 

3903 90 90 – – andere 6,5 0 

3904 Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, 
in primaire vormen 

3904 10 00 – poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandighe
den 

6,5 0 

– andere poly(vinylchloride) 

3904 21 00 – – geen weekmakers bevattend 6,5 0 

3904 22 00 – – weekmakers bevattend 6,5 0 

3904 30 00 – copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat 6,5 0 

3904 40 00 – andere copolymeren van vinylchloride 6,5 0 

3904 50 – polymeren van vinylideenchloride
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3904 50 10 – – copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de 
vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van 4 
of meer doch niet meer dan 20 micrometer 

vrij 0 

3904 50 90 – – andere 6,5 0 

– fluorhoudende polymeren 

3904 61 00 – – polytetrafluorethyleen 6,5 0 

3904 69 – – andere 

3904 69 10 – – – poly(vinylfluoride), in een van de vormen bedoeld bij 
aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 

3904 69 90 – – – andere 6,5 0 

3904 90 00 – andere 6,5 0 

3905 Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, in pri
maire vormen; andere vinylpolymeren in primaire vormen 

– poly(vinylacetaat) 

3905 12 00 – – in waterige dispersie 6,5 0 

3905 19 00 – – ander 6,5 0 

– copolymeren van vinylacetaat 

3905 21 00 – – in waterige dispersie 6,5 0 

3905 29 00 – – andere 6,5 0 

3905 30 00 – poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaat
groepen bevattend 

6,5 0 

– andere 

3905 91 00 – – copolymeren 6,5 0 

3905 99 – – andere 

3905 99 10 – – – poly(vinylformal) in een van de vormen bedoeld bij aan
tekening 6, onder b), op dit hoofdstuk, met een mole
cuulgewicht van 10 000 of meer doch niet meer dan 
40 000 en met een gehalte aan: acetylgroepen, berekend 
als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 
gewichtspercenten en hydroxylgroepen, berekend als vi
nylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 ge
wichtspercenten 

vrij 0 

3905 99 90 – – – andere 6,5 0 

3906 Acrylpolymeren in primaire vormen 

3906 10 00 – poly(methylmethacrylaat) 6,5 0 

3906 90 – andere 

3906 90 10 – – poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] vrij 0

NL L 127/762 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)764 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

3906 90 20 – – copolymeren van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en 
decylmethacrylaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, 
met een gehalte aan copolymeer van 55 of meer gewichts
percenten 

vrij 0 

3906 90 30 – – copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevat
tende 10 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercen
ten 2-ethylhexylacrylaat 

vrij 0 

3906 90 40 – – copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd 
met polybutadieenacrylonitril (NBR) 

vrij 0 

3906 90 50 – – polymerisatieproducten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en 
kleine hoeveelheden andere monomeren, bestemd om te 
worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging 
van pasta's voor de textieldruk 

vrij 0 

3906 90 60 – – copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een mono
meer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substitu
ent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacryl
aat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide 

5 0 

3906 90 90 – – andere 6,5 0 

3907 Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire 
vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en an
dere polyesters, in primaire vormen 

3907 10 00 – polyacetalen 6,5 0 

3907 20 – andere polyethers 

– – polyetheralcoholen 

3907 20 11 – – – polyethyleenglycolen 6,5 0 

– – – andere 

3907 20 21 – – – – met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100 6,5 0 

3907 20 29 – – – – andere 6,5 0 

– – andere 

3907 20 91 – – – copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleen
oxide 

vrij 0 

3907 20 99 – – – andere 6,5 0 

3907 30 00 – epoxyharsen 6,5 0 

3907 40 00 – polycarbonaten 6,5 0 

3907 50 00 – alkydharsen 6,5 0 

3907 60 – poly(ethyleentereftalaat) 

3907 60 20 – – met een viscositeitsgetal van 78 ml/g of meer 6,5 3 

3907 60 80 – – ander 6,5 3
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3907 70 00 – poly(melkzuur) 6,5 0 

– andere polyesters 

3907 91 – – onverzadigde 

3907 91 10 – – – vloeibare 6,5 0 

3907 91 90 – – – andere 6,5 0 

3907 99 – – andere 

– – – met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100 

3907 99 11 – – – – poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) vrij 0 

3907 99 19 – – – – andere 6,5 0 

– – – andere 

3907 99 91 – – – – poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) vrij 0 

3907 99 98 – – – – andere 6,5 0 

3908 Polyamiden in primaire vormen 

3908 10 00 – polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12 6,5 0 

3908 90 00 – andere 6,5 0 

3909 Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vor
men 

3909 10 00 – ureumharsen; thio-ureumharsen 6,5 0 

3909 20 00 – melamineharsen 6,5 0 

3909 30 00 – andere aminoharsen 6,5 0 

3909 40 00 – fenolharsen 6,5 0 

3909 50 – polyurethanen 

3909 50 10 – – polyurethaan vervaardigd van 2,2'-(tert-butylimino)diëtha
nol en 4,4'-methyleendiisocyclohexydisocyanaat, opgelost 
in N, N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer 
van 50 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3909 50 90 – – andere 6,5 0 

3910 00 00 Siliconen in primaire vormen 6,5 0 

3911 Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, poly
sulfiden, polysulfonen en andere producten, genoemd in aan
tekening 3 op dit hoofdstuk, elders genoemd noch elders 
onder begrepen, in primaire vormen 

3911 10 00 – petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen of cumaro
nindeenharsen en polyterpenen 

6,5 0
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3911 90 – andere 

– – polymerisatieproducten verkregen door herschikking of 
condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 

3911 90 11 – – – poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-feny
leenisopropylideen-1,4-fenyleen), in een van de vormen 
bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

3,5 0 

3911 90 13 – – – poly(thio-1,4-fenyleen) vrij 0 

3911 90 19 – – – andere 6,5 0 

– – andere 

3911 90 91 – – – copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in 
N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer 
van 50 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3911 90 93 – – – gehydrogeneerde copolymeren van vinyltolueen en α-me
thylstyreen 

vrij 0 

3911 90 99 – – – andere 6,5 0 

3912 Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd 
noch elders onder begrepen, in primaire vormen 

– celluloseacetaten 

3912 11 00 – – geen weekmakers bevattend 6,5 0 

3912 12 00 – – weekmakers bevattend 6,5 0 

3912 20 – cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen) 

– – geen weekmakers bevattend 

3912 20 11 – – – collodion en celloïdine 6,5 0 

3912 20 19 – – – andere 6 0 

3912 20 90 – – weekmakers bevattend 6,5 0 

– cellulose-ethers 

3912 31 00 – – carboxymethylcellulose en zouten daarvan 6,5 0 

3912 39 – – andere 

3912 39 10 – – – ethylcellulose 6,5 0 

3912 39 20 – – – hydroxypropylcellulose vrij 0 

3912 39 80 – – – andere 6,5 0 

3912 90 – andere 

3912 90 10 – – cellulose-esters 6,4 0 

3912 90 90 – – andere 6,5 0
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3913 Natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld alginezuur) en gewijzigde 
natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld geharde proteïnen, che
mische derivaten van natuurlijke rubber), elders genoemd 
noch elders onder begrepen, in primaire vormen 

3913 10 00 – alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan 5 0 

3913 90 00 – andere 6,5 0 

3914 00 00 Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 3901 
tot en met 3913, in primaire vormen 

6,5 0 

II. RESTEN EN AFVAL; HALFFABRICATEN; WERKEN 

3915 Resten en afval, van kunststof 

3915 10 00 – van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3915 20 00 – van polymeren van styreen 6,5 0 

3915 30 00 – van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3915 90 – van andere kunststof 

– – van polymerisatieproducten verkregen door additie 

3915 90 11 – – – van polymeren van propyleen 6,5 0 

3915 90 18 – – – andere 6,5 0 

3915 90 90 – – andere 6,5 0 

3916 Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwars
doorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en pro
fielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, 
doch die geen andere bewerking hebben ondergaan 

3916 10 00 – van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3916 20 – van polymeren van vinylchloride 

3916 20 10 – – van poly(vinylchloride) 6,5 0 

3916 20 90 – – andere 6,5 0 

3916 90 – van andere kunststof 

– – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of 
condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 

3916 90 11 – – – van polyesters 6,5 0 

3916 90 13 – – – van polyamiden 6,5 0 

3916 90 15 – – – van epoxyharsen 6,5 0 

3916 90 19 – – – andere 6,5 0 

– – van polymerisatieproducten verkregen door additie
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3916 90 51 – – – van polymeren van propyleen 6,5 0 

3916 90 59 – – – andere 6,5 0 

3916 90 90 – – andere 6,5 0 

3917 Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bijvoorbeeld ver
bindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof 

3917 10 – kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof 

3917 10 10 – – van geharde proteïne 5,3 0 

3917 10 90 – – van cellulosekunststof 6,5 0 

– stijve buizen en slangen 

3917 21 – – van polymeren van ethyleen 

3917 21 10 – – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van 
de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het opper
vlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben 
ondergaan 

6,5 0 

3917 21 90 – – – andere 6,5 0 

3917 22 – – van polymeren van propyleen 

3917 22 10 – – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van 
de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het opper
vlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben 
ondergaan 

6,5 0 

3917 22 90 – – – andere 6,5 0 

3917 23 – – van polymeren van vinylchloride 

3917 23 10 – – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van 
de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het opper
vlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben 
ondergaan 

6,5 0 

3917 23 90 – – – andere 6,5 0 

3917 29 – – van andere kunststof 

– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van 
de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het opper
vlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben 
ondergaan 

3917 29 12 – – – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking 
of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 

6,5 0 

3917 29 15 – – – – van polymerisatieproducten verkregen door additie 6,5 0 

3917 29 19 – – – – andere 6,5 0 

3917 29 90 – – – andere 6,5 0 

– andere buizen en slangen 

3917 31 00 – – flexibele buizen en slangen met een minimumdrukweer
stand van 27,6 MPa 

6,5 0
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3917 32 – – andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met 
andere stoffen, zonder hulpstukken 

– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van 
de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het opper
vlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben 
ondergaan 

3917 32 10 – – – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking 
of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 

6,5 0 

– – – – van polymerisatieproducten verkregen door additie 

3917 32 31 – – – – – van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3917 32 35 – – – – – van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3917 32 39 – – – – – andere 6,5 0 

3917 32 51 – – – – andere 6,5 0 

– – – andere 

3917 32 91 – – – – kunstdarmen 6,5 0 

3917 32 99 – – – – andere 6,5 0 

3917 33 00 – – andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met 
andere stoffen, zonder hulpstukken 

6,5 0 

3917 39 – – andere 

– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van 
de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het opper
vlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben 
ondergaan 

3917 39 12 – – – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking 
of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 

6,5 0 

3917 39 15 – – – – van polymerisatieproducten verkregen door additie 6,5 0 

3917 39 19 – – – – andere 6,5 0 

3917 39 90 – – – andere 6,5 0 

3917 40 00 – hulpstukken 6,5 0 

3918 Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rol
len of in tegels; wand- en plafondbekleding van kunststof, als 
bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk 

3918 10 – van polymeren van vinylchloride 

3918 10 10 – – bestaande uit een drager, geïmpregneerd met, voorzien van 
een deklaag van of bekleed met poly(vinylchloride) 

6,5 0 

3918 10 90 – – andere 6,5 0 

3918 90 00 – van andere kunststof 6,5 0
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3919 Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte pro
ducten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen 

3919 10 – op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm 

– – band waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkani
seerde natuurlijke of synthetische rubber 

3919 10 11 – – – van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend, of van 
polyethyleen 

6,3 0 

3919 10 13 – – – van poly(vinylchloride), geen weekmakers bevattend 6,3 0 

3919 10 15 – – – van polypropyleen 6,3 0 

3919 10 19 – – – andere 6,3 0 

– – andere 

– – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking 
of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 

3919 10 31 – – – – van polyesters 6,5 0 

3919 10 38 – – – – andere 6,5 0 

– – – van polymerisatieproducten verkregen door additie 

3919 10 61 – – – – van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend, of van 
polyethyleen 

6,5 0 

3919 10 69 – – – – andere 6,5 0 

3919 10 90 – – – andere 6,5 0 

3919 90 – andere 

3919 90 10 – – anders bewerkt dan aan het oppervlak, of anders versneden 
dan vierkant of rechthoekig 

6,5 0 

– – andere 

– – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking 
of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 

3919 90 31 – – – – van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters 
of van andere polyesters 

6,5 0 

3919 90 38 – – – – andere 6,5 0 

– – – van polymerisatieproducten verkregen door additie 

3919 90 61 – – – – van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend, of van 
polyethyleen 

6,5 0 

3919 90 69 – – – – andere 6,5 0 

3919 90 90 – – – andere 6,5 0 

3920 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunst
stof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op derge
lijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een 
drager
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3920 10 – van polymeren van ethyleen 

– – met een dikte van niet meer dan 0,125 mm 

– – – van polyethyleen met een relatieve dichtheid 

– – – – van minder dan 0,94 

3920 10 23 – – – – – foliën van polyethyleen met een dikte van 20 of meer 
doch niet meer dan 40 micrometer, bestemd voor de 
vervaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de produc
tie van halfgeleiders of van gedrukte schakelingen 

vrij 0 

– – – – – andere 

– – – – – – niet bedrukt 

3920 10 24 – – – – – – – stretchfoliën 6,5 0 

3920 10 26 – – – – – – – andere 6,5 0 

3920 10 27 – – – – – – bedrukt 6,5 0 

3920 10 28 – – – – van 0,94 of meer 6,5 0 

3920 10 40 – – – andere 6,5 0 

– – met een dikte van meer dan 0,125 mm 

3920 10 81 – – – synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, 
bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen 
van polyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer 
dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende 
als bevochtigingsmiddel poly(vinylalcohol) opgelost in 
water 

vrij 0 

3920 10 89 – – – andere 6,5 0 

3920 20 – van polymeren van propyleen 

– – met een dikte van niet meer dan 0,10 mm 

3920 20 21 – – – biaxiaal georiënteerd 6,5 0 

3920 20 29 – – – andere 6,5 0 

– – met een dikte van meer dan 0,10 mm 

– – – stroken met een breedte van meer dan 5 doch niet meer 
dan 20 mm van de soort gebruikt voor verpakkingsdoel
einden 

3920 20 71 – – – – sierstroken 6,5 0 

3920 20 79 – – – – andere 6,5 0 

3920 20 90 – – – andere 6,5 0 

3920 30 00 – van polymeren van styreen 6,5 0 

– van polymeren van vinylchloride
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3920 43 – – bevattende 6 gewichtspercenten of meer weekmakers 

3920 43 10 – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm 6,5 0 

3920 43 90 – – – met een dikte van meer dan 1 mm 6,5 0 

3920 49 – – andere 

3920 49 10 – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm 6,5 0 

3920 49 90 – – – met een dikte van meer dan 1 mm 6,5 0 

– van acrylpolymeren 

3920 51 00 – – van poly(methylmethacrylaat) 6,5 0 

3920 59 – – andere 

3920 59 10 – – – copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm 
van foliën, met een dikte van niet meer dan 150 micro
meter 

vrij 0 

3920 59 90 – – – andere 6,5 0 

– van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of 
van andere polyesters 

3920 61 00 – – van polycarbonaten 6,5 0 

3920 62 – – van poly(ethyleentereftalaat) 

– – – met een dikte van niet meer dan 0,35 mm 

3920 62 11 – – – – foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 72 
of meer doch niet meer dan 79 micrometer, bestemd 
voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven 

vrij 0 

3920 62 13 – – – – foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 
100 of meer doch niet meer dan 150 micrometer, be
stemd voor de vervaardiging van fotopolymere hoog
drukplaten 

vrij 0 

3920 62 19 – – – – andere 6,5 0 

3920 62 90 – – – met een dikte van meer dan 0,35 mm 6,5 0 

3920 63 00 – – van onverzadigde polyesters 6,5 0 

3920 69 00 – – van andere polyesters 6,5 0 

– van cellulose of van chemische derivaten daarvan 

3920 71 – – van geregenereerde cellulose 

3920 71 10 – – – vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, 
met een dikte van minder dan 0,75 mm 

6,5 0 

3920 71 90 – – – andere 6,5 0 

3920 73 – – van celluloseacetaat
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3920 73 10 – – – films op rollen of in stroken, voor de cinematografie of 
voor de fotografie 

6,3 0 

3920 73 50 – – – vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, 
met een dikte van minder dan 0,75 mm 

6,5 0 

3920 73 90 – – – andere 6,5 0 

3920 79 – – van andere cellulosederivaten 

3920 79 10 – – – van vulkanfiber 5,7 0 

3920 79 90 – – – andere 6,5 0 

– van andere kunststof 

3920 91 00 – – van poly(vinylbutyral) 6,1 0 

3920 92 00 – – van polyamiden 6,5 0 

3920 93 00 – – van aminoharsen 6,5 0 

3920 94 00 – – van fenolharsen 6,5 0 

3920 99 – – van andere kunststof 

– – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking 
of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 

3920 99 21 – – – – foliën en strippen van polyimide, niet voorzien van een 
deklaag, of enkel voorzien van een deklaag van kunst
stof 

vrij 0 

3920 99 28 – – – – andere 6,5 0 

– – – van polymerisatieproducten verkregen door additie 

3920 99 51 – – – – foliën van poly(vinylfluoride) vrij 0 

3920 99 53 – – – – ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof, 
bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor de 
elektrolyse van chlooralkalische oplossingen 

vrij 0 

3920 99 55 – – – – biaxiaal georiënteerde foliën van poly(vinylalcohol), be
vattende 97 gewichtspercenten of meer poly(vinylalco
hol), niet voorzien van een deklaag, met een dikte van 
niet meer dan 1 mm 

vrij 0 

3920 99 59 – – – – andere 6,5 0 

3920 99 90 – – – andere 6,5 0 

3921 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunst
stof 

– met celstructuur 

3921 11 00 – – van polymeren van styreen 6,5 0 

3921 12 00 – – van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3921 13 – – van polyurethanen
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3921 13 10 – – – flexibele 6,5 0 

3921 13 90 – – – andere 6,5 0 

3921 14 00 – – van geregenereerde cellulose 6,5 0 

3921 19 00 – – van andere kunststof 6,5 0 

3921 90 – andere 

– – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of 
condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 

– – – van polyesters 

3921 90 11 – – – – gegolfde platen en vellen 6,5 0 

3921 90 19 – – – – andere 6,5 0 

3921 90 30 – – – van fenolharsen 6,5 0 

– – – van aminoharsen 

– – – – gelaagd 

3921 90 41 – – – – – onder hoge druk, met een decoratieve laag op een of 
op beide zijden 

6,5 0 

3921 90 43 – – – – – andere 6,5 0 

3921 90 49 – – – – andere 6,5 0 

3921 90 55 – – – andere 6,5 0 

3921 90 60 – – van polymerisatieproducten verkregen door additie 6,5 0 

3921 90 90 – – andere 6,5 0 

3922 Badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken, bidets, clo
setpotten, -brillen en -deksels, stortbakken en dergelijke sani
taire artikelen, van kunststof 

3922 10 00 – badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken 6,5 0 

3922 20 00 – closetbrillen en -deksels 6,5 0 

3922 90 00 – andere 6,5 0 

3923 Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; 
stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof 

3923 10 00 – dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen 6,5 0 

– zakken 

3923 21 00 – – van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3923 29 – – van andere kunststof
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3923 29 10 – – – van poly(vinylchloride) 6,5 0 

3923 29 90 – – – andere 6,5 0 

3923 30 – flessen, flacons en dergelijke artikelen 

3923 30 10 – – van niet meer dan 2 l 6,5 0 

3923 30 90 – – van meer dan 2 l 6,5 0 

3923 40 – spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen 

3923 40 10 – – spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinema
tografische films dan wel voor banden, films, enz., bedoeld 
bij post 8523 

5,3 0 

3923 40 90 – – andere 6,5 0 

3923 50 – stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen 

3923 50 10 – – capsules 6,5 0 

3923 50 90 – – andere 6,5 0 

3923 90 – andere 

3923 90 10 – – netten, verkregen door extrusie, in buisvorm 6,5 0 

3923 90 90 – – andere 6,5 0 

3924 Tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en hy
giënische en toiletartikelen, van kunststof 

3924 10 00 – keuken- en tafelgerei 6,5 0 

3924 90 – andere 

– – van geregenereerde cellulose 

3924 90 11 – – – sponsen 6,5 0 

3924 90 19 – – – andere 6,5 0 

3924 90 90 – – andere 6,5 0 

3925 Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders ge
noemd noch elders onder begrepen 

3925 10 00 – reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met 
een inhoudsruimte van meer dan 300 l 

6,5 0 

3925 20 00 – deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 
voor deuren 

6,5 0 

3925 30 00 – blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, als
mede delen daarvan 

6,5 0 

3925 90 – andere
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3925 90 10 – – garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd in of 
op deuren, vensters, trappen, muren of andere delen van 
gebouwen 

6,5 0 

3925 90 20 – – kabelgoten voor elektrische leidingen 6,5 0 

3925 90 80 – – andere 6,5 0 

3926 Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen 
bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914 

3926 10 00 – kantoor- en schoolbenodigdheden 6,5 0 

3926 20 00 – kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder 
vingers) en wanten daaronder begrepen) 

6,5 0 

3926 30 00 – beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke 6,5 0 

3926 40 00 – beeldjes en andere versieringsvoorwerpen 6,5 0 

3926 90 – andere 

3926 90 50 – – slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van 
water bij de ingang van rioleringen 

6,5 0 

– – andere 

3926 90 92 – – – vervaardigd van vellen 6,5 0 

3926 90 97 – – – andere 6,5 0 

40 HOOFDSTUK 40 - RUBBER EN WERKEN DAARVAN 

4001 Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en 
dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen of in pla
ten, vellen of strippen 

4001 10 00 – natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulkaniseerd vrij 0 

– natuurlijke rubber in andere vormen 

4001 21 00 – – gerookte vellen („smoked sheets”) vrij 0 

4001 22 00 – – technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (TSNR) vrij 0 

4001 29 00 – – andere vrij 0 

4001 30 00 – balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke 
gommen 

vrij 0 

4002 Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire 
vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van produc
ten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze 
post, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen 

– styreenbutadieenrubber (SBR); styreenbutadieenrubber gewij
zigd door carboxylgroepen (XSBR) 

4002 11 00 – – latex vrij 0
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4002 19 – – andere 

4002 19 10 – – – styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymeri
satie (E SBR), in balen 

vrij 0 

4002 19 20 – – – styreenbutadieenstyreen-blokcopolymeren verkregen door 
oplossingspolymerisatie (SBS, thermoplastische elastome
ren), in korrels, stukjes of poedervorm 

vrij 0 

4002 19 30 – – – styreenbutadieenrubber verkregen door oplossingspolyme
risatie (S SBR), in balen 

vrij 0 

4002 19 90 – – – andere vrij 0 

4002 20 00 – butadieenrubber (BR) vrij 0 

– isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR) gehalogeneerde iso
buteen-isopreenrubber (CIIR of BIIR) 

4002 31 00 – – isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR) vrij 0 

4002 39 00 – – andere vrij 0 

– chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR) 

4002 41 00 – – latex vrij 0 

4002 49 00 – – andere vrij 0 

– acrylonitriel-butadieenrubber (NBR) 

4002 51 00 – – latex vrij 0 

4002 59 00 – – andere vrij 0 

4002 60 00 – isopreenrubber (IR) vrij 0 

4002 70 00 – ethyleen-propyleen-dieen (niet-geconjugeerd) rubber (EPDM) vrij 0 

4002 80 00 – mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met produc
ten bedoeld bij deze post 

vrij 0 

– andere 

4002 91 00 – – latex vrij 0 

4002 99 – – andere 

4002 99 10 – – – producten gewijzigd door vermenging met kunststof 2,9 0 

4002 99 90 – – – andere vrij 0 

4003 00 00 Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen 
of strippen 

vrij 0 

4004 00 00 Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en 
korrels verkregen uit resten en afval van niet-geharde rubber 

vrij 0 

4005 Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in 
platen, vellen of strippen
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4005 10 00 – rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of silici
umdioxyde is toegevoegd 

vrij 0 

4005 20 00 – oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderver
deling 4005 10 

vrij 0 

– andere 

4005 91 00 – – platen, vellen en strippen vrij 0 

4005 99 00 – – andere vrij 0 

4006 Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld sta
ven, buizen, profielen) en artikelen (bij voorbeeld schijven, 
ringen) van niet-gevulkaniseerde rubber 

4006 10 00 – Loopvlakrubber vrij 0 

4006 90 00 – andere vrij 0 

4007 00 00 Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber 3 0 

4008 Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde 
gevulkaniseerde rubber 

– van rubber met celstructuur 

4008 11 00 – – platen, vellen en strippen 3 0 

4008 19 00 – – andere 2,9 0 

– van rubber, andere dan met celstructuur 

4008 21 – – platen, vellen en strippen 

4008 21 10 – – – vloerbedekking en matten 3 0 

4008 21 90 – – – andere 3 0 

4008 29 00 – – andere 2,9 0 

4009 Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, 
ook indien voorzien van hulpstukken (bijvoorbeeld verbin
dingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen) 

– niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere 
stoffen 

4009 11 00 – – zonder hulpstukken 3 0 

4009 12 00 – – met hulpstukken 3 0 

– uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd 

4009 21 00 – – zonder hulpstukken 3 0 

4009 22 00 – – met hulpstukken 3 0 

– uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd 

4009 31 00 – – zonder hulpstukken 3 0
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4009 32 00 – – met hulpstukken 3 0 

– versterkt of gecombineerd met andere stoffen 

4009 41 00 – – zonder hulpstukken 3 0 

4009 42 00 – – met hulpstukken 3 0 

4010 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkani
seerde rubber 

– transportbanden 

4010 11 00 – – uitsluitend met metaal versterkt 6,5 0 

4010 12 00 – – uitsluitend met textielstof versterkt 6,5 0 

4010 19 00 – – andere 6,5 0 

– drijfriemen en drijfsnaren 

4010 31 00 – – eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige 
dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buiten
omtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm 

6,5 0 

4010 32 00 – – eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige 
dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een 
buiten omtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 
180 cm 

6,5 0 

4010 33 00 – – eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige 
dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buiten
omtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

6,5 0 

4010 34 00 – – eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige 
dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een 
buiten omtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 
240 cm 

6,5 0 

4010 35 00 – – eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een 
buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 
150 cm 

6,5 0 

4010 36 00 – – eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een 
buitenomtrek van meer dan 150 doch niet meer dan 
198 cm 

6,5 0 

4010 39 00 – – andere 6,5 0 

4011 Nieuwe luchtbanden van rubber 

4011 10 00 – van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type 
stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen) 

4,5 3 

4011 20 – van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 

4011 20 10 – – met een belastingsindex van niet meer dan 121 4,5 3 

4011 20 90 – – met een belastingsindex van meer dan 121 4,5 3 

4011 30 00 – van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 4,5 0 

4011 40 – van de soort gebruikt voor motorrijwielen
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4011 40 20 – – voor velgen met een diameter van niet meer dan 33 cm 4,5 3 

4011 40 80 – – andere 4,5 3 

4011 50 00 – van de soort gebruikt voor rijwielen 4 3 

– andere, met visgraatprofiel of met dergelijk profiel 

4011 61 00 – – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor 
land- en bosbouw 

4 3 

4011 62 00 – – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor 
weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehan
deling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

4 3 

4011 63 00 – – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor 
weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehan
deling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm 

4 3 

4011 69 00 – – andere 4 3 

– andere 

4011 92 00 – – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor 
land- en bosbouw 

4 3 

4011 93 00 – – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor 
weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehan
deling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

4 3 

4011 94 00 – – van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor 
weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehan
deling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm 

4 3 

4011 99 00 – – andere 4 3 

4012 Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden 
van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken 
voor banden en velglinten, van rubber 

– van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden 

4012 11 00 – – van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type 
stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen) 

4,5 3 

4012 12 00 – – van de soort gebruikt voor autobussen of voor vracht
wagens 

4,5 3 

4012 13 00 – – van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 4,5 0 

4012 19 00 – – andere 4,5 3 

4012 20 00 – gebruikte luchtbanden 4,5 3 

4012 90 – andere 

4012 90 20 – – massieve of halfmassieve banden 2,5 3 

4012 90 30 – – loopvlakken voor banden 2,5 0 

4012 90 90 – – Velglinten 4 0
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4013 Binnenbanden van rubber 

4013 10 – van de soort gebruikt voor personenauto's (voertuigen van 
het type stationwagen of break en racewagens daaronder 
begrepen), voor autobussen of voor vrachtwagens 

4013 10 10 – – van de soort gebruikt voor personenauto's 4 3 

4013 10 90 – – van de soort gebruikt voor autobussen en voor vracht
wagens 

4 3 

4013 20 00 – van de soort gebruikt voor rijwielen 4 0 

4013 90 00 – andere 4 3 

4014 Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder 
begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien 
met delen van geharde rubber 

4014 10 00 – preservatieven vrij 0 

4014 90 – andere 

4014 90 10 – – spenen, tepeldopjes en dergelijke artikelen voor zuigelingen vrij 0 

4014 90 90 – – andere vrij 0 

4015 Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder 
vingers) en wanten daaronder begrepen), van niet-geharde ge
vulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan 

– handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 

4015 11 00 – – voor chirurgisch gebruik 2 0 

4015 19 – – andere 

4015 19 10 – – – huishoudhandschoenen 2,7 0 

4015 19 90 – – – andere 2,7 0 

4015 90 00 – andere 5 0 

4016 Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber 

4016 10 00 – van rubber met celstructuur 3,5 0 

– andere 

4016 91 00 – – vloerbedekking en matten 2,5 0 

4016 92 00 – – vlakgom 2,5 0 

4016 93 00 – – pakking- en sluitringen 2,5 0 

4016 94 00 – – stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar 2,5 0 

4016 95 00 – – andere opblaasbare artikelen 2,5 0 

4016 99 – – andere
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4016 99 20 – – – expansiemoffen 2,5 0 

– – – andere 

– – – – van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij 
de posten 8701 tot en met 8705 

4016 99 52 – – – – – van rubber met metaal 2,5 0 

4016 99 58 – – – – – andere 2,5 0 

– – – – andere 

4016 99 91 – – – – – van rubber met metaal 2,5 0 

4016 99 99 – – – – – andere 2,5 0 

4017 00 Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke 
vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken van ge
harde rubber 

4017 00 10 – geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke 
vorm, resten en afval daaronder begrepen 

vrij 0 

4017 00 90 – werken van geharde rubber vrij 0 

41 HOOFDSTUK 41 - HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN 
PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER 

4101 Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), 
van paarden of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, 
gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins gecon
serveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of 
verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit 

4101 20 – gehele huiden en vellen, wegende per stuk, indien enkel 
gedroogd niet meer dan 8 kg, indien droog gezouten niet 
meer dan 10 kg of indien vers, nat gezouten of op andere 
wijze geconserveerd niet meer dan 16 kg 

4101 20 10 – – vers vrij 0 

4101 20 30 – – nat gezouten vrij 0 

4101 20 50 – – gedroogd of droog gezouten vrij 0 

4101 20 90 – – andere vrij 0 

4101 50 – gehele huiden en vellen, wegende per stuk meer dan 16 kg 

4101 50 10 – – vers vrij 0 

4101 50 30 – – nat gezouten vrij 0 

4101 50 50 – – gedroogd of droog gezouten vrij 0 

4101 50 90 – – andere vrij 0 

4101 90 00 – andere, croupons, halve croupons en flanken daaronder be
grepen 

vrij 0 

4102 Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, 
gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins gecon
serveerd, 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 uit
gezonderd
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4102 10 – niet onthaard 

4102 10 10 – – van lammeren vrij 0 

4102 10 90 – – andere vrij 0 

– onthaard 

4102 21 00 – – gepekeld („pickled”) vrij 0 

4102 29 00 – – andere vrij 0 

4103 Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, 
gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch 
niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), 
ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 
1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd 

4103 20 00 – van reptielen vrij 0 

4103 30 00 – van varkens vrij 0 

4103 90 – andere 

4103 90 10 – – van geiten vrij 0 

4103 90 90 – – andere vrij 0 

4 104 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder 
(„crust”) van runderen (buffels daaronder begrepen), van paar
den of van paardachtigen, ook indien gesplit, maar niet verder 
bewerkt 

– in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 

4104 11 – – met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant 

4104 11 10 – – – gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder 
begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 
vierkante voet (2,6 m 2 ) per stuk 

vrij 0 

– – – andere 

– – – – van runderen (buffels daaronder begrepen) 

4104 11 51 – – – – – gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer 
dan 28 vierkante voet (2,6 m 2 ) per stuk 

vrij 0 

4104 11 59 – – – – – andere vrij 0 

4104 11 90 – – – – andere 5,5 0 

4104 19 – – andere 

4104 19 10 – – – gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder 
begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 
vierkante voet (2,6 m 2 ) per stuk 

vrij 0 

– – – andere 

– – – – van runderen (buffels daaronder begrepen)
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4104 19 51 – – – – – gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer 
dan 28 vierkante voet (2,6 m 2 ) per stuk 

vrij 0 

4104 19 59 – – – – – andere vrij 0 

4104 19 90 – – – – andere 5,5 0 

– in droge staat („crust”) 

4104 41 – – met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant 

– – – gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder 
begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 
vierkante voet (2,6 m 2 ) per stuk 

4104 41 11 – – – – kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien 
zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet 
meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voor
gelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet 
als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken 
van leder 

vrij 0 

4104 41 19 – – – – andere 6,5 0 

– – – andere 

– – – – van runderen (buffels daaronder begrepen) 

4104 41 51 – – – – – gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer 
dan 28 vierkante voet (2,6 m 2 ) per stuk 

6,5 0 

4104 41 59 – – – – – andere 6,5 0 

4104 41 90 – – – – andere 5,5 0 

4104 49 – – andere 

– – – gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder 
begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 
vierkante voet (2,6 m 2 ) per stuk 

4104 49 11 – – – – kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien 
zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet 
meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voor
gelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet 
als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken 
van leder 

vrij 0 

4104 49 19 – – – – andere 6,5 0 

– – – andere 

– – – – van runderen (buffels daaronder begrepen) 

4104 49 51 – – – – – gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer 
dan 28 vierkante voet (2,6 m 2 ) per stuk 

6,5 0 

4104 49 59 – – – – – andere 6,5 0 

4104 49 90 – – – – andere 5,5 0 

4105 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder 
(„crust”) van schapen, ook indien gesplit, maar niet verder 
bewerkt
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4105 10 – in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 

4105 10 10 – – niet gesplit 2 0 

4105 10 90 – – gesplit 2 0 

4105 30 – in droge staat („crust”) 

4105 30 10 – – van Indische bastaards, voorgelooid met plantaardige stof
fen, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig 
bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 

– – andere 

4105 30 91 – – – niet gesplit 2 0 

4105 30 99 – – – gesplit 2 0 

4 106 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder 
(„crust”) van andere dieren, alsmede gelooide huiden en vellen 
en niet-afgewerkt leder („crust”) van niet-behaarde dieren, ook 
indien gesplit, maar niet verder bewerkt 

– van geiten 

4106 21 – – in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 

4106 21 10 – – – niet gesplit 2 0 

4106 21 90 – – – gesplit 2 0 

4106 22 – – in droge staat („crust”) 

4106 22 10 – – – van Indische geiten, voorgelooid met plantaardige stoffen, 
ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruik
baar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 

4106 22 90 – – – andere 2 0 

– van varkens 

4106 31 – – in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 

4106 31 10 – – – niet gesplit 2 0 

4106 31 90 – – – gesplit 2 0 

4106 32 – – in droge staat („crust”) 

4106 32 10 – – – niet gesplit 2 0 

4106 32 90 – – – gesplit 2 0 

4106 40 – van reptielen 

4106 40 10 – – met plantaardige stoffen voorgelooid vrij 0
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4106 40 90 – – andere 2 0 

– andere 

4106 91 00 – – in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 2 0 

4106 92 00 – – in droge staat („crust”) 2 0 

4 107 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, 
alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van run
deren (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paar
dachtigen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de pro
ducten bedoeld bij post 4114 

– gehele huiden en vellen 

4107 11 – – met natuurlijke nerf, niet gesplit; 

– – – leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een 
oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m 2 ) 
per stuk 

4107 11 11 – – – – boxcalf 6,5 0 

4107 11 19 – – – – andere 6,5 0 

4107 11 90 – – – andere 6,5 0 

4107 12 – – gesplit, met de nerfkant 

– – – leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een 
oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m 2 ) 
per stuk 

4107 12 11 – – – – boxcalf 6,5 0 

4107 12 19 – – – – andere 6,5 0 

– – – andere 

4107 12 91 – – – – van runderen (buffels daaronder begrepen) 5,5 0 

4107 12 99 – – – – van paarden en van paardachtigen 6,5 0 

4107 19 – – andere 

4107 19 10 – – – leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een 
oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m 2 ) 
per stuk 

6,5 0 

4107 19 90 – – – andere 6,5 0 

– andere, halve vellen daaronder begrepen 

4107 91 – – met natuurlijke nerf, niet gesplit; 

4107 91 10 – – – zoolleder 6,5 0 

4107 91 90 – – – andere 6,5 0 

4107 92 – – gesplit, met de nerfkant 

4107 92 10 – – – van runderen (buffels daaronder begrepen) 5,5 0
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4107 92 90 – – – van paarden en van paardachtigen 6,5 0 

4107 99 – – andere 

4107 99 10 – – – van runderen (buffels daaronder begrepen) 6,5 0 

4107 99 90 – – – van paarden en van paardachtigen 6,5 0 

4112 00 00 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, 
alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van scha
pen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten 
bedoeld bij post 4114 

3,5 0 

4113 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, 
alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van andere 
dieren, en leder dat na het looien of het drogen verder is 
bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, 
van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de 
producten bedoeld bij post 4114 

4113 10 00 – van geiten 3,5 0 

4113 20 00 – van varkens 2 0 

4113 30 00 – van reptielen 2 0 

4113 90 00 – andere 2 0 

4114 Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begre
pen; lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; geme
talliseerd leder 

4114 10 – zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder be
grepen 

4114 10 10 – – van schapen 2,5 0 

4114 10 90 – – van andere dieren 2,5 0 

4114 20 00 – lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetal
liseerd leder 

2,5 0 

4115 Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, 
bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen; snippers en 
ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de 
vervaardiging van lederwaren; stof en poeder van leder, als
mede ledermeel 

4115 10 00 – kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, 
bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen 

2,5 0 

4115 20 00 – snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet 
bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof en 
poeder van leder, alsmede ledermeel 

Free 0 

42 HOOFDSTUK 42 - LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMA
KERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DER
GELĲKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN 

4201 00 00 Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden, 
kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, honden
dekken en dergelijke artikelen daaronder begrepen), ongeacht 
de stof waarvan het vervaardigd is 

2,7 0
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4202 Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, do
cumentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, etuis, 
foedralen en kokers voor kijkers, voor camera's, voor wapens, 
voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke 
bergingsmiddelen; reiszakken, isothermische zakken voor 
voedsel of voor dranken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, 
boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, kaartentas
sen, sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en 
-zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor sportartikelen, 
etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poe
derdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, 
alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunst
leder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulkanfiber of 
van karton, of geheel of voor het grootste deel bekleed met 
deze stoffen of met papier 

– reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, 
documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, 
alsmede dergelijke bergingsmiddelen 

4202 11 – – met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakle
der 

4202 11 10 – – – documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentas
sen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 

3 0 

4202 11 90 – – – andere 3 0 

4202 12 – – met een buitenkant van kunststof of van textiel 

– – – van kunststof in vellen 

4202 12 11 – – – – documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentas
sen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 

9,7 3 

4202 12 19 – – – – andere 9,7 3 

4202 12 50 – – – van gevormde kunststof 5,2 0 

– – – van andere stoffen, vulkanfiber daaronder begrepen 

4202 12 91 – – – – documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentas
sen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 

3,7 0 

4202 12 99 – – – – andere 3,7 0 

4202 19 – – andere 

4202 19 10 – – – van aluminium 5,7 0 

4202 19 90 – – – van andere stoffen 3,7 0 

– handtassen, ook indien met schouderband, die zonder hand
vatten daaronder begrepen 

4202 21 00 – – met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakle
der 

3 3 

4202 22 – – met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel 

4202 22 10 – – – van kunststof in vellen 9,7 3 

4202 22 90 – – – van textiel 3,7 0
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4202 29 00 – – andere 3,7 0 

– artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden 
meegedragen 

4202 31 00 – – met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakle
der 

3 0 

4202 32 – – met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel 

4202 32 10 – – – van kunststof in vellen 9,7 3 

4202 32 90 – – – van textiel 3,7 0 

4202 39 00 – – andere 3,7 0 

– andere 

4202 91 – – met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakle
der 

4202 91 10 – – – reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 3 0 

4202 91 80 – – – andere 3 0 

4202 92 – – met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel 

– – – van kunststof in vellen 

4202 92 11 – – – – reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 9,7 3 

4202 92 15 – – – – bergingsmiddelen voor muziekinstrumenten 6,7 0 

4202 92 19 – – – – andere 9,7 3 

– – – van textiel 

4202 92 91 – – – – reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 2,7 0 

4202 92 98 – – – – andere 2,7 0 

4202 99 00 – – andere 3,7 0 

4203 Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder 

4203 10 00 – kleding 4 0 

– handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 

4203 21 00 – – speciaal ontworpen voor sportbeoefening 9 3 

4203 29 – – andere 

4203 29 10 – – – voor bescherming, ongeacht voor welk ambacht of voor 
welk bedrijf 

9 3 

– – – andere
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4203 29 91 – – – – voor heren en jongens 7 0 

4203 29 99 – – – – andere 7 0 

4203 30 00 – gordels, koppelriemen en draagriemen 5 0 

4203 40 00 – andere kledingtoebehoren 5 0 

4205 00 Andere werken van leder of van kunstleder 

– voor technisch gebruik 

4205 00 11 – – drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden 2 0 

4205 00 19 – – andere 3 0 

4205 00 90 – andere 2,5 0 

4206 00 00 Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van 
blazen of van pezen 

1,7 0 

43 HOOFDSTUK 43 - PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAK
BONT 

4301 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt 
voor bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid noch an
derszins bereid, andere dan de ongelooide huiden en vellen 
bedoeld bij de posten 4101, 4102 en 4103 

4301 10 00 – van nertsen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, 
staart of poten 

vrij 0 

4301 30 00 – van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Ka
rakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, Chi
nese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren, in gehele vellen, 
ook indien ontdaan van kop, staart of poten 

vrij 0 

4301 60 00 – van vossen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, 
staart of poten 

vrij 0 

4301 80 – andere pelterijen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van 
kop, staart of poten 

4301 80 30 – – van mormeldieren vrij 0 

4301 80 50 – – van wilde katachtigen vrij 0 

4301 80 70 – – andere vrij 0 

4301 90 00 – koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte 
delen 

vrij 0 

4302 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen daaronder 
begrepen, alsmede afvallen), gelooid of anderszins bereid, ook 
indien samengevoegd (zonder toevoeging van andere materi
alen), andere dan die bedoeld bij post 4303 

– in gehele vellen, ook indien zonder kop, staart of poten, niet 
samengevoegd 

4302 11 00 – – van nertsen vrij 0 

4302 19 – – andere
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4302 19 10 – – – van bevers vrij 0 

4302 19 20 – – – van muskusratten vrij 0 

4302 19 30 – – – van vossen vrij 0 

4302 19 35 – – – van konijnen of van hazen vrij 0 

– – – van zeehonden of van oorrobben 

4302 19 41 – – – – van zadelrobjongen („whitecoats”) of van klapmutsjon
gen („bluebacks”) 

2,2 0 

4302 19 49 – – – – andere 2,2 0 

4302 19 50 – – – van zeeotters of van nutria's 2,2 0 

4302 19 60 – – – van mormeldieren 2,2 0 

4302 19 70 – – – van wilde katachtigen 2,2 0 

– – – van schapen 

4302 19 75 – – – – van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, 
Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, 
Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren 

vrij 0 

4302 19 80 – – – – andere 2,2 0 

4302 19 95 – – – andere 2,2 0 

4302 20 00 – koppen, staarten, poten en andere delen, alsmede afvallen, 
niet samengevoegd 

vrij 0 

4302 30 – samengevoegde pelterijen 

4302 30 10 – – uitgelaten vellen 2,7 0 

– – andere 

4302 30 21 – – – van nertsen 2,2 0 

4302 30 25 – – – van konijnen of van hazen 2,2 0 

4302 30 31 – – – van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, 
Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, 
Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren 

2,2 0 

4302 30 41 – – – van muskusratten 2,2 0 

4302 30 45 – – – van vossen 2,2 0 

– – – van zeehonden of van oorrobben 

4302 30 51 – – – – van zadelrobjongen („whitecoats”) of van klapmutsjon
gen („bluebacks”) 

2,2 0 

4302 30 55 – – – – andere 2,2 0
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4302 30 61 – – – van zeeotters of van nutria's 2,2 0 

4302 30 71 – – – van wilde katachtigen 2,2 0 

4302 30 95 – – – andere 2,2 0 

4303 Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont 

4303 10 – kleding en kledingtoebehoren 

4303 10 10 – – van pelterijen van zadelrobjongen („whitecoats”) of van 
klapmutsjongen („bluebacks”) 

3,7 0 

4303 10 90 – – andere 3,7 0 

4303 90 00 – andere 3,7 0 

4304 00 00 Namaakbont en artikelen van namaakbont 3,2 0 

44 HOOFDSTUK 44 - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN 

4401 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, 
takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine 
stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst 
tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen 

4401 10 00 – brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijs
hout, takkenbossen en dergelijke 

vrij 0 

– hout in plakjes, spanen of kleine stukjes 

4401 21 00 – – naaldhout vrij 0 

4401 22 00 – – ander vrij 0 

4401 30 – zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot 
blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen 

4401 30 10 – – zaagsel vrij 0 

4401 30 90 – – andere vrij 0 

4402 Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten 
daaronder begrepen), ook indien samengeperst 

4402 10 00 – van bamboe vrij 0 

4402 90 00 – andere vrij 0 

4403 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het 
spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd 

4403 10 00 – behandeld met verf, met creosoot of met andere conser
veringsmiddelen 

vrij 0 

4403 20 – ander, naaldhout 

– – sparhout van de soort „Picea abies Karst” of hout van de 
zilverspar (Abies alba Mill.)
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4403 20 11 – – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of 
geschild 

vrij 0 

4403 20 19 – – – ander vrij 0 

– – pijnhout van de soort „Pinus sylvestris L.” 

4403 20 31 – – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of 
geschild 

vrij 0 

4403 20 39 – – – ander vrij 0 

– – ander 

4403 20 91 – – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of 
geschild 

vrij 0 

4403 20 99 – – – ander vrij 0 

– ander, van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aanteke
ning 1 op dit hoofdstuk 

4403 41 00 – – donkerrood meranti, lichtrood meranti en meranti bakau vrij 0 

4403 49 – – ander 

4403 49 10 – – – acajou d’Afrique, iroko en sapelli vrij 0 

4403 49 20 – – – okoumé vrij 0 

4403 49 40 – – – sipo vrij 0 

4403 49 95 – – – ander vrij 0 

– ander 

4403 91 – – eik (Quercus spp.) 

4403 91 10 – – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of 
geschild 

vrij 0 

4403 91 90 – – – ander vrij 0 

4403 92 – – beuk (Fagus spp.) 

4403 92 10 – – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of 
geschild 

vrij 0 

4403 92 90 – – – ander vrij 0 

4403 99 – – ander 

4403 99 10 – – – populier vrij 0 

4403 99 30 – – – eucalyptus vrij 0 

– – – berk 

4403 99 51 – – – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of 
geschild 

vrij 0 

4403 99 59 – – – – ander vrij 0 

4403 99 95 – – – ander vrij 0
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4404 Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aan
gepunt 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 ge
reedschapsstelen en dergelijke; spaan en hout in repen, linten 
en dergelijke 

4404 10 00 – naaldhout vrij 0 

4404 20 00 – ander vrij 0 

4405 00 00 Houtwol; houtmeel vrij 0 

4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten 

4406 10 00 – niet geïmpregneerd vrij 0 

4406 90 00 – andere vrij 0 

4407 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of 
geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte 
verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm 

4407 10 – naaldhout 

4407 10 15 – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of 
geschuurd 

vrij 0 

– – ander 

– – – geschaafd 

4407 10 31 – – – – sparhout van de soort „Picea abies Karst” of hout van de 
zilverspar (Abies alba Mill.) 

vrij 0 

4407 10 33 – – – – pijnhout van de soort „Pinus sylvestris L.” vrij 0 

4407 10 38 – – – – ander vrij 0 

– – – ander 

4407 10 91 – – – – sparhout van de soort „Picea abies Karst” of hout van de 
zilverspar (Abies alba Mill.) 

vrij 0 

4407 10 93 – – – – pijnhout van de soort „Pinus sylvestris L.” vrij 0 

4407 10 98 – – – – ander vrij 0 

– van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op 
dit hoofdstuk 

4407 21 – – mahonie (Swietenia spp.) 

4407 21 10 – – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd 
of geschuurd 

2,5 0 

– – – ander 

4407 21 91 – – – – geschaafd 2 0 

4407 21 99 – – – – ander vrij 0 

4407 22 – – virola, imbuia en balsa
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4407 22 10 – – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd 
of geschuurd 

2,5 0 

– – – andere 

4407 22 91 – – – – geschaafd 2 0 

4407 22 99 – – – – andere vrij 0 

4407 25 – – donkerrood meranti, lichtrood meranti en meranti bakau 

4407 25 10 – – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of ge
schuurd 

2,5 0 

– – – ander 

4407 25 30 – – – – geschaafd 2 0 

4407 25 50 – – – – geschuurd 2,5 0 

4407 25 90 – – – – ander vrij 0 

4407 26 – – witte lauan, witte meranti, witte seraya, gele meranti en 
alan 

4407 26 10 – – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of ge
schuurd 

2,5 0 

– – – ander 

4407 26 30 – – – – geschaafd 2 0 

4407 26 50 – – – – geschuurd 2,5 0 

4407 26 90 – – – – ander vrij 0 

4407 27 – – sapelli 

4407 27 10 – – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd 
of geschuurd 

2,5 0 

– – – andere 

4407 27 91 – – – – geschaafd 2 0 

4407 27 99 – – – – andere vrij 0 

4407 28 – – iroko 

4407 28 10 – – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd 
of geschuurd 

2,5 0 

– – – andere 

4407 28 91 – – – – geschaafd 2 0 

4407 28 99 – – – – andere vrij 0 

4407 29 – – ander
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4407 29 15 – – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of ge
schuurd 

2,5 0 

– – – ander 

– – – – acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jong
kong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, 
merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissan
dre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak en 
tiama 

– – – – – geschaafd 

4407 29 20 – – – – – – van palissandre de Para, van palissandre de Rio en 
van palissandre de Rose 

2 0 

4407 29 25 – – – – – – ander 2 0 

4407 29 45 – – – – – geschuurd 2,5 0 

– – – – – ander 

4407 29 61 – – – – – – azobé vrij 0 

4407 29 68 – – – – – – ander vrij 0 

– – – – ander 

4407 29 83 – – – – – geschaafd 2 0 

4407 29 85 – – – – – geschuurd 2,5 0 

4407 29 95 – – – – – ander vrij 0 

– ander 

4407 91 – – eik (Quercus spp.) 

4407 91 15 – – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd 
of geschuurd 

vrij 0 

– – – ander 

– – – – geschaafd 

4407 91 31 – – – – – niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren vrij 0 

4407 91 39 – – – – – ander vrij 0 

4407 91 90 – – – – ander vrij 0 

4407 92 00 – – beuk (Fagus spp.) vrij 0 

4407 93 – – van esdoorn (Acer spp.) 

4407 93 10 – – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd 
of geschuurd 

vrij 0 

– – – andere 

4407 93 91 – – – – geschuurd 2,5 0
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4407 93 99 – – – – andere vrij 0 

4407 94 – – van kers (Prunus spp.) 

4407 94 10 – – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd 
of geschuurd 

vrij 0 

– – – andere 

4407 94 91 – – – – geschuurd 2,5 0 

4407 94 99 – – – – andere vrij 0 

4407 95 – – van es (Fraxinus spp.) 

4407 95 10 – – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd 
of geschuurd 

vrij 0 

– – – andere 

4407 95 91 – – – – geschuurd 2,5 0 

4407 95 99 – – – – andere vrij 0 

4407 99 – – ander 

4407 99 20 – – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of ge
schuurd 

vrij 0 

– – – ander 

4407 99 25 – – – – geschaafd vrij 0 

4407 99 40 – – – – geschuurd 2,5 0 

– – – – ander 

4407 99 91 – – – – – populier vrij 0 

4407 99 96 – – – – – van tropisch hout vrij 0 

4407 99 98 – – – – – ander vrij 0 

4408 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout 
daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- 
en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, 
alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of 
geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan 
de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet 
meer dan 6 mm 

4408 10 – naaldhout 

4408 10 15 – – geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien 
geschaafd of geschuurd 

3 0 

– – ander 

4408 10 91 – – – plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden vrij 0 

– – – ander 

4408 10 93 – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm 4 0

NL L 127/796 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)798 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

4408 10 99 – – – – met een dikte van meer dan 1 mm 4 0 

– van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op 
dit hoofdstuk 

4408 31 – – donkerrode meranti, lichtrode meranti en meranti bakau 

4408 31 11 – – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of ge
schuurd 

4,9 0 

– – – ander 

4408 31 21 – – – – geschaafd 4 0 

4408 31 25 – – – – geschuurd 4,9 0 

4408 31 30 – – – – ander 6 0 

4408 39 – – ander 

– – – acajou d’Afrique, limba, mahonie (Swietenia spp.), obeche, 
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio en palis
sandre de Rose, virola en witte lauan 

4408 39 15 – – – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd 
of geschuurd 

4,9 0 

– – – – ander 

4408 39 21 – – – – – geschaafd 4 0 

– – – – – ander 

4408 39 31 – – – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm 6 0 

4408 39 35 – – – – – – met een dikte van meer dan 1 mm 6 0 

– – – ander 

4408 39 55 – – – – geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook in
dien geschaafd of geschuurd 

3 0 

– – – – ander 

4408 39 70 – – – – – plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden vrij 0 

– – – – – ander 

4408 39 85 – – – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm 4 0 

4408 39 95 – – – – – – met een dikte van meer dan 1 mm 4 0 

4408 90 – ander 

4408 90 15 – – geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien 
geschaafd of geschuurd 

3 0 

– – ander 

4408 90 35 – – – plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden vrij 0 

– – – ander
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4408 90 85 – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm 4 0 

4408 90 95 – – – – met een dikte van meer dan 1 mm 4 0 

4409 Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder 
begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de 
gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voor
zien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien 
geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden 

4409 10 – naaldhout 

4409 10 11 – – staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor 
foto's, voor spiegels en dergelijke 

vrij 0 

4409 10 18 – – ander vrij 0 

– ander 

4409 21 00 – – van bamboe vrij 0 

4409 29 – – andere 

4409 29 10 – – – staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor 
foto's, voor spiegels en dergelijke 

vrij 0 

– – – ander 

4409 29 91 – – – – niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren vrij 0 

4409 29 99 – – – – ander vrij 0 

4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en der
gelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout 
of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst 
met harsen of met andere organische bindmiddelen 

– van hout 

4410 11 – – spaanplaat 

4410 11 10 – – – onbewerkt of enkel gladgeschuurd 7 3 

4410 11 30 – – – aan de oppervlakte bedekt met papier geïmpregneerd met 
melamine 

7 3 

4410 11 50 – – – aan de oppervlakte bedekt met decoratieve gelaagde pla
ten of vellen van kunststof 

7 3 

4410 11 90 – – – andere 7 3 

4410 12 – – zogenoemde oriented strand board (OSB) 

4410 12 10 – – – onbewerkt of enkel gladgeschuurd 7 3 

4410 12 90 – – – andere 7 3 

4410 19 00 – – andere 7 3 

4410 90 00 – andere 7 3

NL L 127/798 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)800 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, 
ook indien gebonden met harsen of met andere organische 
bindmiddelen 

– vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) 

4411 12 – – met een dikte van niet meer dan 5 mm 

4411 12 10 – – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 12 90 – – – andere 7 3 

4411 13 – – met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan 
9 mm 

4411 13 10 – – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 13 90 – – – andere 7 3 

4411 14 – – met een dikte van meer dan 9 mm 

4411 14 10 – – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 14 90 – – – andere 7 3 

– andere 

4411 92 – – met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm 3 

4411 92 10 – – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 92 90 – – – andere 7 3 

4411 93 – – met een dichtheid van meer dan 0,5 g/cm 3 doch niet meer 
dan 0,8 g/cm 3 

4411 93 10 – – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 93 90 – – – andere 7 3 

4411 94 – – met een dichtheid van niet meer dan 0,5 g/cm 3 

4411 94 10 – – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 94 90 – – – andere 7 3 

4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op 
dergelijke wijze gelaagd hout 

4412 10 00 – van bamboe 10 3 

– ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten 
platen (andere dan bamboe), iedere laag met een dikte van 
niet meer dan 6 mm 

4412 31 – – met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout 
bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 

4412 31 10 – – – van acajou d’Afrique, donkerrode meranti, lichtrode me
ranti, limba, mahonie (Swietenia spp.), obeche, okoumé, 
sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio, pa
lissandre de Rose, virola en witte lauan 

10 3
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4412 31 90 – – – ander 7 3 

4412 32 00 – – ander, met ten minste een der buitenste lagen van ander 
hout dan naaldhout 

7 3 

4412 39 00 – – ander 7 3 

– andere 

4412 94 – – met een vulling van plankjes, latten of staafjes 

4412 94 10 – – – met ten minste een der buitenste lagen van ander hout 
dan naaldhout 

10 3 

4412 94 90 – – – andere 6 3 

4412 99 – – ander 

4412 99 30 – – – bevattende ten minste één laag spaanplaat 6 3 

4412 99 70 – – – ander 10 3 

4413 00 00 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in pro
fielen 

vrij 0 

4414 00 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en 
dergelijke 

4414 00 10 – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aanteke
ning (GN) 2 op dit hoofdstuk 

2,5 0 

4414 00 90 – van andere houtsoorten vrij 0 

4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmidde
len van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en 
andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, 
van hout 

4415 10 – pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmid
delen; kabelhaspels 

4415 10 10 – – pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmid
delen 

4 0 

4415 10 90 – – kabelhaspels 3 0 

4415 20 – laadborden, laadkisten en andere laadplateaus opzetranden 
voor laadborden 

4415 20 20 – – laadborden; opzetranden voor laadborden 3 0 

4415 20 90 – – andere 4 0 

4416 00 00 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen 
daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen 

vrij 0 

4417 00 00 Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, 
borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenlees
ten en schoenspanners, van hout 

vrij 0 

4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begre
pen panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor 
vloerbedekking en dakspanen („shingles” en „shakes”), van 
hout 

4418 10 – vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor 

4418 10 10 – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aanteke
ning (GN) 2 op dit hoofdstuk 

3 0
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4418 10 50 – – van naaldhout 3 0 

4418 10 90 – – andere 3 0 

4418 20 – deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels 

4418 20 10 – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aanteke
ning (GN) 2 op dit hoofdstuk 

3 0 

4418 20 50 – – van naaldhout vrij 0 

4418 20 80 – – andere vrij 0 

4418 40 00 – bekistingen voor betonwerken vrij 0 

4418 50 00 – dakspanen („shingles” en „shakes”) vrij 0 

4418 60 00 – palen en balken vrij 0 

– ineengezette panelen voor vloerbedekking 

4418 71 00 – – mozaïekpanelen 3 0 

4418 72 00 – – andere, bestaande uit meerdere lagen vrij 0 

4418 79 00 – – andere vrij 0 

4418 90 – andere 

4418 90 10 – – van gelamineerd hout vrij 0 

4418 90 80 – – andere vrij 0 

4419 00 Tafel- en keukengerei van hout 

4419 00 10 – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aanteke
ning (GN) 2 op dit hoofdstuk 

vrij 0 

4419 00 90 – ander vrij 0 

4420 Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of 
voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; 
beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakers
werk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94 

4420 10 – beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout 

4420 10 11 – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aanteke
ning (GN) 2 op dit hoofdstuk 

3 0 

4420 10 19 – – andere vrij 0 

4420 90 – andere 

4420 90 10 – – inlegwerk van hout 4 0 

– – andere
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4420 90 91 – – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aan
tekening (GN) 2 op dit hoofdstuk 

3 0 

4420 90 99 – – – andere vrij 0 

4421 Andere houtwaren 

4421 10 00 – kleerhangers vrij 0 

4421 90 – andere 

4421 90 91 – – van vezelplaat 4 0 

4421 90 98 – – andere vrij 0 

45 HOOFDSTUK 45 - KURK EN KURKWAREN 

4501 Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt; kurkafval; gebroken 
of gemalen kurk 

4501 10 00 – natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt vrij 0 

4501 90 00 – andere vrij 0 

4502 00 00 Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht 
gemaakt, dan wel in vierkante of rechthoekige blokken, pla
ten, bladen, vellen en strippen (blokjes met scherpe kanten 
voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begre
pen) 

vrij 0 

4503 Werken van natuurkurk 

4503 10 – kurken (stoppen) 

4503 10 10 – – cilindrische 4,7 0 

4503 10 90 – – andere 4,7 0 

4503 90 00 – andere 4,7 0 

4504 Geagglomereerde kurk (met of zonder bindmiddel) en werken 
daarvan 

4504 10 – blokken, platen, bladen, vellen en strippen; tegels in onge
acht welke vorm; massieve cilinders, schijven daaronder be
grepen 

– – kurken (stoppen) 

4504 10 11 – – – voor mousserende wijn, die met een ring van natuurlijke 
kurk daaronder begrepen 

4,7 0 

4504 10 19 – – – andere 4,7 0 

– – andere 

4504 10 91 – – – met bindmiddel 4,7 0 

4504 10 99 – – – andere 4,7 0 

4504 90 – andere
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4504 90 20 – – kurken (stoppen) 4,7 0 

4504 90 80 – – andere 4,7 0 

46 HOOFDSTUK 46 - VLECHTWERK EN MANDENMAKERS
WERK 

4601 Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien 
tot banden samengevoegd; vlechtstoffen, vlechten en derge
lijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden of plat gewe
ven, ook indien het afgewerkte artikelen betreft (bijvoorbeeld 
matten, horden) 

– matten en horden van plantaardig materiaal 

4601 21 – – van bamboe 

4601 21 10 – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 21 90 – – – andere 2,2 0 

4601 22 – – van rotting 

4601 22 10 – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 22 90 – – – andere 2,2 0 

4601 29 – – andere 

4601 29 10 – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 29 90 – – – andere 2,2 0 

– andere 

4601 92 – – van bamboe 

4601 92 05 – – – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook 
indien tot banden samengevoegd 

vrij 0 

– – – andere 

4601 92 10 – – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 92 90 – – – – andere 2,2 0 

4601 93 – – van rotting 

4601 93 05 – – – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook 
indien tot banden samengevoegd 

vrij 0 

– – – andere 

4601 93 10 – – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 93 90 – – – – andere 2,2 0 

4601 94 – – van ander plantaardig materiaal
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4601 94 05 – – – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook 
indien tot banden samengevoegd 

vrij 0 

– – – andere 

4601 94 10 – – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 94 90 – – – – andere 2,2 0 

4601 99 – – andere 

4601 99 05 – – – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook 
indien tot banden samengevoegd 

1,7 0 

– – – andere 

4601 99 10 – – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4,7 0 

4601 99 90 – – – – andere 2,7 0 

4602 Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van ar
tikelen bedoeld bij post 4601; erken van luffa (loofah) 

– van plantaardig materiaal 

4602 11 00 – – van bamboe 3,7 0 

4602 12 00 – – van rotting 3,7 0 

4602 19 – – andere 

4602 19 10 – – – strohulzen voor flessen 1,7 0 

– – – andere 

4602 19 91 – – – – mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen 3,7 0 

4602 19 99 – – – – andere 3,7 0 

4602 90 00 – andere 4,7 0 

47 HOOFDSTUK 47 - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CEL
LULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON 
VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL) 

4701 00 Houtslijp 

4701 00 10 – thermomechanische houtslijp vrij 0 

4701 00 90 – ander vrij 0 

4702 00 00 Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”) vrij 0 

4703 Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die voor oplos
singen 

– ongebleekt
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4703 11 00 – – van naaldhout vrij 0 

4703 19 00 – – andere dan van naaldhout vrij 0 

– half gebleekt of gebleekt 

4703 21 00 – – van naaldhout vrij 0 

4703 29 00 – – andere dan van naaldhout vrij 0 

4704 Sulfiet-houtcellulose, andere dan die voor oplossingen 

– ongebleekt 

4704 11 00 – – van naaldhout vrij 0 

4704 19 00 – – andere dan van naaldhout vrij 0 

– half gebleekt of gebleekt 

4704 21 00 – – van naaldhout vrij 0 

4704 29 00 – – andere dan van naaldhout vrij 0 

4705 00 00 Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische 
en een chemische behandeling 

vrij 0 

4706 Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton 
(resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende 
vezelstoffen 

4706 10 00 – pulp van katoenlinters vrij 0 

4706 20 00 – pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of kar
ton (resten en afval) 

vrij 0 

4706 30 00 – andere, van bamboe vrij 0 

– andere 

4706 91 00 – – mechanische vrij 0 

4706 92 00 – – chemische vrij 0 

4706 93 00 – – gedeeltelijk chemisch ontsloten vrij 0 

4707 Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval) 

4707 10 00 – ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton vrij 0 

4707 20 00 – ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van ge
bleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd 

vrij 0 

4707 30 – papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp 
(bijvoorbeeld kranten, periodieken en dergelijk drukwerk) 

4707 30 10 – – oude en onverkochte kranten en tijdschriften, telefoongid
sen, brochures en reclamedrukwerk 

vrij 0
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4707 30 90 – – andere vrij 0 

4707 90 – andere, niet-gesorteerde resten en afval daaronder begrepen 

4707 90 10 – – niet gesorteerd vrij 0 

4707 90 90 – – gesorteerd vrij 0 

48 HOOFDSTUK 48 - PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PA
PIER- EN KARTONWAREN 

4801 00 00 Krantenpapier, op rollen of in bladen vrij 0 

4802 Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een 
deklaag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of 
bedrukt of voor andere grafische doeleinden, alsmede papier 
en karton, niet geperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, 
op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het 
formaat, ander dan papier bedoeld bij de posten 4801 en 
4803; handgeschept papier en handgeschept karton 

4802 10 00 – handgeschept papier en handgeschept karton vrij 0 

4802 20 00 – basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of 
elektrogevoelig papier of karton 

vrij 0 

4802 40 – basispapier voor behangselpapier 

4802 40 10 – – bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten 
langs mechanische weg verkregen vezels (berekend over 
de totale vezelmassa) 

vrij 0 

4802 40 90 – – ander vrij 0 

– ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan 10 
gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mecha
nische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezel
massa) 

4802 54 00 – – met een gewicht van minder dan 40 g/m 2 vrij 0 

4802 55 – – met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 
150 g/m 2 , op rollen 

4802 55 15 – – – met een gewicht van 40 of meer doch minder dan 
60 g/m 2 

vrij 0 

4802 55 25 – – – met een gewicht van 60 of meer doch minder dan 
75 g/m 2 

vrij 0 

4802 55 30 – – – met een gewicht van 75 of meer doch minder dan 
80 g/m 2 

vrij 0 

4802 55 90 – – – met een gewicht van 80 g/m 2 of meer vrij 0 

4802 56 – – met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 
150 g/m 2 , in bladen waarvan in ongevouwen staat de 
lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte 
van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 

4802 56 20 – – – waarvan de lengte van één zijde 297 mm en de lengte 
van de andere zijde 210 mm bedraagt (A4-formaat) 

vrij 0 

4802 56 80 – – – ander vrij 0
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4802 57 00 – – ander, met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 
150 g/m 2 

vrij 0 

4802 58 – – met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 

4802 58 10 – – – op rollen vrij 0 

4802 58 90 – – – ander vrij 0 

– ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichts
percenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische 
of chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat 

4802 61 – – op rollen 

4802 61 15 – – – met een gewicht van minder dan 72 g/m 2 waarvan meer 
dan 50 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit 
langs mechanische weg verkregen vezels bestaat 

vrij 0 

4802 61 80 – – – ander vrij 0 

4802 62 00 – – in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één 
zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere 
zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 

vrij 0 

4802 69 00 – – ander vrij 0 

4803 00 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoe
ken, voor servetten en dergelĳk papier voor huishoudelĳk, 
hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van 
cellulosevezels, ook indien gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, 
gegreineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt 
oppervlak, op rollen of in bladen 

4803 00 10 – cellulosewatten vrij 0 

– gecrêpt papier en vliezen van cellulosevezels, zogenaamd 
„tissue”, met een gewicht, per laag van 

4803 00 31 – – niet meer dan 25 g/m 2 vrij 0 

4803 00 39 – – meer dan 25 g/m 2 vrij 0 

4803 00 90 – ander vrij 0 

4804 Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van 
een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan dat bedoeld bij 
post 4802 of 4803 

– kraftliner 

4804 11 – – ongebleekt 

– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

4804 11 11 – – – – met een gewicht van minder dan 150 g/m 2 vrij 0 

4804 11 15 – – – – met een gewicht van 150 of meer doch minder dan 
175 g/m 2 

vrij 0 

4804 11 19 – – – – met een gewicht van 175 g/m 2 of meer vrij 0
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4804 11 90 – – – ander vrij 0 

4804 19 – – ander 

– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

– – – – bestaande uit een of meer ongebleekte lagen kraftliner 
en een gebleekte, half gebleekte of gekleurde buitenste 
laag kraftliner, met een gewicht van 

4804 19 11 – – – – – minder dan 150 g/m 2 vrij 0 

4804 19 15 – – – – – 150 of meer doch minder dan 175 g/m 2 vrij 0 

4804 19 19 – – – – – 175 g/m 2 of meer vrij 0 

– – – – ander, met een gewicht van 

4804 19 31 – – – – – minder dan 150 g/m 2 vrij 0 

4804 19 38 – – – – – 150 g/m 2 of meer vrij 0 

4804 19 90 – – – ander vrij 0 

– kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken 

4804 21 – – ongebleekt 

4804 21 10 – – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 21 90 – – – ander vrij 0 

4804 29 – – ander 

4804 29 10 – – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 29 90 – – – ander vrij 0 

– ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van niet 
meer dan 150 g/m 2 

4804 31 – – ongebleekt 

– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

4804 31 51 – – – – isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik vrij 0 

4804 31 58 – – – – ander vrij 0 

4804 31 80 – – – ander vrij 0
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4804 39 – – ander 

– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

4804 39 51 – – – – gelijkmatig in de massa gebleekt vrij 0 

4804 39 58 – – – – ander vrij 0 

4804 39 80 – – – ander vrij 0 

– ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer 
dan 150 doch minder dan 225 g/m 2 

4804 41 – – ongebleekt 

4804 41 10 – – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

– – – ander 

4804 41 91 – – – – zogenaamd „saturating kraft” vrij 0 

4804 41 99 – – – – ander vrij 0 

4804 42 – – gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 
gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit 
langs chemische weg ontsloten houtvezels 

4804 42 10 – – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 42 90 – – – ander vrij 0 

4804 49 – – ander 

4804 49 10 – – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 49 90 – – – ander vrij 0 

– ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 
225 g/m 2 of meer 

4804 51 – – ongebleekt 

4804 51 10 – – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 51 90 – – – ander vrij 0 

4804 52 – – gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 
gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit 
langs chemische weg ontsloten houtvezels
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4804 52 10 – – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 52 90 – – – ander vrij 0 

4804 59 – – ander 

4804 59 10 – – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale ve
zelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of na
tronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 59 90 – – – ander vrij 0 

4805 Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van 
een deklaag, op rollen of in bladen, niet verder bewerkt dan 
bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk 

– papier voor riffels 

4805 11 00 – – halfchemisch papier voor riffels vrij 0 

4805 12 00 – – stropapier voor riffels vrij 0 

4805 19 – – ander 

4805 19 10 – – – zogenaamde „wellenstoff” vrij 0 

4805 19 90 – – – ander vrij 0 

– zogenaamde „testliner” (herwonnen vezels) 

4805 24 00 – – met een gewicht van niet meer dan 150 g/m 2 vrij 0 

4805 25 00 – – met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 vrij 0 

4805 30 – sulfietpakpapier 

4805 30 10 – – met een gewicht van minder dan 30 g/m 2 vrij 0 

4805 30 90 – – met een gewicht van 30 g/m 2 of meer vrij 0 

4805 40 00 – filtreerpapier en –karton vrij 0 

4805 50 00 – viltpapier en -karton vrij 0 

– ander 

4805 91 00 – – met een gewicht van niet meer dan 150 g/m 2 vrij 0 

4805 92 00 – – met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 doch minder dan 
225 g/m 2 

vrij 0 

4805 93 – – met een gewicht van 225 g/m 2 of meer 

4805 93 20 – – – vervaardigd van teruggewonnen papier vrij 0 

4805 93 80 – – – ander vrij 0
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4806 Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier („grease
proof”), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door 
kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, 
op rollen of in bladen 

4806 10 00 – perkamentpapier en perkamentkarton vrij 0 

4806 20 00 – vetvrij papier („greaseproof”) vrij 0 

4806 30 00 – calqueerpapier vrij 0 

4806 40 – kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschij
nend of doorzichtig papier 

4806 40 10 – – kristalpapier vrij 0 

4806 40 90 – – ander vrij 0 

4807 00 Papier en karton, samengesteld uit opeengelĳmde vellen, niet 
geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien van een dek
laag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen 

4807 00 30 – vervaardigd van teruggewonnen papier, ook indien met pa
pier bekleed 

vrij 0 

4807 00 80 – ander vrij 0 

4808 Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton 
in vlakke bladen is gelijmd), gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd 
(voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op 
rollen of in bladen, ander dan papier van de soort beschreven 
in post 4803 

4808 10 00 – gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd vrij 0 

4808 20 00 – kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrêpt 
of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, gegreineerd of geper
foreerd 

vrij 0 

4808 30 00 – ander kraftpapier, gecrêpt of geplisseerd, ook indien gegau
freerd, gegreineerd of geperforeerd 

vrij 0 

4808 90 00 – ander vrij 0 

4809 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het 
maken van doorslagen en overdrukken (gestreken, van een 
deklaag voorzien of geïmpregneerd papier, voor stencils of 
offsetplaten daaronder begrepen), ook indien bedrukt, op rol
len of in bladen 

4809 20 – zelfkopiërend papier 

4809 20 10 – – op rollen vrij 0 

4809 20 90 – – in bladen vrij 0 

4809 90 – ander 

4809 90 10 – – carbonpapier en dergelĳk papier vrij 0 

4809 90 90 – – ander vrij 0
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4810 Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met 
kaolien of met andere anorganische stoffen, ook indien met 
bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag, 
ook indien aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel 
bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, 
ongeacht het formaat 

– papier en karton, van de soort gebruikt om te worden be
schreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, 
bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten 
langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen 
vezels (berekend over de totale vezelmassa) 

4810 13 – – op rollen 

4810 13 20 – – – basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig 
of elektrogevoelig papier of karton, met een gewicht van 
niet meer dan 150 g/m 2 

vrij 0 

4810 13 80 – – – ander vrij 0 

4810 14 – – in bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte van één 
zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere 
zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 

4810 14 20 – – – basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig 
of elektrogevoelig papier of karton, met een gewicht van 
niet meer dan 150 g/m 2 

vrij 0 

4810 14 80 – – – ander vrij 0 

4810 19 – – ander 

4810 19 10 – – – basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig 
of elektrogevoelig papier of karton, met een gewicht van 
niet meer dan 150 g/m 2 

vrij 0 

4810 19 90 – – – ander vrij 0 

– papier en karton, van de soort gebruikt om te worden be
schreven, bedrukt of voor andere grafische doeleinden, dat 
voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezel
massa uit langs mechanische of chemisch-mechanische weg 
verkregen vezels bestaat 

4810 22 – – licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C.-papier) 

4810 22 10 – – – op rollen, met een breedte van meer dan 15 cm of in 
bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte van één 
zijde meer dan 36 cm en de lengte van de andere zijde 
meer dan 15 cm bedraagt 

vrij 0 

4810 22 90 – – – ander vrij 0 

4810 29 – – ander 

4810 29 30 – – – op rollen vrij 0 

4810 29 80 – – – ander vrij 0 

– kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt 
om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafi
sche doeleinden
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4810 31 00 – – gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 
gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs che
mische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van 
niet meer dan 150 g/m 2 

vrij 0 

4810 32 – – gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 
gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs che
mische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van 
meer dan 150 g/m 2 

4810 32 10 – – – gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien vrij 0 

4810 32 90 – – – ander vrij 0 

4810 39 00 – – ander vrij 0 

– ander papier en karton 

4810 92 – – multiplexpapier en -karton 

4810 92 10 – – – waarvan alle lagen zijn gebleekt vrij 0 

4810 92 30 – – – waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt vrij 0 

4810 92 90 – – – ander vrij 0 

4810 99 – – ander 

4810 99 10 – – – gebleekt papier of karton, gestreken met of voorzien van 
een deklaag van kaolien 

vrij 0 

4810 99 30 – – – bedekt met micapoeder vrij 0 

4810 99 90 – – – ander vrij 0 

4811 Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, 
gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, bekleed, 
aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op 
rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het 
formaat, andere dan de producten omschreven in post 4803, 
4809 of 4810 

4811 10 00 – papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd vrij 0 

– papier en karton, voorzien van een kleefmiddel 

4811 41 – – zelfklevend 

4811 41 20 – – – met een breedte van niet meer dan 10 cm, waarvan het 
kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde natuurlijke of 
synthetische rubber 

vrij 0 

4811 41 90 – – – ander vrij 0 

4811 49 00 – – ander vrij 0 

– papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel 
geïmpregneerd of bekleed met kunststof (andere dan kleef
middelen) 

4811 51 00 – – gebleekt, met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 vrij 0 

4811 59 00 – – ander vrij 0
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4811 60 00 – papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel 
geïmpregneerd of bekleed met was, paraffine, stearine, olie 
of glycerol 

vrij 0 

4811 90 00 – ander papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulo
sevezels 

vrij 0 

4812 00 00 Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden vrij 0 

4813 Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes 
of in hulzen 

4813 10 00 – in boekjes of in hulzen vrij 0 

4813 20 00 – op rollen met een breedte van niet meer dan 5 cm vrij 0 

4813 90 – ander 

4813 90 10 – – op rollen met een breedte van meer dan 5 cm doch niet 
meer dan 15 cm 

vrij 0 

4813 90 90 – – ander vrij 0 

4814 Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies 

4814 10 00 – zogenaamd ingrain-papier vrij 0 

4814 20 00 – behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit 
papier aan de voorzijde voorzien van een deklaag van of 
bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, ge
kleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze versierd 

vrij 0 

4814 90 – andere 

4814 90 10 – – behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit 
gegreineerd, gegaufreerd, aan het oppervlak gekleurd, met 
motieven bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak 
versierd papier, voorzien van een deklaag van of bekleed 
met een doorzichtige beschermende kunststof 

vrij 0 

4814 90 80 – – andere vrij 0 

4816 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het 
maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van 
post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, 
ook indien verpakt in dozen 

4816 20 00 – zelfkopiërend papier vrij 0 

4816 90 00 – ander vrij 0 

4817 Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbrief
kaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; 
assortimenten van papierwaren voor correspondentie in do
zen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of 
van karton 

4817 10 00 – enveloppen vrij 0 

4817 20 00 – postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en 
correspondentiekaarten 

vrij 0 

4817 30 00 – assortimenten van papierwaren voor correspondentie in do
zen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier 
of van karton 

vrij 0
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4818 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor derge
lijk papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels, van 
de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, 
op rollen met een breedte van niet meer dan 36 cm of in op 
maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, 
tafellakens, servetten, luiers, maandverbanden en tampons, 
beddenlakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of 
voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding 
en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellulo
sewatten of van cellulosevezels 

4818 10 – closetpapier 

4818 10 10 – – met een gewicht, per laag, van niet meer dan 25 g/m 2 vrij 0 

4818 10 90 – – met een gewicht, per laag, van meer dan 25 g/m 2 vrij 0 

4818 20 – zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken 

4818 20 10 – – zakdoeken en toiletdoekjes vrij 0 

– – handdoeken 

4818 20 91 – – – op rollen vrij 0 

4818 20 99 – – – andere vrij 0 

4818 30 00 – tafellakens en servetten vrij 0 

4818 40 – maandverbanden en tampons, luiers, inlegluiers en dergelijke 
artikelen voor hygiënisch gebruik 

– – maandverbanden, tampons en dergelijke artikelen 

4818 40 11 – – – maandverbanden vrij 0 

4818 40 13 – – – tampons vrij 0 

4818 40 19 – – – andere vrij 0 

4818 40 90 – – luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch 
gebruik 

vrij 0 

4818 50 00 – kleding en kledingtoebehoren vrij 0 

4818 90 – andere 

4818 90 10 – – artikelen voor chirurgisch, medisch of hygiënisch gebruik, 
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

vrij 0 

4818 90 90 – – andere vrij 0 

4819 Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van 
papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van 
cellulosevezels; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor 
winkelgebruik en voor dergelijk gebruik 

4819 10 00 – dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton vrij 0 

4819 20 00 – vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd 
karton 

vrij 0
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4819 30 00 – zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer vrij 0 

4819 40 00 – andere zakken, puntzakken daaronder begrepen vrij 0 

4819 50 00 – andere verpakkingsmiddelen, hoezen voor grammofoonpla
ten daaronder begrepen 

vrij 0 

4819 60 00 – kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en 
voor dergelijk gebruik 

vrij 0 

4820 Registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, 
kwitantieboekjes, agenda’ s, blocnotes en dergelijke artikelen, 
schriften, onderleggers, opbergmappen, mappen en banden 
(met losse bladen of andere), omslagen voor dossiers en an
dere schoolartikelen, kantoorartikelen en dergelijke artikelen 
(sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook in
dien voorzien van carbonpapier, daaronder begrepen), van 
papier of van karton; albums voor monstercollecties of voor 
verzamelingen, alsmede boekomslagen, van papier of van kar
ton 

4820 10 – registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, 
kwitantieboekjes, agenda’s, blocnotes en dergelijke artikelen 

4820 10 10 – – registers, comptabiliteitsboeken, orderboekjes en kwitantie
boekjes 

vrij 0 

4820 10 30 – – zakboekjes, blocnotes, brievenblocs en memorandablocs vrij 0 

4820 10 50 – – agenda's vrij 0 

4820 10 90 – – andere vrij 0 

4820 20 00 – schriften vrij 0 

4820 30 00 – opbergmappen, mappen en banden (andere dan boekomsla
gen), alsmede omslagen voor dossiers 

vrij 0 

4820 40 – sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook in
dien voorzien van carbonpapier 

4820 40 10 – – kettingformulieren vrij 0 

4820 40 90 – – andere vrij 0 

4820 50 00 – albums voor monstercollecties of voor verzamelingen vrij 0 

4820 90 00 – andere vrij 0 

4821 Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan 
niet bedrukt 

4821 10 – bedrukt 

4821 10 10 – – zelfklevend vrij 0 

4821 10 90 – – andere vrij 0 

4821 90 – andere 

4821 90 10 – – zelfklevend vrij 0 

4821 90 90 – – andere vrij 0 

4822 Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmidde
len, van papierstof, van papier of van karton, ook indien 
geperforeerd of gehard
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4822 10 00 – van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens vrij 0 

4822 90 00 – andere vrij 0 

4823 Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en 
vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden; andere werken 
van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of 
van vliezen van cellulosevezels 

4823 20 00 – filtreerpapier en –karton vrij 0 

4823 40 00 – diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen, in bladen 
of in schijven 

vrij 0 

– presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en derge
lijke artikelen, van papier of van karton 

4823 61 00 – – van bamboe vrij 0 

4823 69 – – andere 

4823 69 10 – – – presenteerbladen, schalen en borden vrij 0 

4823 69 90 – – – andere vrij 0 

4823 70 – werken van papierstof, gevormd of geperst 

4823 70 10 – – gevormde platen en gevormde dozen, voor het verpakken 
van eieren 

vrij 0 

4823 70 90 – – andere vrij 0 

4823 90 – andere 

4823 90 40 – – papier en karton, van de soort gebruikt om te worden 
beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden 

vrij 0 

4823 90 85 – – andere vrij 0 

49 HOOFDSTUK 49 - ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN 
DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; 
GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN 

4901 Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse 
vellen 

4901 10 00 – in losse vellen, ook indien gevouwen vrij 0 

– andere 

4901 91 00 – – woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleve
ringen 

vrij 0 

4901 99 00 – – andere vrij 0 

4902 Kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame 
bevattend
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4902 10 00 – vier keer of meer per week verschijnend vrij 0 

4902 90 – andere 

4902 90 10 – – eenmaal per week verschijnend vrij 0 

4902 90 30 – – eenmaal per maand verschijnend vrij 0 

4902 90 90 – – andere vrij 0 

4903 00 00 Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, 
voor kinderen 

vrij 0 

4904 00 00 Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en 
ook indien ingebonden of ingenaaid 

vrij 0 

4905 Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, 
wandkaarten, plattegronden en globes daaronder begrepen) 

4905 10 00 – globes vrij 0 

– andere 

4905 91 00 – – boeken en brochures vrij 0 

4905 99 00 – – andere vrij 0 

4906 00 00 Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en te
keningen, voor technische, industriële, commerciële, topogra
fische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaar
digde originelen; handgeschreven teksten; fotografische repro
ducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de 
hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten 

vrij 0 

4907 00 Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die gel
dig zijn of zullen worden in het land waar ze een erkende 
nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; 
bankbiljetten; cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effec
ten 

4907 00 10 – postzegels, fiscale zegels en dergelijke vrij 0 

4907 00 30 – bankbiljetten vrij 0 

4907 00 90 – andere vrij 0 

4908 Decalcomanieën van alle soorten 

4908 10 00 – verglaasbare decalcomanieën vrij 0 

4908 90 00 – andere vrij 0 

4909 00 Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte 
kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien 
geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe
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4909 00 10 – prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten vrij 0 

4909 00 90 – andere vrij 0 

4910 00 00 Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daar
onder begrepen 

vrij 0 

4911 Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begre
pen 

4911 10 – reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke 

4911 10 10 – – handelscatalogi vrij 0 

4911 10 90 – – ander vrij 0 

– ander 

4911 91 00 – – prenten, gravures, foto’s en andere afbeeldingen vrij 0 

4911 99 00 – – ander vrij 0 

50 HOOFDSTUK 50 - ZIJDE 

5001 00 00 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld vrij 0 

5002 00 00 Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd vrij 0 

5003 00 00 Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, 
afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) 

vrij 0 

5004 00 Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), 
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

5004 00 10 – ongebleekt, ontgomd of gebleekt 4 0 

5004 00 90 – andere 4 0 

5005 00 Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop 
in het klein 

5005 00 10 – ongebleekt, ontgomd of gebleekt 2,9 0 

5005 00 90 – andere 2,9 0 

5006 00 Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein; poil de Messine (crin de Florence) 

5006 00 10 – garens van zijde 5 0 

5006 00 90 – garens van vlokzijde of van bourrette; poil de Messine (crin 
de Florence) 

2,9 0 

5007 Weefsels van zijde of van afval van zijde
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5007 10 00 – weefsels van bourrette 3 0 

5007 20 – andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten 
zijde of afval van zijde, andere dan bourrette 

– – crêpe 

5007 20 11 – – – ongebleekt, ontgomd of gebleekt 6,9 0 

5007 20 19 – – – andere 6,9 0 

– – pongée, habutai, honan, shantoeng, corah en dergelijke 
weefsels uit het Verre Oosten, van zuivere zijde (niet ver
mengd met vlokzijde, met bourrette of met andere textiel
stoffen) 

5007 20 21 – – – met platbinding, ongebleekt of enkel ontgomd 5,3 0 

– – – andere 

5007 20 31 – – – – met platbinding 7,5 0 

5007 20 39 – – – – andere 7,5 0 

– – andere 

5007 20 41 – – – doorzichtige weefsels 7,2 0 

– – – andere 

5007 20 51 – – – – ongebleekt, ontgomd of gebleekt 7,2 0 

5007 20 59 – – – – geverfd 7,2 0 

– – – – van verschillend gekleurd garen 

5007 20 61 – – – – – met een breedte van meer dan 57 doch niet meer dan 
75 cm 

7,2 0 

5007 20 69 – – – – – andere 7,2 0 

5007 20 71 – – – – bedrukt 7,2 0 

5007 90 – andere weefsels 

5007 90 10 – – ongebleekt, ontgomd of gebleekt 6,9 0 

5007 90 30 – – geverfd 6,9 0 

5007 90 50 – – van verschillend gekleurd garen 6,9 0 

5007 90 90 – – bedrukt 6,9 0 

51 HOOFDSTUK 51 - WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GA
RENS EN WEEFSELS VAN PAARDENHAAR (CRIN) 

5101 Wol, niet gekaard en niet gekamd 

– ongewassen, ruggewassen wol daaronder begrepen

NL L 127/820 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)822 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

5101 11 00 – – scheerwol vrij 0 

5101 19 00 – – andere vrij 0 

– ontvet, niet gecarboniseerd 

5101 21 00 – – scheerwol vrij 0 

5101 29 00 – – andere vrij 0 

5101 30 00 – gecarboniseerd vrij 0 

5102 Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd 

– fijn haar 

5102 11 00 – – van kasjmiergeiten vrij 0 

5102 19 – – ander 

5102 19 10 – – – van angorakonijnen vrij 0 

5102 19 30 – – – van alpaca’s, van lama’s en van vicuna’s (vigognes) vrij 0 

5102 19 40 – – – van kamelen en dromedarissen, van yakken, van angora- 
en tibetgeiten en van dergelijke geiten 

vrij 0 

5102 19 90 – – – van konijnen, andere dan angorakonijnen, van hazen, van 
bevers, van nutria’s en van muskusratten 

vrij 0 

5102 20 00 – grof haar, vrij 0 

5103 Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen 
daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en 
van rafelingen van haar 

5103 10 – kammeling van wol of van fijn haar 

5103 10 10 – – niet gecarboniseerd vrij 0 

5103 10 90 – – gecarboniseerd vrij 0 

5103 20 – ander afval van wol of van fijn haar 

5103 20 10 – – garenafval vrij 0 

– – ander 

5103 20 91 – – – niet gecarboniseerd vrij 0
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5103 20 99 – – – gecarboniseerd vrij 0 

5103 30 00 – afval van grof haar vrij 0 

5104 00 00 Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar vrij 0 

5105 Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies 
daaronder begrepen) 

5105 10 00 – gekaarde wol 2 0 

– gekamde wol 

5105 21 00 – – gekamd vlies 2 0 

5105 29 00 – – andere 2 0 

– fijn haar, gekaard of gekamd 

5105 31 00 – – van kasjmiergeiten 2 0 

5105 39 – – ander 

5105 39 10 – – – gekaard 2 0 

5105 39 90 – – – gekamd 2 0 

5105 40 00 – grof haar, gekaard of gekamd 2 0 

5106 Kaardgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het 
klein 

5106 10 – bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol 

5106 10 10 – – ongebleekt 3,8 0 

5106 10 90 – – ander 3,8 0 

5106 20 – bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol 

5106 20 10 – – bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol en fijn haar 3,8 0 

– – ander 

5106 20 91 – – – ongebleekt 4 0 

5106 20 99 – – – ander 4 0 

5107 Kamgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het 
klein 

5107 10 – bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol 

5107 10 10 – – ongebleekt 3,8 5
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5107 10 90 – – ander 3,8 5 

5107 20 – bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol 

– – bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol en fijn haar 

5107 20 10 – – – ongebleekt 4 0 

5107 20 30 – – – ander 4 0 

– – ander 

– – – enkel of hoofdzakelijk gemengd met synthetische stapel
vezels 

5107 20 51 – – – – ongebleekt 4 0 

5107 20 59 – – – – ander 4 0 

– – – anders gemengd 

5107 20 91 – – – – ongebleekt 4 0 

5107 20 99 – – – – ander 4 0 

5108 Garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet opgemaakt voor 
de verkoop in het klein 

5108 10 – gekaard 

5108 10 10 – – ongebleekt 3,2 0 

5108 10 90 – – andere 3,2 0 

5108 20 – gekamd 

5108 20 10 – – ongebleekt 3,2 0 

5108 20 90 – – andere 3,2 0 

5109 Garens van wol of van fijn haar, opgemaakt voor de verkoop 
in het klein 

5109 10 – bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar 

5109 10 10 – – in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van meer 
dan 125 doch niet meer dan 500 g 

3,8 0 

5109 10 90 – – andere 5 0 

5109 90 – andere 

5109 90 10 – – in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van meer 
dan 125 doch niet meer dan 500 g 

5 0 

5109 90 90 – – andere 5 0
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5110 00 00 Garens van grof haar of van paardenhaar (crin) (omwoeld 
paardenhaar daaronder begrepen), ook indien opgemaakt 
voor de verkoop in het klein 

3,5 0 

5111 Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar 

5111 11 00 – – met een gewicht van niet meer dan 300 g/m 2 8 0 

5111 19 – – andere 

5111 19 10 – – – met een gewicht van meer dan 300 doch niet meer dan 
450 g/m 2 

8 0 

5111 19 90 – – – met een gewicht van meer dan 450 g/m 2 8 0 

5111 20 00 – andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst
matige filamenten gemengd 

8 0 

5111 30 – andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst
matige stapelvezels gemengd 

5111 30 10 – – met een gewicht van niet meer dan 300 g/m 2 8 0 

5111 30 30 – – met een gewicht van meer dan 300 doch niet meer dan 
450 g/m 2 

8 0 

5111 30 90 – – met een gewicht van meer dan 450 g/m 2 8 0 

5111 90 – andere 

5111 90 10 – – bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textiel
stoffen van hoofdstuk 50 

7,2 0 

– – andere 

5111 90 91 – – – met een gewicht van niet meer dan 300 g/m 2 8 0 

5111 90 93 – – – met een gewicht van meer dan 300 doch niet meer dan 
450 g/m 2 

8 0 

5111 90 99 – – – met een gewicht van meer dan 450 g/m 2 8 0 

5112 Weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar 

5112 11 00 – – met een gewicht van niet meer dan 200 g/m 2 8 5 

5112 19 – – andere 

5112 19 10 – – – met een gewicht van meer dan 200 g/m 2 doch niet meer 
dan 375 g/m 2 

8 5 

5112 19 90 – – – met een gewicht van meer dan 375 g/m 2 8 5 

5112 20 00 – andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst
matige filamenten gemengd 

8 5 

5112 30 – andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst
matige stapelvezels gemengd
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5112 30 10 – – met een gewicht van niet meer dan 200 g/m 2 8 0 

5112 30 30 – – met een gewicht van meer dan 200 doch niet meer dan 
375 g/m 2 

8 0 

5112 30 90 – – met een gewicht van meer dan 375 g/m 2 8 0 

5112 90 – andere 

5112 90 10 – – bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textiel
stoffen van hoofdstuk 50 

7,2 0 

– – andere 

5112 90 91 – – – met een gewicht van niet meer dan 200 g/m 2 8 0 

5112 90 93 – – – met een gewicht van meer dan 200 doch niet meer dan 
375 g/m 2 

8 0 

5112 90 99 – – – met een gewicht van meer dan 375 g/m 2 8 0 

5113 00 00 Weefsels van grof haar of van paardenhaar (crin) 5,3 0 

52 HOOFDSTUK 52 - KATOEN 

5201 00 Katoen, niet gekaard en niet gekamd 

5201 00 10 – hydrofiel of gebleekt vrij 0 

5201 00 90 – andere vrij 0 

5202 Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder 
begrepen) 

5202 10 00 – afval van garen vrij 0 

– ander 

5202 91 00 – – rafelingen vrij 0 

5202 99 00 – – ander vrij 0 

5203 00 00 Katoen, gekaard of gekamd vrij 0 

5204 Naaigarens van katoen, ook indien opgemaakt voor de ver
koop in het klein 

– niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

5204 11 00 – – bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen 4 0 

5204 19 00 – – andere 4 0 

5204 20 00 – opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5205 Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende 85 of 
meer gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de ver
koop in het klein 

– eendraadsgarens van niet-gekamde vezels
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5205 11 00 – – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 4 0 

5205 12 00 – – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 
decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) 

4 0 

5205 13 00 – – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 
decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) 

4 0 

5205 14 00 – – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex 
(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 

4 0 

5205 15 – – van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) 

5205 15 10 – – – van minder dan 125 doch niet minder dan 83,33 decitex 
(meer dan 80 doch niet meer dan 120 Nm) 

4,4 0 

5205 15 90 – – – van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm) 4 0 

– eendraadsgarens van gekamde vezels 

5205 21 00 – – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 4 0 

5205 22 00 – – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 
decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) 

4 0 

5205 23 00 – – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 
decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) 

4 0 

5205 24 00 – – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex 
(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 

4 0 

5205 26 00 – – van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex 
(meer dan 80 doch niet meer dan 94 Nm) 

4 0 

5205 27 00 – – van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 de
citex (meer dan 94 doch niet meer dan 120 Nm) 

4 0 

5205 28 00 – – van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm) 4 0 

– getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels 

5205 31 00 – – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0
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5205 32 00 – – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 
decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5205 33 00 – – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 
decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5205 34 00 – – van minder dan192,31 doch niet minder dan 125 decitex 
(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per enkelvou
dige draad 

4 0 

5205 35 00 – – van minder dan 125 decitex of meer (meer dan 80 Nm) 
per enkelvoudige draad 

4 0 

– getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels 

5205 41 00 – – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5205 42 00 – – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 
decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5205 43 00 – – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 
decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5205 44 00 – – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex 
(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per enkelvou
dige draad 

4 0 

5205 46 00 – – van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex 
(meer dan 80 doch niet meer dan 94 Nm) per enkelvou
dige draad 

4 0 

5205 47 00 – – van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 de
citex (meer dan 94 doch niet meer dan 120 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5205 48 00 – – van minder dan 83,33 decitex (meer dan 80 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5206 Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattendeminder 
dan 85 gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de 
verkoop in het klein 

– eendraadsgarens van niet-gekamde vezels 

5206 11 00 – – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 4 0 

5206 12 00 – – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 
decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) 

4 0 

5206 13 00 – – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 
decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) 

4 0
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5206 14 00 – – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex 
(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 

4 0 

5206 15 00 – – van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) 4 0 

– eendraadsgarens van gekamde vezels 

5206 21 00 – – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 4 0 

5206 22 00 – – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 
decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) 

4 0 

5206 23 00 – – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 
decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) 

4 0 

5206 24 00 – – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex 
(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 

4 0 

5206 25 00 – – van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) 4 0 

– getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels 

5206 31 00 – – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5206 32 00 – – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 
decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5206 33 00 – – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 
decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5206 34 00 – – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex 
(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per enkelvou
dige draad 

4 0 

5206 35 00 – – van minder dan 125 decitex of meer (meer dan 80 Nm) 
per enkelvoudige draad 

4 0 

– getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels 

5206 41 00 – – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5206 42 00 – – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 
decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0 

5206 43 00 – – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 
decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per 
enkelvoudige draad 

4 0
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5206 44 00 – – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex 
(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per enkelvou
dige draad 

4 0 

5206 45 00 – – van minder dan 125 decitex of meer (meer dan 80 Nm) 
per enkelvoudige draad 

4 0 

5207 Garens van katoen (andere dan naaigarens), opgemaakt voor 
de verkoop in het klein 

5207 10 00 – bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen 5 0 

5207 90 00 – andere 5 0 

5208 Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercen
ten katoen, met een gewicht van niet meer dan 200 g/m 2 

– ongebleekt 

5208 11 – – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

5208 11 10 – – – verbandgaas 8 0 

5208 11 90 – – – andere 8 0 

5208 12 – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 
doch niet meer dan 130 g/m 2 en met een breedte 

5208 12 16 – – – – van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 12 19 – – – – van meer dan 165 cm 8 0 

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m 2 
en met een breedte 

5208 12 96 – – – – van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 12 99 – – – – van meer dan 165 cm 8 0 

5208 13 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5208 19 00 – – andere weefsels 8 0 

– gebleekt 

5208 21 – – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

5208 21 10 – – – verbandgaas 8 0 

5208 21 90 – – – andere 8 0 

5208 22 – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 
doch niet meer dan 130 g/m 2 en met een breedte
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5208 22 16 – – – – van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 22 19 – – – – van meer dan 165 cm 8 0 

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m 2 
en met een breedte 

5208 22 96 – – – – van niet meer dan165 cm 8 0 

5208 22 99 – – – – van meer dan 165 cm 8 0 

5208 23 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5208 29 00 – – andere weefsels 8 0 

– geverfd 

5208 31 00 – – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

8 0 

5208 32 – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 
doch niet meer dan 130 g/m 2 en met een breedte 

5208 32 16 – – – – van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 32 19 – – – – van meer dan 165 cm 8 0 

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m 2 
en met een breedte 

5208 32 96 – – – – van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 32 99 – – – – van meer dan 165 cm 8 0 

5208 33 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5208 39 00 – – andere weefsels 8 0 

– van verschillend gekleurd garen 

5208 41 00 – – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

8 0 

5208 42 00 – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 8 0 

5208 43 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5208 49 00 – – andere weefsels 8 0 

– bedrukt 

5208 51 00 – – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 
100 g/m 2 

8 0 

5208 52 00 – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m 2 8 0 

5208 59 – – andere weefsels 

5208 59 10 – – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0
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5208 59 90 – – – andere 8 0 

5209 Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercen
ten katoen, met een gewicht van meer dan 200 g/m 2 

– ongebleekt 

5209 11 00 – – met platbinding 8 0 

5209 12 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5209 19 00 – – andere weefsels 8 0 

– gebleekt 

5209 21 00 – – met platbinding 8 0 

5209 22 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5209 29 00 – – andere weefsels 8 0 

– geverfd 

5209 31 00 – – met platbinding 8 0 

5209 32 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5209 39 00 – – andere weefsels 8 0 

– van verschillend gekleurd garen 

5209 41 00 – – met platbinding 8 0 

5209 42 00 – – denim 8 0 

5209 43 00 – – andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, ge
lijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 

8 0 

5209 49 00 – – andere weefsels 8 0 

– bedrukt 

5209 51 00 – – met platbinding 8 0 

5209 52 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5209 59 00 – – andere weefsels 8 0 

5210 Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtsper
centen katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of 
kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van niet 
meer dan 200 g/m 2 

– ongebleekt 

5210 11 00 – – met platbinding 8 0 

5210 19 00 – – andere weefsels 8 0 

– gebleekt
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5210 21 00 – – met platbinding 8 0 

5210 29 00 – – andere weefsels 8 0 

– geverfd 

5210 31 00 – – met platbinding 8 0 

5210 32 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5210 39 00 – – andere weefsels 8 0 

– van verschillend gekleurd garen 

5210 41 00 – – met platbinding 8 0 

5210 49 00 – – andere weefsels 8 0 

– bedrukt 

5210 51 00 – – met platbinding 8 0 

5210 59 00 – – andere weefsels 8 0 

5211 Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtsper
centen katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of 
kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van meer dan 
200 g/m 2 

– ongebleekt 

5211 11 00 – – met platbinding 8 0 

5211 12 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5211 19 00 – – andere weefsels 8 0 

5211 20 00 – gebleekt 8 0 

– geverfd 

5211 31 00 – – met platbinding 8 0 

5211 32 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5211 39 00 – – andere weefsels 8 0 

– van verschillend gekleurd garen 

5211 41 00 – – met platbinding 8 0 

5211 42 00 – – denim 8 0 

5211 43 00 – – andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, ge
lijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 

8 0 

5211 49 – – andere weefsels 

5211 49 10 – – – jacquardweefsels 8 0
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5211 49 90 – – – andere 8 0 

– bedrukt 

5211 51 00 – – met platbinding 8 0 

5211 52 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5211 59 00 – – andere weefsels 8 0 

5212 Andere weefsels van katoen 

– met een gewicht van niet meer dan 200 g/m 2 

5212 11 – – ongebleekt 

5212 11 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 11 90 – – – anders gemengd 8 0 

5212 12 – – gebleekt 

5212 12 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 12 90 – – – anders gemengd 8 0 

5212 13 – – geverfd 

5212 13 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 13 90 – – – anders gemengd 8 0 

5212 14 – – van verschillend gekleurd garen 

5212 14 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 14 90 – – – anders gemengd 8 0 

5212 15 – – bedrukt 

5212 15 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 15 90 – – – anders gemengd 8 0 

– met een gewicht van meer dan 200 g/m 2 

5212 21 – – ongebleekt 

5212 21 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 21 90 – – – anders gemengd 8 0 

5212 22 – – gebleekt 

5212 22 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 22 90 – – – anders gemengd 8 0 

5212 23 – – geverfd
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5212 23 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 23 90 – – – anders gemengd 8 0 

5212 24 – – van verschillend gekleurd garen 

5212 24 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 24 90 – – – anders gemengd 8 0 

5212 25 – – bedrukt 

5212 25 10 – – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 25 90 – – – anders gemengd 8 0 

53 HOOFDSTUK 53 - ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVE
ZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS DAARVAN 

5301 Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval 
(afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas 

5301 10 00 – vlas, ruw of geroot vrij 0 

– vlas, gebroken, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, 
doch niet gesponnen 

5301 21 00 – – gebroken of gezwingeld vrij 0 

5301 29 00 – – andere vrij 0 

5301 30 – werk en afval, van vlas 

5301 30 10 – – werk en klodden vrij 0 

5301 30 90 – – vlasafval vrij 0 

5302 Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet ge
sponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daar
onder begrepen), van hennep 

5302 10 00 – hennep, ruw of geroot vrij 0 

5302 90 00 – andere vrij 0 

5303 Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), 
ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van 
garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels 

5303 10 00 – jute en andere bastvezels, ruw of geroot vrij 0 

5303 90 00 – andere vrij 0 

5305 00 00 Kokosvezel, abaca (manillahennep of Musa textilis Nee), ramee 
en andere plantaardige textielvezels, elders genoemd noch el
ders onder begrepen, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; 
werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begre
pen), van deze vezels 

vrij 0
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5306 Garens van vlas 

5306 10 – eendraadsgarens 

– – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

5306 10 10 – – – van 833,3 decitex of meer (niet meer dan 12 Nm) 4 0 

5306 10 30 – – – van minder dan 833,3 doch niet minder dan 277,8 de
citex (meer dan 12 doch niet meer dan 36 Nm) 

4 0 

5306 10 50 – – – van minder dan 277,8 decitex (meer dan 36 Nm) 3,8 0 

5306 10 90 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5306 20 – getwijnde of gekabelde garens 

5306 20 10 – – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 4 0 

5306 20 90 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5307 Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 
5303 

5307 10 – eendraadsgarens 

5307 10 10 – – van niet meer dan 1 000 decitex (10 Nm of meer) vrij 0 

5307 10 90 – – van meer dan 1 000 decitex (minder dan 10 Nm) vrij 0 

5307 20 00 – getwijnde of gekabelde garens vrij 0 

5308 Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens 

5308 10 00 – kokosgarens vrij 0 

5308 20 – garens van hennep 

5308 20 10 – – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 3 0 

5308 20 90 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein 4,9 0 

5308 90 – andere 

– – garens van ramee 

5308 90 12 – – – van 277,8 decitex of meer (niet meer dan 36 Nm) 4 0 

5308 90 19 – – – van minder dan 277,8 decitex (meer dan 36 Nm) 3,8 0 

5308 90 50 – – papiergarens 4 0 

5308 90 90 – – andere 3,8 0
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5309 Weefsels van vlas 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten vlas 

5309 11 – – ongebleekt of gebleekt 

5309 11 10 – – – ongebleekt 8 0 

5309 11 90 – – – gebleekt 8 0 

5309 19 00 – – andere 8 0 

– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten vlas 

5309 21 – – ongebleekt of gebleekt 

5309 21 10 – – – ongebleekt 8 0 

5309 21 90 – – – gebleekt 8 0 

5309 29 00 – – andere 8 0 

5310 Weefsels van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 
5303 

5310 10 – ongebleekt 

5310 10 10 – – met een breedte van niet meer dan 150 cm 4 0 

5310 10 90 – – met een breedte van meer dan 150 cm 4 0 

5310 90 00 – andere 4 0 

5311 00 Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van 
papiergarens 

5311 00 10 – van ramee 8 0 

5311 00 90 – andere 5,8 0 

54 HOOFDSTUK 54 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILA
MENTEN STRIPPEN EN ARTIKELEN VAN DERGELIJKE 
VORM, VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEX
TIELSTOFFEN 

5401 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, 
ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein 

5401 10 – van synthetische filamenten 

– – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

– – – kerngesponnen garen (zogenaamde „core yarn”) 

5401 10 12 – – – – polyesterfilament omsponnen met katoenvezels 4 0 

5401 10 14 – – – – andere 4 0 

– – – ander 

5401 10 16 – – – – getextureerde garens 4 0
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5401 10 18 – – – – andere 4 0 

5401 10 90 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5401 20 – van kunstmatige filamenten 

5401 20 10 – – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 4 0 

5401 20 90 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5402 Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet op
gemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofila
menten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen 

– garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere 
polyamiden 

5402 11 00 – – van aramiden 4 0 

5402 19 00 – – andere 4 0 

5402 20 00 – garens met een hoge sterktegraad, van polyesters 4 0 

– getextureerde garens 

5402 31 00 – – van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50 
tex per enkelvoudige draad 

4 0 

5402 32 00 – – van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50 tex 
per enkelvoudige draad 

4 0 

5402 33 00 – – van polyesters 4 0 

5402 34 00 – – van polypropyleen 4 0 

5402 39 00 – – andere 4 0 

– andere garens, eendraads, niet getwist of met een twist van 
niet meer dan 50 toeren per meter 

5402 44 00 – – elastomeerfilamenten 4 0 

5402 45 00 – – andere, van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5402 46 00 – – andere, van polyesters, gedeeltelijk verstrekt 4 0 

5402 47 00 – – andere, van polyesters 4 0 

5402 48 00 – – andere, van polypropyleen 4 0 

5402 49 00 – – andere 4 0 

– andere garens, eendraads, met een twist van meer dan 50 
toeren per meter 

5402 51 00 – – van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5402 52 00 – – van polyesters 4 0 

5402 59 – – andere
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5402 59 10 – – – van polypropyleen 4 0 

5402 59 90 – – – ander 4 0 

– andere garens, getwijnd of gekabeld 

5402 61 00 – – van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5402 62 00 – – van polyesters 4 0 

5402 69 – – andere 

5402 69 10 – – – van polypropyleen 4 0 

5402 69 90 – – – ander 4 0 

5403 Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet op
gemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige monofila
menten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen 

5403 10 00 – garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon 4 0 

– andere garens, eendraads 

5403 31 00 – – van viscoserayon, niet getwist of met een twist van niet 
meer dan 120 toeren per meter 

4 0 

5403 32 00 – – van viscoserayon, met een twist van meer dan 120 toeren 
per meter 

4 0 

5403 33 00 – – van celluloseacetaat 4 0 

5403 39 00 – – andere 4 0 

– andere garens, getwijnd of gekabeld 

5403 41 00 – – van viscoserayon 4 0 

5403 42 00 – – van celluloseacetaat 4 0 

5403 49 00 – – andere 4 0 

5404 Synthetische monofilamenten van 67 decitex of meer en 
waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet 
meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke 
vorm (bijvoorbeeld kunststro), van synthetische textielstoffen, 
waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm 

– monofilamenten 

5404 11 00 – – elastomeerfilamenten 4 0 

5404 12 00 – – andere, van polypropyleen 4 0 

5404 19 00 – – andere 4 0 

5404 90 – andere 

– – van polypropyleen
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5404 90 11 – – – sierstrippen van de soort gebruikt voor verpakkingsdoel
einden 

4 0 

5404 90 19 – – – ander 4 0 

5404 90 90 – – andere 4 0 

5405 00 00 Kunstmatige 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 kunstmatige textielstoffen, 
waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm 

3,8 0 

5406 00 00 Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naai
garens), opgemaakt voor de verkoop in het klein 

5 0 

5407 Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd 
van producten bedoeld bij post 5404 daaronder begrepen 

5407 10 00 – weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad 
van nylon, van andere polyamiden of van polyesters 

8 0 

5407 20 – weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van der
gelijke vorm 

– – van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte 

5407 20 11 – – – van minder dan 3 m 8 0 

5407 20 19 – – – van 3 m of meer 8 0 

5407 20 90 – – andere 8 0 

5407 30 00 – weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling XI 8 0 

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten 
filamenten van nylon of van andere polyamiden 

5407 41 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 42 00 – – geverfd 8 0 

5407 43 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 44 00 – – bedrukt 8 0 

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten 
getextureerde filamenten van polyesters 

5407 51 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 52 00 – – geverfd 8 0 

5407 53 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 54 00 – – bedrukt 8 0 

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten 
filamenten van polyesters 

5407 61 – – bevattende 85 of meer gewichtspercenten niet-getextu
reerde filamenten van polyesters
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5407 61 10 – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 61 30 – – – geverfd 8 0 

5407 61 50 – – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 61 90 – – – bedrukt 8 0 

5407 69 – – andere 

5407 69 10 – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 69 90 – – – ander 8 0 

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten 
synthetische filamenten 

5407 71 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 72 00 – – geverfd 8 0 

5407 73 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 74 00 – – bedrukt 8 0 

– andere weefsels, bevattende minder dan 85 gewichtspercen
ten synthetische filamenten en enkel of hoofdzakelijk met 
katoen gemengd 

5407 81 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 82 00 – – geverfd 8 0 

5407 83 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 84 00 – – bedrukt 8 0 

– andere weefsels 

5407 91 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 92 00 – – geverfd 8 0 

5407 93 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 94 00 – – bedrukt 8 0 

5408 Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd 
van producten bedoeld bij post 5405 daaronder begrepen 

5408 10 00 – weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad 
van viscoserayon 

8 0 

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten 
kunstmatige filamenten, strippen of artikelen van dergelijke 
vorm, van kunstmatige textielstoffen 

5408 21 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5408 22 – – geverfd
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5408 22 10 – – – met een breedte van meer dan 135 doch niet meer dan 
155 cm, met plat-, keper- of satijnbinding 

8 0 

5408 22 90 – – – ander 8 0 

5408 23 – – van verschillend gekleurd garen 

5408 23 10 – – – jacquardweefsels met een breedte van meer dan 115 doch 
minder dan 140 cm, wegende meer dan 250 g/m 2 

8 0 

5408 23 90 – – – ander 8 0 

5408 24 00 – – bedrukt 8 0 

– andere weefsels 

5408 31 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5408 32 00 – – geverfd 8 0 

5408 33 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5408 34 00 – – bedrukt 8 0 

55 HOOFDSTUK 55 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STA
PELVEZELS 

5501 Kabel van synthetische filamenten 

5501 10 00 – van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5501 20 00 – van polyesters 4 0 

5501 30 00 – acryl- of modacrylvezels 4 0 

5501 40 00 – van polypropyleen 4 0 

5501 90 00 – andere 4 0 

5502 00 Kabel van kunstmatige filamenten 

5502 00 10 – van viscoserayon 4 0 

5502 00 40 – van acetaat 4 0 

5502 00 80 – andere 4 0 

5503 Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op 
andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen 

– van nylon of van andere polyamiden 

5503 11 00 – – van aramiden 4 0 

5503 19 00 – – andere 4 0 

5503 20 00 – van polyesters 4 0 

5503 30 00 – acryl- of modacrylvezels 4 0
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5503 40 00 – van polypropyleen 4 0 

5503 90 – andere 

5503 90 10 – – chloridevezels 4 0 

5503 90 90 – – andere 4 0 

5504 Kunstmatige stapelvezels,niet gekaard, niet gekamd, noch op 
andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen 

5504 10 00 – van viscoserayon 4 0 

5504 90 00 – andere 4 0 

5505 Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, 
afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) 

5505 10 – van synthetische vezels 

5505 10 10 – – van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5505 10 30 – – van polyesters 4 0 

5505 10 50 – – van acryl- of modacrylvezels 4 0 

5505 10 70 – – van polypropyleen 4 0 

5505 10 90 – – andere 4 0 

5505 20 00 – van kunstmatige vezels 4 0 

5506 Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spinnen 

5506 10 00 – van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5506 20 00 – van polyesters 4 0 

5506 30 00 – acryl- of modacrylvezels 4 0 

5506 90 – andere 

5506 90 10 – – chloridevezels 4 0 

5506 90 90 – – andere 4 0 

5507 00 00 Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spinnen 

4 0 

5508 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, 
ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein 

5508 10 – van synthetische stapelvezels 

5508 10 10 – – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 4 0 

5508 10 90 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0
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5508 20 – van kunstmatige stapelvezels 

5508 20 10 – – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 4 0 

5508 20 90 – – opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5509 Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), 
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van 
nylon of van andere polyamiden 

5509 11 00 – – eendraadsgarens 4 0 

5509 12 00 – – getwijnde of gekabelde garens 4 0 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van 
polyesters 

5509 21 00 – – eendraadsgarens 4 0 

5509 22 00 – – getwijnde of gekabelde garens 4 0 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of mod
acrylstapelvezels 

5509 31 00 – – eendraadsgarens 4 0 

5509 32 00 – – getwijnde of gekabelde garens 4 0 

– andere garens, bevattende 85 of meer gewichtspercenten 
synthetische stapelvezels 

5509 41 00 – – eendraadsgarens 4 0 

5509 42 00 – – getwijnde of gekabelde garens 4 0 

– andere garens, van stapelvezels van polyesters 

5509 51 00 – – enkel of hoofdzakelijk met kunstmatige stapelvezels ge
mengd 

4 0 

5509 52 00 – – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 4 0 

5509 53 00 – – enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5509 59 00 – – andere 4 0 

– andere garens, van acryl- of modacrylstapelvezels 

5509 61 00 – – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 4 0 

5509 62 00 – – enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5509 69 00 – – andere 4 0 

– andere garens 

5509 91 00 – – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 4 0
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5509 92 00 – – enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5509 99 00 – – andere 4 0 

5510 Garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), 
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige sta
pelvezels 

5510 11 00 – – eendraadsgarens 4 0 

5510 12 00 – – getwijnde of gekabelde garens 4 0 

5510 20 00 – andere garens, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn 
haar gemengd 

4 0 

5510 30 00 – andere garens, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5510 90 00 – andere garens 4 0 

5511 Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (an
dere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het 
klein 

5511 10 00 – van synthetische stapelvezels, bevattende 85 of meer ge
wichtspercenten van deze vezels 

5 0 

5511 20 00 – van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 
gewichtspercenten van deze vezels 

5 0 

5511 30 00 – van kunstmatige stapelvezels 5 0 

5512 Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten syntheti
sche stapelvezels 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van 
polyesters 

5512 11 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5512 19 – – andere 

5512 19 10 – – – bedrukt 8 0 

5512 19 90 – – – ander 8 0 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of mod
acrylstapelvezels 

5512 21 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5512 29 – – andere 

5512 29 10 – – – bedrukt 8 0 

5512 29 90 – – – ander 8 0 

– andere 

5512 91 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5512 99 – – andere
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5512 99 10 – – – bedrukt 8 0 

5512 99 90 – – – ander 8 0 

5513 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 
85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk 
met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 
170 g/m 2 

– ongebleekt of gebleekt 

5513 11 – – met platbinding, van stapelvezels van polyesters 

5513 11 20 – – – met een breedte van niet meer dan 165 cm 8 0 

5513 11 90 – – – met een breedte van meer dan 165 cm 8 0 

5513 12 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen, van stapelvezels van poly
esters 

8 0 

5513 13 00 – – andere weefsels van stapelvezels van polyesters 8 0 

5513 19 00 – – andere weefsels 8 0 

– geverfd 

5513 21 – – met platbinding, van stapelvezels van polyesters 

5513 21 10 – – – met een breedte van niet meer dan 135 cm 8 0 

5513 21 30 – – – met een breedte van meer dan 135 doch niet meer dan 
165 cm 

8 0 

5513 21 90 – – – met een breedte van meer dan 165 cm 8 0 

5513 23 – – andere weefsels van stapelvezels van polyesters 

5513 23 10 – – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen 

8 0 

5513 23 90 – – – ander 8 0 

5513 29 00 – – andere weefsels 8 0 

– van verschillend gekleurd garen 

5513 31 00 – – met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5513 39 00 – – andere weefsels 8 0 

– bedrukt 

5513 41 00 – – met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5513 49 00 – – andere weefsels 8 0 

5514 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 
85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk 
met katoen gemengd, met een gewicht van meer dan 
170 g/m 2 

– ongebleekt of gebleekt
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5514 11 00 – – met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 12 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen, van stapelvezels van poly
esters 

8 0 

5514 19 – – andere weefsels 

5514 19 10 – – – van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 19 90 – – – ander 8 0 

– geverfd 

5514 21 00 – – met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 22 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen, van stapelvezels van poly
esters 

8 0 

5514 23 00 – – andere weefsels van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 29 00 – – andere weefsels 8 0 

5514 30 – van verschillend gekleurd garen 

5514 30 10 – – met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 30 30 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen, van stapelvezels van poly
esters 

8 0 

5514 30 50 – – andere weefsels van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 30 90 – – andere weefsels 8 0 

– bedrukt 

5514 41 00 – – met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 42 00 – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper
binding daaronder begrepen, van stapelvezels van poly
esters 

8 0 

5514 43 00 – – andere weefsels van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 49 00 – – andere weefsels 8 0 

5515 Andere weefsels van synthetische stapelvezels 

– van stapelvezels van polyesters 

5515 11 – – enkel of hoofdzakelijk met stapelvezels van viscoserayon 
gemengd 

5515 11 10 – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 11 30 – – – bedrukt 8 0 

5515 11 90 – – – ander 8 0 

5515 12 – – enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige 
filamenten gemengd 

5515 12 10 – – – ongebleekt of gebleekt 8 0
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5515 12 30 – – – bedrukt 8 0 

5515 12 90 – – – ander 8 0 

5515 13 – – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 

– – – enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn 
haar gemengd 

5515 13 11 – – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 13 19 – – – – andere 8 0 

– – – enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn 
haar gemengd 

5515 13 91 – – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 13 99 – – – – andere 8 0 

5515 19 – – andere 

5515 19 10 – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 19 30 – – – bedrukt 8 0 

5515 19 90 – – – ander 8 0 

– van acryl- of modacrylstapelvezels 

5515 21 – – enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige 
filamenten gemengd 

5515 21 10 – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 21 30 – – – bedrukt 8 0 

5515 21 90 – – – ander 8 0 

5515 22 – – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 

– – – enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn 
haar gemengd 

5515 22 11 – – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 22 19 – – – – andere 8 0 

– – – enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn 
haar gemengd 

5515 22 91 – – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 22 99 – – – – andere 8 0 

5515 29 00 – – andere 8 0 

– andere weefsels 

5515 91 – – enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige 
filamenten gemengd

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/847

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 849 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

5515 91 10 – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 91 30 – – – bedrukt 8 0 

5515 91 90 – – – ander 8 0 

5515 99 – – andere 

5515 99 20 – – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 99 40 – – – bedrukt 8 0 

5515 99 80 – – – ander 8 0 

5516 Weefsels van kunstmatige stapelvezels 

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige sta
pelvezels 

5516 11 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 12 00 – – geverfd 8 0 

5516 13 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5516 14 00 – – bedrukt 8 0 

– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige 
stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of 
met kunstmatige filamenten gemengd 

5516 21 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 22 00 – – geverfd 8 0 

5516 23 – – van verschillend gekleurd garen 

5516 23 10 – – – jacquardweefsels met een breedte van 140 cm of meer 
(matrastijk) 

8 0 

5516 23 90 – – – ander 8 0 

5516 24 00 – – bedrukt 8 0 

– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige 
stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn 
haar gemengd 

5516 31 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 32 00 – – geverfd 8 0 

5516 33 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5516 34 00 – – bedrukt 8 0 

– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige 
stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 

5516 41 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 42 00 – – geverfd 8 0
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5516 43 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5516 44 00 – – bedrukt 8 0 

– andere 

5516 91 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 92 00 – – geverfd 8 0 

5516 93 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

5516 94 00 – – bedrukt 8 0 

56 HOOFDSTUK 56 - WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIEL
VLIES; SPECIALE GARENS; BINDGAREN, TOUW EN KABEL, 
ALSMEDE WERKEN DAARVAN 

5601 Watten van textielstof en artikelen daarvan; textielvezels met 
een lengte van niet meer dan 5 mm (scheerhaar), noppen van 
textielstof 

5601 10 – maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers en derge
lijke hygiënische artikelen, van watten 

5601 10 10 – – van synthetische of kunstmatige vezels 5 0 

5601 10 90 – – van andere textielstoffen 3,8 0 

– watten; andere artikelen van watten 

5601 21 – – van katoen 

5601 21 10 – – – hydrofiel 3,8 0 

5601 21 90 – – – ander 3,8 0 

5601 22 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

5601 22 10 – – – rollen met een diameter van niet meer dan 8 mm 3,8 0 

– – – ander 

5601 22 91 – – – – van synthetische vezels 4 0 

5601 22 99 – – – – van kunstmatige vezels 4 0 

5601 29 00 – – andere 3,8 0 

5601 30 00 – scheerhaar en noppen van textielstof 3,2 0 

5602 Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inla
gen 

5602 10 – naaldgetouwvilt en producten doorstikt met een naai-breis
teek („stitch-bonding”) 

– – niet geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen 

– – – naaldgetouwvilt
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5602 10 11 – – – – van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 6,7 0 

5602 10 19 – – – – van andere textielstoffen 6,7 0 

– – – producten doorstikt met een naai-breisteek („stitch-bon
ding”) 

5602 10 31 – – – – van wol of van fijn haar 6,7 0 

5602 10 35 – – – – van grof haar 6,7 0 

5602 10 39 – – – – van andere textielstoffen 6,7 0 

5602 10 90 – – geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen 6,7 0 

– ander vilt, niet geïmpregneerd, bekleed of bedekt, noch van 
inlagen voorzien 

5602 21 00 – – van wol of van fijn haar 6,7 0 

5602 29 00 – – van andere textielstoffen 6,7 0 

5602 90 00 – andere 6,7 0 

5603 Gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, be
dekt of met inlagen 

– van synthetische of kunstmatige filamenten 

5603 11 – – met een gewicht van niet meer dan 25 g/m 2 

5603 11 10 – – – bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 11 90 – – – ander 4,3 0 

5603 12 – – met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 
70 g/m 2 

5603 12 10 – – – bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 12 90 – – – ander 4,3 0 

5603 13 – – met een gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan 
150 g/m 2 

5603 13 10 – – – bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 13 90 – – – ander 4,3 0 

5603 14 – – met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 

5603 14 10 – – – bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 14 90 – – – ander 4,3 0 

– andere 

5603 91 – – met een gewicht van niet meer dan 25 g/m 2 

5603 91 10 – – – bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 91 90 – – – ander 4,3 0
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5603 92 – – met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 
70 g/m 2 

5603 92 10 – – – bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 92 90 – – – ander 4,3 0 

5603 93 – – met een gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan 
150 g/m 2 

5603 93 10 – – – bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 93 90 – – – ander 4,3 0 

5603 94 – – met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 

5603 94 10 – – – bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 94 90 – – – ander 4,3 0 

5604 Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met 
textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van derge
lijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, 
bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof 

5604 10 00 – draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met 
textiel 

4 0 

5604 90 – andere 

5604 90 10 – – garens met een hoge sterktegraad van polyesters, van nylon 
of van andere polyamiden of van viscoserayon, geïmpreg
neerd of bekleed 

4 0 

5604 90 90 – – andere 4 0 

5605 00 00 Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens 
of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij 
post 5404 of 5405, verbonden met metaaldraad, -strippen of 
-poeder, dan wel bedekt met metaal 

4 0 

5606 00 Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke 
vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan 
die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paarden
haar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd chai
nettegaren) 

5606 00 10 – kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren) 8 0 

– andere 

5606 00 91 – – omwoeld garen 5,3 0 

5606 00 99 – – andere 5,3 0 

5607 Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, ook indien 
geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of 
met kunststof 

– van sisal of van andere textielvezels van agaven 

5607 21 00 – – bindtouw 12 0 

5607 29 – – andere 

5607 29 10 – – – van meer dan 100 000 decitex (10 g/m) 12 0
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5607 29 90 – – – van niet meer dan 100 000 decitex (10 g/m) 12 0 

– van polyethyleen of van polypropyleen 

5607 41 00 – – bindtouw 8 0 

5607 49 – – andere 

– – – van meer dan 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 49 11 – – – – gevlochten 8 0 

5607 49 19 – – – – andere 8 0 

5607 49 90 – – – van niet meer dan 50 000 decitex (5 g/m) 8 0 

5607 50 – van andere synthetische vezels 

– – van nylon of van andere polyamiden of van polyesters 

– – – van meer dan 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 50 11 – – – – gevlochten 8 0 

5607 50 19 – – – – andere 8 0 

5607 50 30 – – – van niet meer dan 50 000 decitex (5 g/m) 8 0 

5607 50 90 – – van andere synthetische vezels 8 0 

5607 90 – andere 

5607 90 20 – – van abaca (Manillahennep of Musa textilis Nee) of van 
andere harde vezels (bladvezels); van jute of van andere 
bastvezels bedoeld bij post 5303 

6 0 

5607 90 90 – – andere 8 0 

5608 Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of 
aan het stuk; visnetten en andere netten, van textielstof, ge
confectioneerd 

– van synthetische of kunstmatige textielstoffen 

5608 11 – – geconfectioneerde visnetten 

– – – van nylon of van andere polyamiden 

5608 11 11 – – – – van bindgaren, touw of kabel 8 0 

5608 11 19 – – – – van garen 8 0 

– – – andere 

5608 11 91 – – – – van bindgaren, touw of kabel 8 0 

5608 11 99 – – – – van garen 8 0
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5608 19 – – andere 

– – – geconfectioneerde visnetten 

– – – – van nylon of van andere polyamiden 

5608 19 11 – – – – – van bindgaren, touw of kabel 8 0 

5608 19 19 – – – – – andere 8 0 

5608 19 30 – – – – andere 8 0 

5608 19 90 – – – andere 8 0 

5608 90 00 – andere 8 0 

5609 00 00 Artikelen van garen, van strippen of dergelijke vorm bedoeld 
bij post 5404 of 5405, van bindgaren, van touw of van kabel, 
elders genoemd noch elders onder begrepen 

5,8 0 

57 HOOFDSTUK 57 - TAPIJTEN 

5701 Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien gecon
fectioneerd 

5701 10 – van wol of van fijn haar 

5701 10 10 – – bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten zijde 
of vlokzijde 

8 0 

5701 10 90 – – andere 8 MAX 2,8 
EUR/m 2 

0 

5701 90 – van andere textielstoffen 

5701 90 10 – – van zijde, van vlokzijde, van synthetische vezels, van garens 
bedoeld bij post 5605 of van textielstoffen gecombineerd 
met metaaldraad 

8 0 

5701 90 90 – – van andere textielstoffen 3,5 0 

5702 Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt, ook indien gecon
fectioneerd, „Kelim”, „Sumak”, „Karamanie” en dergelijke hand
geweven tapijten daaronder begrepen 

5702 10 00 – „Kelim”, „Sumak”, „Karamanie” en dergelijke handgeweven 
tapijten 

3 0 

5702 20 00 – tapijten van kokosvezel 4 0 

– andere, met pool, niet geconfectioneerd 

5702 31 – – van wol of van fijn haar 

5702 31 10 – – – Axminster-tapijten 8 0 

5702 31 80 – – – andere 8 0 

5702 32 – – van synthetische of kunstmatige textielstoffen 

5702 32 10 – – – Axminster-tapijten 8 0
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5702 32 90 – – – andere 8 0 

5702 39 00 – – van andere textielstoffen 8 0 

– andere, met pool, geconfectioneerd 

5702 41 – – van wol of van fijn haar 

5702 41 10 – – – Axminster-tapijten 8 0 

5702 41 90 – – – andere 8 0 

5702 42 – – van synthetische of kunstmatige textielstoffen 

5702 42 10 – – – Axminster-tapijten 8 0 

5702 42 90 – – – andere 8 0 

5702 49 00 – – van andere textielstoffen 8 0 

5702 50 – andere, zonder pool, niet geconfectioneerd 

5702 50 10 – – van wol of van fijn haar 8 0 

– – van synthetische of kunstmatige textielstoffen 

5702 50 31 – – – van polypropyleen 8 0 

5702 50 39 – – – andere 8 0 

5702 50 90 – – van andere textielstoffen 8 0 

– andere, zonder pool, geconfectioneerd 

5702 91 00 – – van wol of van fijn haar 8 0 

5702 92 – – van synthetische of kunstmatige textielstoffen 

5702 92 10 – – – van polypropyleen 8 0 

5702 92 90 – – – andere 8 0 

5702 99 00 – – van andere textielstoffen 8 0 

5703 Tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd 

5703 10 00 – van wol of van fijn haar 8 0 

5703 20 – van nylon of van andere polyamiden 

– – bedrukt 

5703 20 11 – – – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m 2 8 0 

5703 20 19 – – – andere 8 0 

– – andere
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5703 20 91 – – – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m 2 8 0 

5703 20 99 – – – andere 8 0 

5703 30 – van andere synthetische of van kunstmatige textielstoffen 

– – van polypropyleen 

5703 30 11 – – – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m 2 8 0 

5703 30 19 – – – andere 8 0 

– – andere 

5703 30 81 – – – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m 2 8 0 

5703 30 89 – – – andere 8 0 

5703 90 – van andere textielstoffen 

5703 90 10 – – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m 2 8 0 

5703 90 90 – – andere 8 0 

5704 Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfec
tioneerd 

5704 10 00 – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m 2 6,7 0 

5704 90 00 – andere 6,7 0 

5705 00 Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd 

5705 00 10 – van wol of van fijn haar 8 0 

5705 00 30 – van synthetische of kunstmatige textielstoffen 8 0 

5705 00 90 – van andere textielstoffen 8 0 

58 HOOFDSTUK 58 - SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIEL
STOFFEN; KANT; TAPISSERIEËN; PASSEMENTWERK; BOR
DUURWERK 

5801 Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan bedoeld bij de 
posten 5802 en 5806 

5801 10 00 – van wol of van fijn haar 8 0 

– van katoen 

5801 21 00 – – ongesneden inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 22 00 – – gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 8 0 

5801 23 00 – – ander inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 24 00 – – kettingfluweel en -pluche, épingle 8 0
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5801 25 00 – – gesneden inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 26 00 – – chenilleweefsel 8 0 

– van synthetische of kunstmatige vezels 

5801 31 00 – – ongesneden inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 32 00 – – gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 8 0 

5801 33 00 – – ander inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 34 00 – – kettingfluweel en -pluche, épingle 8 0 

5801 35 00 – – gesneden inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 36 00 – – chenilleweefsel 8 0 

5801 90 – van andere textielstoffen 

5801 90 10 – – van vlas 8 0 

5801 90 90 – – andere 8 0 

5802 Lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan bedoeld bij post 
5806; getufte textielstoffen, andere dan die bedoeld bij post 
5703 

– lussenweefsel van katoen 

5802 11 00 – – ongebleekt 8 0 

5802 19 00 – – ander 8 0 

5802 20 00 – lussenweefsel van andere textielstoffen 8 0 

5802 30 00 – getufte textielstoffen 8 0 

5803 00 Weefsel met gaasbinding, ander dan bedoeld bij post 5806 

5803 00 10 – van katoen 5,8 0 

5803 00 30 – van zijde of van afval van zijde 7,2 0 

5803 00 90 – ander 8 0 

5804 Tule, bobinettule en filetweefsel; kant, aan het stuk, in banden 
of in de vorm van motieven, andere dan de producten be
doeld bij de posten 6002 tot en meet 6006 

5804 10 – tule, bobinettule en filetweefsel 

– – niet opgemaakt 

5804 10 11 – – – filetweefsel 6,5 0 

5804 10 19 – – – andere 6,5 0
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5804 10 90 – – opgemaakt 8 0 

– mechanisch vervaardigde kant 

5804 21 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

5804 21 10 – – – mechanisch vervaardigde kloskant 8 0 

5804 21 90 – – – andere 8 0 

5804 29 – – van andere textielstoffen 

5804 29 10 – – – mechanisch vervaardigde kloskant 8 0 

5804 29 90 – – – andere 8 0 

5804 30 00 – met de hand vervaardigde kant 8 0 

5805 00 00 Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse 
tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de 
naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), 
ook indien geconfectioneerd 

5,6 0 

5806 Lint, ander dan de artikelen bedoeld bij post 5807; bolduclint, 
zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lo
pende draden of textielvezels 

5806 10 00 – lint van fluweel, van pluche, van chenilleweefsel of van lus
senweefsel 

6,3 0 

5806 20 00 – ander lint, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elasto
meergarens of rubberdraden 

7,5 0 

– ander lint 

5806 31 00 – – van katoen 7,5 0 

5806 32 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

5806 32 10 – – – met echte zelfkanten 7,5 0 

5806 32 90 – – – andere 7,5 0 

5806 39 00 – – van andere textielstoffen 7,5 0 

5806 40 00 – bolduclint 6,2 0 

5807 Etiketten, insignes en dergelijke artikelen van textiel, aan het 
stuk, in banden of gesneden, niet geborduurd 

5807 10 – geweven 

5807 10 10 – – met ingeweven opschriften en motieven 6,2 0 

5807 10 90 – – andere 6,2 0 

5807 90 – andere
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5807 90 10 – – van vilt of van gebonden textielvlies 6,3 0 

5807 90 90 – – andere 8 0 

5808 Vlechten aan het stuk; passementwerk en dergelijke versie
ringsartikelen aan het stuk, zonder borduurwerk, ander dan 
van brei- of haakwerk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke 
artikelen 

5808 10 00 – vlechten aan het stuk 5 0 

5808 90 00 – andere 5,3 0 

5809 00 00 Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens be
doeld bij post 5605, van de soort gebezigd voor kleding, voor 
stoffering of voor dergelijk gebruik, elders genoemd noch 
elders onder begrepen 

5,6 0 

5810 Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van 
motieven 

5810 10 – etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel 

5810 10 10 – – met een waarde van meer dan 35 EUR per kg nettogewicht 5,8 0 

5810 10 90 – – andere 8 0 

– ander borduurwerk 

5810 91 – – van katoen 

5810 91 10 – – – met een waarde van meer dan 17,50 EUR per kg netto
gewicht 

5,8 0 

5810 91 90 – – – ander 7,2 0 

5810 92 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

5810 92 10 – – – met een waarde van meer dan 17,50 EUR per kg netto
gewicht 

5,8 0 

5810 92 90 – – – ander 7,2 0 

5810 99 – – van andere textielstoffen 

5810 99 10 – – – met een waarde van meer dan 17,50 EUR per kg netto
gewicht 

5,8 0 

5810 99 90 – – – ander 7,2 0 

5811 00 00 Gematelasseerde textielproducten aan het stuk, bestaande uit 
een of meer lagen textiel, die door stikken of op andere wijze 
zijn samengevoegd met watten of ander opvulmateriaal, an
dere dan borduurwerk bedoeld bij post 5810 

8 0 

59 HOOFDSTUK 59 - WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD, BEKLEED, 
BEDEKT OF MET INLAGEN; TECHNISCHE ARTIKELEN VAN 
TEXTIELSTOFFEN 

5901 Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van 
de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, 
voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en 
tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke 
weefsels voor steunvormen van hoeden
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5901 10 00 – weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van 
de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonne
ren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik 

6,5 0 

5901 90 00 – andere 6,5 0 

5902 Bandenkoordweefsel („tyre cord fabric”) van garens met een 
hoge sterktegraad van nylon of van andere polyamiden, van 
polyesters of van viscoserayon 

5902 10 – van nylon of van andere polyamiden 

5902 10 10 – – geïmpregneerd met rubber 5,6 0 

5902 10 90 – – andere 8 0 

5902 20 – van polyesters 

5902 20 10 – – geïmpregneerd met rubber 5,6 0 

5902 20 90 – – andere 8 0 

5902 90 – andere 

5902 90 10 – – geïmpregneerd met rubber 5,6 0 

5902 90 90 – – andere 8 0 

5903 Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met 
inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902 

5903 10 – met poly(vinylchloride) 

5903 10 10 – – geïmpregneerd 8 0 

5903 10 90 – – bekleed, bedekt, dan wel met inlagen 8 0 

5903 20 – met polyurethaan 

5903 20 10 – – geïmpregneerd 8 0 

5903 20 90 – – bekleed, bedekt, dan wel met inlagen 8 0 

5903 90 – andere 

5903 90 10 – – geïmpregneerd 8 0 

– – bekleed, bedekt, dan wel met inlagen 

5903 90 91 – – – cellulosederivaten of andere kunststof, met een bovenzijde 
van textielstof 

8 0 

5903 90 99 – – – andere 8 0 

5904 Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedek
king, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een dra
ger van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden 

5904 10 00 – linoleum 5,3 0 

5904 90 00 – andere 5,3 0 

5905 00 Wandbekleding van textielstof
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5905 00 10 – bestaande uit parallel gelegde draden aangebracht op een 
drager 

5,8 0 

– andere 

5905 00 30 – – van vlas 8 0 

5905 00 50 – – van jute 4 0 

5905 00 70 – – van synthetische of kunstmatige textielvezels 8 0 

5905 00 90 – – andere 6 0 

5906 Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902 

5906 10 00 – plakband met een breedte van niet meer dan 20 cm 4,6 0 

– andere 

5906 91 00 – – van brei- of haakwerk 6,5 0 

5906 99 – – andere 

5906 99 10 – – – canvas bedoeld bij aantekening 4, onder c), op dit hoofd
stuk 

8 0 

5906 99 90 – – – andere 5,6 0 

5907 00 Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; be
schilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden 
van studio’s of voor dergelijk gebruik 

5907 00 10 – wasdoek en andere weefsels voorzien van een deklaag van 
olie of van oliehoudende preparaten 

4,9 0 

5907 00 90 – andere 4,9 0 

5908 00 00 Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor 
aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of 
gebreid; gloeikousjes en rondgebreide buisjes voor het vervaar
digen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd 

5,6 0 

5909 00 Brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook 
indien gewapend, met beslag of met toebehoren van andere 
stoffen 

5909 00 10 – van synthetische textielvezels 6,5 0 

5909 00 90 – van andere textielstoffen 6,5 0 

5910 00 00 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstoffen, 
ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt met, dan wel met 
inlagen van kunststof, of versterkt met metaal of met andere 
stoffen 

5,1 0 

5911 Producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik, 
bedoeld bij aantekening 7 op dit hoofdstuk 

5911 10 00 – weefsels, vilt of met vilt gevoerd weefsel, bekleed of bedekt 
met, dan wel met inlagen van rubber, leder of andere stof
fen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kaard
beslag, alsmede dergelijke producten voor ander technisch 
gebruik, lint van fluweel, geïmpregneerd met rubber, voor 
het bekleden van kettingbomen daaronder begrepen 

5,3 0
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5911 20 00 – builgaas, ook indien geconfectioneerd 4,6 0 

– weefsels en vilt, eindeloos of voorzien van verbindingsstuk
ken, van de soort gebruikt voor papiermachines en dergelijke 
machines (bijvoorbeeld machines voor pulp of asbestcement) 

5911 31 – – met een gewicht van minder dan 650 g/m 2 

– – – van zijde of van synthetische of kunstmatige textielvezels 

5911 31 11 – – – – al dan niet vervilte weefsels van synthetische vezels van 
de soort gebruikt voor papiermachines 

5,8 0 

5911 31 19 – – – – andere 5,8 0 

5911 31 90 – – – van andere textielstoffen 4,4 0 

5911 32 – – met een gewicht van 650 g/m 2 of meer 

5911 32 10 – – – van zijde of van synthetische of kunstmatige textielvezels 5,8 0 

5911 32 90 – – – van andere textielstoffen 4,4 0 

5911 40 00 – persdoeken en grove weefsels (die van mensenhaar daar
onder begrepen), van de soort gebruikt in oliepersen of 
voor dergelijk technisch gebruik 

6 0 

5911 90 – andere 

5911 90 10 – – van vilt 6 0 

5911 90 90 – – andere 6 0 

60 HOOFDSTUK 60 - BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK 

6001 Poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof 
daaronder begrepen), aan het stuk 

6001 10 00 – hoogpolige stoffen 8 0 

– lussenstof 

6001 21 00 – – van katoen 8 0 

6001 22 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

6001 29 00 – – van andere textielstoffen 8 0 

– ander 

6001 91 00 – – van katoen 8 0 

6001 92 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

6001 99 00 – – van andere textielstoffen 8 0 

6002 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet 
meer dan 30 cm, bevattende 5 of meer gewichtspercenten 
elastomeergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij 
post 6001
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6002 40 00 – bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, 
geen rubberdraden bevattend 

8 0 

6002 90 00 – ander 6,5 0 

6003 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet 
meer dan 30 cm, ander dan bedoeld bij de posten 6001 en 
6002 

6003 10 00 – van wol of van fijn haar 8 0 

6003 20 00 – van katoen 8 0 

6003 30 – van synthetische vezels 

6003 30 10 – – raschelkant 8 0 

6003 30 90 – – ander 8 0 

6003 40 00 – van kunstmatige vezels 8 0 

6003 90 00 – ander 8 0 

6004 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van meer dan 
30 cm, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeer
garens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post 6001 

6004 10 00 – bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, 
geen rubberdraden bevattend 

8 0 

6004 90 00 – ander 6,5 0 

6005 Kettingbreiwerk aan het stuk (dat verkregen op de galonneer
machine daaronder begrepen), ander dan bedoeld bij de pos
ten 6001 tot en met 6004 

– van katoen 

6005 21 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

6005 22 00 – – geverfd 8 0 

6005 23 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

6005 24 00 – – bedrukt 8 0 

– van synthetische vezels 

6005 31 – – ongebleekt of gebleekt 

6005 31 10 – – – voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 31 50 – – – raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 31 90 – – – ander 8 0 

6005 32 – – geverfd 

6005 32 10 – – – voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 32 50 – – – raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0
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6005 32 90 – – – ander 8 0 

6005 33 – – van verschillend gekleurd garen 

6005 33 10 – – – voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 33 50 – – – raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 33 90 – – – ander 8 0 

6005 34 – – bedrukt 

6005 34 10 – – – voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 34 50 – – – raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 34 90 – – – ander 8 0 

– van kunstmatige vezels 

6005 41 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

6005 42 00 – – geverfd 8 0 

6005 43 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

6005 44 00 – – bedrukt 8 0 

6005 90 – ander 

6005 90 10 – – van wol of van fijn haar 8 0 

6005 90 90 – – ander 8 0 

6006 Ander brei- en haakwerk aan het stuk 

6006 10 00 – van wol of van fijn haar 8 0 

– van katoen 

6006 21 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

6006 22 00 – – geverfd 8 0 

6006 23 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

6006 24 00 – – bedrukt 8 0 

– van synthetische vezels 

6006 31 – – ongebleekt of gebleekt 

6006 31 10 – – – voor gordijnen en vitrages 8 0 

6006 31 90 – – – ander 8 0 

6006 32 – – geverfd 

6006 32 10 – – – voor gordijnen en vitrages 8 0
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6006 32 90 – – – ander 8 0 

6006 33 – – van verschillend gekleurd garen 

6006 33 10 – – – voor gordijnen en vitrages 8 0 

6006 33 90 – – – ander 8 0 

6006 34 – – bedrukt 

6006 34 10 – – – voor gordijnen en vitrages 8 0 

6006 34 90 – – – ander 8 0 

– van kunstmatige vezels 

6006 41 00 – – ongebleekt of gebleekt 8 0 

6006 42 00 – – geverfd 8 0 

6006 43 00 – – van verschillend gekleurd garen 8 0 

6006 44 00 – – bedrukt 8 0 

6006 90 00 – ander 8 0 

61 HOOFDSTUK 61 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, 
VAN BREI- OF HAAKWERK 

6101 Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke 
artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens, 
andere dan de artikelen bedoeld bij post 6103 

6101 20 – van katoen 

6101 20 10 – – overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6101 20 90 – – anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6101 30 – van synthetische of kunstmatige vezels 

6101 30 10 – – overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6101 30 90 – – anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6101 90 – van andere textielstoffen 

6101 90 20 – – overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6101 90 80 – – anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van 
brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes, andere dan de 
artikelen bedoeld bij post 6104
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6102 10 – van wol of van fijn haar 

6102 10 10 – – mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 10 90 – – anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 20 – van katoen 

6102 20 10 – – mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 20 90 – – anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 30 – van synthetische of kunstmatige vezels 

6102 30 10 – – mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 30 90 – – anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 90 – van andere textielstoffen 

6102 90 10 – – mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 90 90 – – anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6103 Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, 
lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zoge
naamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor 
heren of voor jongens 

6103 10 00 – kostuums 12 0 

– ensembles 

6103 22 00 – – van katoen 12 0 

6103 23 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6103 29 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– colbertjassen, blazers en dergelijke 

6103 31 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6103 32 00 – – van katoen 12 0 

6103 33 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6103 39 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse over
alls 

6103 41 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6103 42 00 – – van katoen 12 0 

6103 43 00 – – van synthetische vezels 12 0
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6103 49 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6104 Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jas
jes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken 
(andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse 
overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes 

– mantelpakken en broekpakken 

6104 13 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6104 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– ensembles 

6104 22 00 – – van katoen 12 0 

6104 23 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6104 29 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– blazers en andere jasjes 

6104 31 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6104 32 00 – – van katoen 12 0 

6104 33 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6104 39 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– japonnen 

6104 41 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6104 42 00 – – van katoen 12 0 

6104 43 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6104 44 00 – – van kunstmatige vezels 12 0 

6104 49 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– rokken en broekrokken 

6104 51 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6104 52 00 – – van katoen 12 0 

6104 53 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6104 59 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse over
alls 

6104 61 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6104 62 00 – – van katoen 12 0
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6104 63 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6104 69 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6105 Overhemden, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jon
gens 

6105 10 00 – van katoen 12 0 

6105 20 – van synthetische of kunstmatige vezels 

6105 20 10 – – van synthetische vezels 12 0 

6105 20 90 – – van kunstmatige vezels 12 0 

6105 90 – van andere textielstoffen 

6105 90 10 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6105 90 90 – – van andere textielstoffen 12 0 

6106 Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames 
of voor meisjes 

6106 10 00 – van katoen 12 0 

6106 20 00 – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6106 90 – van andere textielstoffen 

6106 90 10 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6106 90 30 – – van zijde of van afval van zijde 12 0 

6106 90 50 – – van vlas of van ramee 12 0 

6106 90 90 – – van andere textielstoffen 12 0 

6107 Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, ka
merjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, 
voor heren of voor jongens 

– slips en onderbroeken 

6107 11 00 – – van katoen 12 0 

6107 12 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6107 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– nachthemden en pyjama's 

6107 21 00 – – van katoen 12 0 

6107 22 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6107 29 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere
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6107 91 00 – – van katoen 12 0 

6107 99 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6108 Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, ne
gligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- 
of haakwerk, voor dames of voor meisjes 

– onderjurken en onderrokken 

6108 11 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– slips en onderbroeken 

6108 21 00 – – van katoen 12 0 

6108 22 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 29 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– nachthemden en pyjama's 

6108 31 00 – – van katoen 12 0 

6108 32 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 39 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere 

6108 91 00 – – van katoen 12 0 

6108 92 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 99 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6109 T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk 

6109 10 00 – van katoen 12 0 

6109 90 – van andere textielstoffen 

6109 90 10 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6109 90 30 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6109 90 90 – – van andere textielstoffen 12 0 

6110 Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke ar
tikelen, van brei- of haakwerk 

– van wol of van fijn haar 

6110 11 – – van wol
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6110 11 10 – – – truien, jumpers, pullovers en slip-overs, bevattende 50 of 
meer gewichtspercenten wol en wegende 600 g of meer 
per stuk 

10,5 0 

– – – andere 

6110 11 30 – – – – voor heren of voor jongens 12 0 

6110 11 90 – – – – voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 12 – – van kasjmiergeiten 

6110 12 10 – – – voor heren of voor jongens 12 0 

6110 12 90 – – – voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 19 – – andere 

6110 19 10 – – – voor heren of voor jongens 12 0 

6110 19 90 – – – voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 20 – van katoen 

6110 20 10 – – hemdtruien (sous-pulls) 12 0 

– – andere 

6110 20 91 – – – voor heren of voor jongens 12 0 

6110 20 99 – – – voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 30 – van synthetische of kunstmatige vezels 

6110 30 10 – – hemdtruien (sous-pulls) 12 0 

– – andere 

6110 30 91 – – – voor heren of voor jongens 12 0 

6110 30 99 – – – voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 90 – van andere textielstoffen 

6110 90 10 – – van vlas of van ramee 12 0 

6110 90 90 – – van andere textielstoffen 12 0 

6111 Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s, van brei- of haak
werk 

6111 20 – van katoen 

6111 20 10 – – handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 8,9 0 

6111 20 90 – – andere 12 0 

6111 30 – van synthetische vezels
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6111 30 10 – – handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 8,9 0 

6111 30 90 – – andere 12 0 

6111 90 – van andere textielstoffen 

– – van wol of van fijn haar 

6111 90 11 – – – handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 8,9 0 

6111 90 19 – – – andere 12 0 

6111 90 90 – – van andere textielstoffen 12 0 

6112 Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken, van 
brei- of haakwerk 

– trainingspakken 

6112 11 00 – – van katoen 12 0 

6112 12 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6112 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6112 20 00 – skipakken 12 0 

– badpakken en zwembroeken, voor heren of voor jongens 

6112 31 – – van synthetische vezels 

6112 31 10 – – – bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 31 90 – – – andere 12 0 

6112 39 – – van andere textielstoffen 

6112 39 10 – – – bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 39 90 – – – andere 12 0 

– badpakken en zwembroeken, voor dames of voor meisjes 

6112 41 – – van synthetische vezels 

6112 41 10 – – – bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 41 90 – – – andere 12 0 

6112 49 – – van andere textielstoffen 

6112 49 10 – – – bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 49 90 – – – andere 12 0 

6113 00 Kleding vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 
5903, 5906 of 5907 

6113 00 10 – vervaardigd uit brei- of haakwerk bedoeld bij post 5906 8 0
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6113 00 90 – andere 12 0 

6114 Andere kleding van brei- of haakwerk 

6114 20 00 – van katoen 12 0 

6114 30 00 – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6114 90 00 – van andere textielstoffen 12 0 

6115 Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke ar
tikelen, die met degressieve compressie (bijvoorbeeld aderspat
kousen) daaronder begrepen, van brei- of haakwerk 

6115 10 – kousenbroeken, kousen en kniekousen met degressieve com
pressie (bijvoorbeeld aderspatkousen) 

6115 10 10 – – aderspatkousen van synthetische vezels 8 0 

6115 10 90 – – andere 12 0 

– andere kousenbroeken 

6115 21 00 – – van synthetische vezels, van minder dan 67 decitex per 
enkelvoudige draad 

12 0 

6115 22 00 – – van synthetische vezels, van 67 decitex of meer per enkel
voudige draad 

12 0 

6115 29 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6115 30 – andere dameskousen en -kniekousen, van minder dan 67 
decitex per enkelvoudige draad 

– – van synthetische vezels 

6115 30 11 – – – kniekousen 12 0 

6115 30 19 – – – andere 12 0 

6115 30 90 – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere 

6115 94 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6115 95 00 – – van katoen 12 0 

6115 96 – – van synthetische vezels 

6115 96 10 – – – kniekousen 12 0 

– – – andere 

6115 96 91 – – – – dameskousen 12 0 

6115 96 99 – – – – andere 12 0 

6115 99 00 – – van andere textielstoffen 12 0
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6116 Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- 
of haakwerk 

6116 10 – geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of met rub
ber 

6116 10 20 – – vingerhandschoenen, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met 
rubber 

8 0 

6116 10 80 – – andere 8,9 0 

– andere 

6116 91 00 – – van wol of van fijn haar 8,9 0 

6116 92 00 – – van katoen 8,9 0 

6116 93 00 – – van synthetische vezels 8,9 0 

6116 99 00 – – van andere textielstoffen 8,9 0 

6117 Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- of haak
werk; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- 
of haakwerk 

6117 10 00 – sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, 
voiles en dergelijke artikelen 

12 0 

6117 80 – ander toebehoren 

6117 80 10 – – van elastisch of gegummeerd brei- of haakwerk 8 0 

6117 80 80 – – ander 12 0 

6117 90 00 – delen 12 0 

62 HOOFDSTUK 62 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, 
ANDERE DAN VAN BREI- OF HAAKWERK 

6201 Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke 
artikelen, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen 
bedoeld bij post 6203 

– overjassen, regenjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 

6201 11 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6201 12 – – van katoen 

6201 12 10 – – – wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6201 12 90 – – – wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6201 13 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

6201 13 10 – – – wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6201 13 90 – – – wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6201 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere
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6201 91 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6201 92 00 – – van katoen 12 0 

6201 93 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6201 99 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6202 Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor 
dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij 
post 6204 

– mantels, regenjassen, capes en dergelijke artikelen 

6202 11 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6202 12 – – van katoen 

6202 12 10 – – – wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6202 12 90 – – – wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6202 13 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

6202 13 10 – – – wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6202 13 90 – – – wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6202 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere 

6202 91 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6202 92 00 – – van katoen 12 0 

6202 93 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6202 99 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6203 Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, 
lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zoge
heten Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens 

– kostuums 

6203 11 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6203 12 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6203 19 – – van andere textielstoffen 

6203 19 10 – – – van katoen 12 0 

6203 19 30 – – – van kunstmatige vezels 12 0 

6203 19 90 – – – andere 12 0 

– ensembles
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6203 22 – – van katoen 

6203 22 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 22 80 – – – andere 12 0 

6203 23 – – van synthetische vezels 

6203 23 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 23 80 – – – andere 12 0 

6203 29 – – van andere textielstoffen 

– – – van kunstmatige vezels 

6203 29 11 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 29 18 – – – – andere 12 0 

6203 29 30 – – – van wol of van fijn haar 12 0 

6203 29 90 – – – andere 12 0 

– colbertjassen, blazers en dergelijke 

6203 31 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6203 32 – – van katoen 

6203 32 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 32 90 – – – andere 12 0 

6203 33 – – van synthetische vezels 

6203 33 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 33 90 – – – andere 12 0 

6203 39 – – van andere textielstoffen 

– – – van kunstmatige vezels 

6203 39 11 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 39 19 – – – – andere 12 0 

6203 39 90 – – – andere 12 0 

– lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse over
alls 

6203 41 – – van wol of van fijn haar 

6203 41 10 – – – lange broeken 12 0 

6203 41 30 – – – zogenaamde Amerikaanse overalls 12 0 

6203 41 90 – – – andere 12 0
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6203 42 – – van katoen 

– – – lange broeken 

6203 42 11 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

– – – – andere 

6203 42 31 – – – – – van denim 12 0 

6203 42 33 – – – – – van gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (cordu
roy) 

12 0 

6203 42 35 – – – – – andere 12 0 

– – – zogenaamde Amerikaanse overalls 

6203 42 51 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 42 59 – – – – andere 12 0 

6203 42 90 – – – andere 12 0 

6203 43 – – van synthetische vezels 

– – – lange broeken 

6203 43 11 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 43 19 – – – – andere 12 0 

– – – zogenaamde Amerikaanse overalls 

6203 43 31 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 43 39 – – – – andere 12 0 

6203 43 90 – – – andere 12 0 

6203 49 – – van andere textielstoffen 

– – – van kunstmatige vezels 

– – – – lange broeken 

6203 49 11 – – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 49 19 – – – – – andere 12 0 

– – – – zogenaamde Amerikaanse overalls 

6203 49 31 – – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 49 39 – – – – – andere 12 0 

6203 49 50 – – – – andere 12 0 

6203 49 90 – – – andere 12 0
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6204 Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jas
jes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken 
(andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse 
overalls, voor dames of voor meisjes 

– mantelpakken en broekpakken 

6204 11 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6204 12 00 – – van katoen 12 0 

6204 13 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6204 19 – – van andere textielstoffen 

6204 19 10 – – – van kunstmatige vezels 12 0 

6204 19 90 – – – andere 12 0 

– ensembles 

6204 21 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6204 22 – – van katoen 

6204 22 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 22 80 – – – andere 12 0 

6204 23 – – van synthetische vezels 

6204 23 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 23 80 – – – andere 12 0 

6204 29 – – van andere textielstoffen 

– – – van kunstmatige vezels 

6204 29 11 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 29 18 – – – – andere 12 0 

6204 29 90 – – – andere 12 0 

– blazers en andere jasjes 

6204 31 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6204 32 – – van katoen 

6204 32 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 32 90 – – – andere 12 0 

6204 33 – – van synthetische vezels 

6204 33 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 33 90 – – – andere 12 0
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6204 39 – – van andere textielstoffen 

– – – van kunstmatige vezels 

6204 39 11 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 39 19 – – – – andere 12 0 

6204 39 90 – – – andere 12 0 

– japonnen 

6204 41 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6204 42 00 – – van katoen 12 0 

6204 43 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6204 44 00 – – van kunstmatige vezels 12 0 

6204 49 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– rokken en broekrokken 

6204 51 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6204 52 00 – – van katoen 12 0 

6204 53 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6204 59 – – van andere textielstoffen 

6204 59 10 – – – van kunstmatige vezels 12 0 

6204 59 90 – – – andere 12 0 

– lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse over
alls 

6204 61 – – van wol of van fijn haar 

6204 61 10 – – – lange broeken 12 0 

6204 61 85 – – – andere 12 0 

6204 62 – – van katoen 

– – – lange broeken 

6204 62 11 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

– – – – andere 

6204 62 31 – – – – – van denim 12 0 

6204 62 33 – – – – – van gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (cordu
roy) 

12 0 

6204 62 39 – – – – – andere 12 0 

– – – zogenaamde Amerikaanse overalls
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6204 62 51 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 62 59 – – – – andere 12 0 

6204 62 90 – – – andere 12 0 

6204 63 – – van synthetische vezels 

– – – lange broeken 

6204 63 11 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 63 18 – – – – andere 12 0 

– – – zogenaamde Amerikaanse overalls 

6204 63 31 – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 63 39 – – – – andere 12 0 

6204 63 90 – – – andere 12 0 

6204 69 – – van andere textielstoffen 

– – – van kunstmatige vezels 

– – – – lange broeken 

6204 69 11 – – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 69 18 – – – – – andere 12 0 

– – – – zogenaamde Amerikaanse overalls 

6204 69 31 – – – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 69 39 – – – – – andere 12 0 

6204 69 50 – – – – andere 12 0 

6204 69 90 – – – andere 12 0 

6205 Overhemden voor heren of voor jongens 

6205 20 00 – van katoen 12 0 

6205 30 00 – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6205 90 – van andere textielstoffen 

6205 90 10 – – van vlas of van ramee 12 0 

6205 90 80 – – andere 12 0 

6206 Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes 

6206 10 00 – van zijde of van afval van zijde 12 0 

6206 20 00 – van wol of van fijn haar 12 0
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6206 30 00 – van katoen 12 0 

6206 40 00 – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6206 90 – van andere textielstoffen 

6206 90 10 – – van vlas of van ramee 12 0 

6206 90 90 – – andere 12 0 

6207 Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama’s, 
badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of 
voor jongens 

– slips en onderbroeken 

6207 11 00 – – van katoen 12 0 

6207 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– nachthemden en pyjama’s 

6207 21 00 – – van katoen 12 0 

6207 22 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6207 29 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere 

6207 91 00 – – van katoen 12 0 

6207 99 – – van andere textielstoffen 

6207 99 10 – – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6207 99 90 – – – andere 12 0 

6208 Onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, 
pyjama’s, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artike
len, voor dames of voor meisjes 

– onderjurken en onderrokken 

6208 11 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6208 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– nachthemden en pyjama’s 

6208 21 00 – – van katoen 12 0 

6208 22 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6208 29 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere 

6208 91 00 – – van katoen 12 0
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6208 92 00 – – van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6208 99 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6209 Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s 

6209 20 00 – van katoen 10,5 0 

6209 30 00 – van synthetische vezels 10,5 0 

6209 90 – van andere textielstoffen 

6209 90 10 – – van wol of van fijn haar 10,5 0 

6209 90 90 – – andere 10,5 0 

6210 Kleding vervaardigd van de producten bedoeld bij post 5602, 
5603, 5903, 5906 of 5907 

6210 10 – van producten bedoeld bij post 5602 of 5603 

6210 10 10 – – van producten bedoeld bij post 5602 12 0 

6210 10 90 – – van producten bedoeld bij post 5603 12 0 

6210 20 00 – andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 
6201 11 tot en met 6201 19 

12 0 

6210 30 00 – andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 
6202 11 tot en met 6202 19 

12 0 

6210 40 00 – andere kleding, voor heren of voor jongens 12 0 

6210 50 00 – andere kleding, voor dames of voor meisjes 12 0 

6211 Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken; an
dere kleding 

– badpakken en zwembroeken 

6211 11 00 – – voor heren of voor jongens 12 0 

6211 12 00 – – voor dames of voor meisjes 12 0 

6211 20 00 – skipakken 12 0 

– andere kleding, voor heren of voor jongens 

6211 32 – – van katoen 

6211 32 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

– – – trainingspakken met voering 

6211 32 31 – – – – waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en de
zelfde stof 

12 0 

– – – – andere 

6211 32 41 – – – – – delen voor het bovenlichaam 12 0
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6211 32 42 – – – – – delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 32 90 – – – andere 12 0 

6211 33 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

6211 33 10 – – – werk- en bedrijfskleding 12 0 

– – – trainingspakken met voering 

6211 33 31 – – – – waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en de
zelfde stof 

12 0 

– – – – andere 

6211 33 41 – – – – – delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 33 42 – – – – – delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 33 90 – – – andere 12 0 

6211 39 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere kleding, voor dames of voor meisjes 

6211 41 00 – – van wol of van fijn haar 12 0 

6211 42 – – van katoen 

6211 42 10 – – – schorten, stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding 12 0 

– – – trainingspakken met voering 

6211 42 31 – – – – waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en de
zelfde stof 

12 0 

– – – – andere 

6211 42 41 – – – – – delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 42 42 – – – – – delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 42 90 – – – andere 12 0 

6211 43 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

6211 43 10 – – – schorten, stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding 12 0 

– – – trainingspakken met voering 

6211 43 31 – – – – waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en de
zelfde stof 

12 0 

– – – – andere 

6211 43 41 – – – – – delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 43 42 – – – – – delen voor het onderlichaam 12 0
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6211 43 90 – – – andere 12 0 

6211 49 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6212 Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, 
kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, 
ook indien van brei- of haakwerk 

6212 10 – bustehouders 

6212 10 10 – – in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in 
het klein, bestaande uit een bustehouder en een slip 

6,5 0 

6212 10 90 – – andere 6,5 0 

6212 20 00 – gaines (step-ins) en gainebroeken (panty’s) 6,5 0 

6212 30 00 – corseletten 6,5 0 

6212 90 00 – andere 6,5 0 

6213 Zakdoeken 

6213 20 00 – van katoen 10 0 

6213 90 00 – van andere textielstoffen 10 0 

6214 Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, 
voiles en dergelijke artikelen 

6214 10 00 – van zijde of van afval van zijde 8 0 

6214 20 00 – van wol of van fijn haar 8 0 

6214 30 00 – van synthetische vezels 8 0 

6214 40 00 – van kunstmatige vezels 8 0 

6214 90 00 – van andere textielstoffen 8 0 

6215 Dassen, strikjes en sjaaldassen 

6215 10 00 – van zijde of van afval van zijde 6,3 0 

6215 20 00 – van synthetische of kunstmatige vezels 6,3 0 

6215 90 00 – van andere textielstoffen 6,3 0 

6216 00 00 Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 7,6 0 

6217 Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan 
die bedoeld bij post 6212) van kleding of van kledingtoebe
horen 

6217 10 00 – kledingtoebehoren 6,3 0 

6217 90 00 – delen 12 0
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63 HOOFDSTUK 63 - ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTI
KELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; 
OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN 

I. ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEX
TIEL 

6301 Dekens 

6301 10 00 – elektrisch verwarmde dekens 6,9 0 

6301 20 – dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van wol of 
van fijn haar 

6301 20 10 – – van brei- of haakwerk 12 0 

6301 20 90 – – andere 12 0 

6301 30 – dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van katoen 

6301 30 10 – – van brei- of haakwerk 12 0 

6301 30 90 – – andere 7,5 0 

6301 40 – dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van syn
thetische vezels 

6301 40 10 – – van brei- of haakwerk 12 0 

6301 40 90 – – andere 12 0 

6301 90 – andere dekens 

6301 90 10 – – van brei- of haakwerk 12 0 

6301 90 90 – – andere 12 0 

6302 Tafel-, bedden- en huishoudlinnen 

6302 10 00 – beddenlinnen van brei- of haakwerk 12 0 

– ander beddenlinnen, bedrukt 

6302 21 00 – – van katoen 12 0 

6302 22 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

6302 22 10 – – – van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 22 90 – – – andere 12 0 

6302 29 – – van andere textielstoffen 

6302 29 10 – – – van vlas of van ramee 12 0 

6302 29 90 – – – van andere textielstoffen 12 0 

– ander beddenlinnen 

6302 31 00 – – van katoen 12 0
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6302 32 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

6302 32 10 – – – van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 32 90 – – – andere 12 0 

6302 39 – – van andere textielstoffen 

6302 39 20 – – – van vlas of van ramee 12 0 

6302 39 90 – – – van andere textielstoffen 12 0 

6302 40 00 – tafellinnen van brei- of haakwerk 12 0 

– ander tafellinnen 

6302 51 00 – – van katoen 12 0 

6302 53 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

6302 53 10 – – – van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 53 90 – – – andere 12 0 

6302 59 – – van andere textielstoffen 

6302 59 10 – – – van vlas 12 0 

6302 59 90 – – – andere 12 0 

6302 60 00 – huishoudlinnen van lussenstof van katoen 12 0 

– ander 

6302 91 00 – – van katoen 12 0 

6302 93 – – van synthetische of kunstmatige vezels 

6302 93 10 – – – van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 93 90 – – – ander 12 0 

6302 99 – – van andere textielstoffen 

6302 99 10 – – – van vlas 12 0 

6302 99 90 – – – ander 12 0 

6303 Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes 
daaronder begrepen 

– van brei- of haakwerk 

6303 12 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6303 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere
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6303 91 00 – – van katoen 12 0 

6303 92 – – van synthetische vezels 

6303 92 10 – – – van gebonden textielvlies 6,9 0 

6303 92 90 – – – andere 12 0 

6303 99 – – van andere textielstoffen 

6303 99 10 – – – van gebonden textielvlies 6,9 0 

6303 99 90 – – – andere 12 0 

6304 Andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij 
post 9404 

– bedspreien 

6304 11 00 – – van brei- of haakwerk 12 0 

6304 19 – – andere 

6304 19 10 – – – van katoen 12 0 

6304 19 30 – – – van vlas of van ramee 12 0 

6304 19 90 – – – van andere textielstoffen 12 0 

– andere 

6304 91 00 – – van brei- of haakwerk 12 0 

6304 92 00 – – andere dan van brei- of haakwerk, van katoen 12 0 

6304 93 00 – – andere dan van brei- of haakwerk, van synthetische vezels 12 0 

6304 99 00 – – andere dan van brei- of haakwerk, van andere textielstoffen 12 0 

6305 Zakken voor verpakkingsdoeleinden 

6305 10 – van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 5303 

6305 10 10 – – gebruikte 2 0 

6305 10 90 – – andere 4 0 

6305 20 00 – van katoen 7,2 0 

– van synthetische of kunstmatige textielstoffen 

6305 32 – – soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen 

– – – van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van 
polyethyleen of van polypropyleen 

6305 32 11 – – – – van brei- of haakwerk 12 0 

– – – – andere 

6305 32 81 – – – – – waarvan het weefsel niet meer dan 120 g/m 2 weegt 7,2 0 

6305 32 89 – – – – – waarvan het weefsel meer dan 120 g/m 2 weegt 7,2 0
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6305 32 90 – – – andere 7,2 0 

6305 33 – – andere, van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, 
van polyethyleen of van polypropyleen 

6305 33 10 – – – van brei- of haakwerk 12 0 

– – – andere 

6305 33 91 – – – – waarvan het weefsel niet meer dan 120 g/m 2 weegt 7,2 0 

6305 33 99 – – – – waarvan het weefsel meer dan 120 g/m 2 weegt 7,2 0 

6305 39 00 – – andere 7,2 0 

6305 90 00 – van andere textielstoffen 6,2 0 

6306 Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; 
tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeils
leden; kampeerartikelen 

– dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke 

6306 12 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6306 19 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

– tenten 

6306 22 00 – – van synthetische vezels 12 0 

6306 29 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6306 30 00 – zeilen 12 0 

6306 40 00 – luchtbedden 12 0 

– andere 

6306 91 00 – – van katoen 12 0 

6306 99 00 – – van andere textielstoffen 12 0 

6307 Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding 
daaronder begrepen 

6307 10 – dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke 

6307 10 10 – – van brei- of haakwerk 12 0 

6307 10 30 – – van gebonden textielvlies 6,9 0 

6307 10 90 – – andere 7,7 0 

6307 20 00 – zwemgordels en zwemvesten 6,3 0 

6307 90 – andere 

6307 90 10 – – van brei- of haakwerk 12 0 

– – andere
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6307 90 91 – – – van vilt 6,3 0 

6307 90 99 – – – andere 6,3 0 

II. STELLEN OF ASSORTIMENTEN 

6308 00 00 Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook 
indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, 
van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of 
van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de ver
koop in het klein 

12 0 

III. OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN 

6309 00 00 Oude kleren en dergelijke 5,3 0 

6310 Lompen en vodden, afval en oud goed, van bindgaren, van 
touw of van kabel 

6310 10 – gesorteerd 

6310 10 10 – – van wol, van fijn of van grof haar vrij 0 

6310 10 30 – – van vlas of van katoen vrij 0 

6310 10 90 – – van andere textielstoffen vrij 0 

6310 90 00 – andere vrij 0 

64 HOOFDSTUK 64 - SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGE
LIJKE ARTIKELEN; DELEN DAARVAN 

6401 Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber 
of van kunststof, waarvan het bovendeel niet door stikken of 
klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of 
dergelijke is samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de 
buitenzool is bevestigd 

6401 10 – schoeisel met beschermende metalen neus 

6401 10 10 – – met bovendeel van rubber 17 0 

6401 10 90 – – met bovendeel van kunststof 17 0 

– ander schoeisel 

6401 92 – – de enkel bedekkend, doch niet de knie 

6401 92 10 – – – met bovendeel van rubber 17 0 

6401 92 90 – – – met bovendeel van kunststof 17 0 

6401 99 00 – – ander 17 0 

6402 Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of 
van kunststof 

– sportschoeisel 

6402 12 – – skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen
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6402 12 10 – – – skischoenen 17 0 

6402 12 90 – – – zogenaamde snowboardschoenen 17 0 

6402 19 00 – – ander 16,9 0 

6402 20 00 – schoeisel waarvan het bovendeel uit riempjes bestaat die met 
pluggen aan de zool zijn bevestigd 

17 0 

– ander schoeisel 

6402 91 – – de enkel bedekkend 

6402 91 10 – – – met beschermende metalen neus 17 0 

6402 91 90 – – – ander 16,9 0 

6402 99 – – ander 

6402 99 05 – – – met beschermende metalen neus 17 0 

– – – ander 

6402 99 10 – – – – met bovendeel van rubber 16,8 0 

– – – – met bovendeel van kunststof 

– – – – – schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit 
riempjes bestaat 

6402 99 31 – – – – – – waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip 
van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 

16,8 0 

6402 99 39 – – – – – – ander 16,8 0 

6402 99 50 – – – – – pantoffels en ander huisschoeisel 16,8 0 

– – – – – ander, met een binnenzoollengte 

6402 99 91 – – – – – – van minder dan 24 cm 16,8 0 

– – – – – – van 24 cm of meer 

6402 99 93 – – – – – – – schoeisel dat niet als heren- of dames-schoeisel kan 
worden onderkend 

16,8 3 

– – – – – – – ander 

6402 99 96 – – – – – – – – voor heren 16,8 0 

6402 99 98 – – – – – – – – voor dames 16,8 0 

6403 Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder 
of van kunstleder en met bovendeel van leder 

– sportschoeisel 

6403 12 00 – – skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen 8 0
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6403 19 00 – – ander 8 0 

6403 20 00 – schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat 
bestaat uit lederen riemen over de wreef en om de grote teen 

8 0 

6403 40 00 – ander schoeisel met beschermende metalen neus 8 0 

– ander schoeisel met buitenzool van leder 

6403 51 – – de enkel bedekkend 

6403 51 05 – – – met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 0 

– – – ander 

– – – – de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een 
binnenzoollengte 

6403 51 11 – – – – – van minder dan 24 cm 8 0 

– – – – – van 24 cm of meer 

6403 51 15 – – – – – – voor heren 8 0 

6403 51 19 – – – – – – voor dames 8 0 

– – – – ander, met een binnenzoollengte 

6403 51 91 – – – – – van minder dan 24 cm 8 0 

– – – – – van 24 cm of meer 

6403 51 95 – – – – – – voor heren 8 0 

6403 51 99 – – – – – – voor dames 8 0 

6403 59 – – ander 

6403 59 05 – – – met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 0 

– – – ander 

– – – – schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit 
riempjes bestaat 

6403 59 11 – – – – – waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip 
van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 

5 0 

– – – – – ander, met een binnenzoollengte 

6403 59 31 – – – – – – van minder dan 24 cm 8 0 

– – – – – – van 24 cm of meer
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6403 59 35 – – – – – – – voor heren 8 0 

6403 59 39 – – – – – – – voor dames 8 0 

6403 59 50 – – – – pantoffels en ander huisschoeisel 8 0 

– – – – ander, met een binnenzoollengte 

6403 59 91 – – – – – van minder dan 24 cm 8 0 

– – – – – van 24 cm of meer 

6403 59 95 – – – – – – voor heren 8 0 

6403 59 99 – – – – – – voor dames 8 0 

– ander schoeisel 

6403 91 – – de enkel bedekkend 

6403 91 05 – – – met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 0 

– – – ander 

– – – – de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een 
binnenzoollengte 

6403 91 11 – – – – – van minder dan 24 cm 8 0 

– – – – – van 24 cm of meer 

6403 91 13 – – – – – – schoeisel dat niet als heren- of dames-schoeisel kan 
worden onderkend 

8 3 

– – – – – – ander 

6403 91 16 – – – – – – – voor heren 8 0 

6403 91 18 – – – – – – – voor dames 8 0 

– – – – ander, met een binnenzoollengte 

6403 91 91 – – – – – van minder dan 24 cm 8 0 

– – – – – van 24 cm of meer 

6403 91 93 – – – – – – schoeisel dat niet als heren- of dames-schoeisel kan 
worden onderkend 

8 0 

– – – – – – ander 

6403 91 96 – – – – – – – voor heren 8 0 

6403 91 98 – – – – – – – voor dames 5 0 

6403 99 – – ander
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6403 99 05 – – – met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 0 

– – – ander 

– – – – schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit 
riempjes bestaat 

6403 99 11 – – – – – waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip 
van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 

8 0 

– – – – – ander, met een binnenzoollengte 

6403 99 31 – – – – – – van minder dan 24 cm 8 0 

– – – – – – van 24 cm of meer 

6403 99 33 – – – – – – – schoeisel dat niet als heren- of dames-schoeisel kan 
worden onderkend 

8 3 

– – – – – – – ander 

6403 99 36 – – – – – – – – voor heren 8 0 

6403 99 38 – – – – – – – – voor dames 5 0 

6403 99 50 – – – – pantoffels en ander huisschoeisel 8 0 

– – – – ander, met een binnenzoollengte 

6403 99 91 – – – – – van minder dan 24 cm 8 0 

– – – – – van 24 cm of meer 

6403 99 93 – – – – – – schoeisel dat niet als heren- of dames-schoeisel kan 
worden onderkend 

8 0 

– – – – – – ander 

6403 99 96 – – – – – – – voor heren 8 0 

6403 99 98 – – – – – – – voor dames 7 0 

6404 Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder 
of van kunstleder en met bovendeel van textiel 

– schoeisel met buitenzool van rubber of van kunststof 

6404 11 00 – – Sportschoeisel; tennisschoenen, basketbalschoenen, gym
nastiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel 

16,9 0 

6404 19 – – ander 

6404 19 10 – – – pantoffels en ander huisschoeisel 16,9 0 

6404 19 90 – – – ander 17 0 

6404 20 – schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder
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6404 20 10 – – pantoffels en ander huisschoeisel 17 0 

6404 20 90 – – ander 17 0 

6405 Ander schoeisel 

6405 10 00 – met bovendeel van leder of van kunstleder 3,5 0 

6405 20 – met bovendeel van textiel 

6405 20 10 – – met buitenzool van hout of van kurk 3,5 0 

– – met buitenzool van andere stoffen 

6405 20 91 – – – pantoffels en ander huisschoeisel 4 0 

6405 20 99 – – – ander 4 0 

6405 90 – andere 

6405 90 10 – – met buitenzool van rubber, kunststof, leder of kunstleder 17 0 

6405 90 90 – – met buitenzool van andere stoffen 4 0 

6406 Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan 
niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, 
hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en 
dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan 

6406 10 – bovendelen en delen daarvan, andere dan contreforts en 
stijve toppen 

– – van leder 

6406 10 11 – – – bovendelen 3 0 

6406 10 19 – – – delen van bovendelen 3 0 

6406 10 90 – – van andere stoffen 3 0 

6406 20 – buitenzolen en hakken, van rubber of van kunststof 

6406 20 10 – – van rubber 3 0 

6406 20 90 – – van kunststof 3 0 

– andere 

6406 91 00 – – van hout 3 0 

6406 99 – – van andere stoffen 

6406 99 10 – – – slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen en delen 
daarvan 

3 0 

6406 99 30 – – – samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of 
met andere binnendelen, niet voorzien van buitenzool 

3 0 

6406 99 50 – – – inlegzolen en andere losse inlegstukken 3 0
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6406 99 60 – – – buitenzolen van leder of van kunstleder 3 0 

6406 99 80 – – – andere 3 0 

65 HOOFDSTUK 65 - HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN 

6501 00 00 Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand is 
aangevormd, alsmede schijfvormige „plateaux” en cilindervor
mige „manchons” (ook indien overlangs opengesneden), van 
vilt, voor hoeden 

2,7 0 

6502 00 00 Hoedvormen (cloches), waarvan bol noch rand zijn aange
vormd, gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aan
eenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken 
zijn vervaardigd, niet gegarneerd 

vrij 0 

6504 00 00 Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of 
vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de 
stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, ook indien gegar
neerd 

vrij 0 

6505 Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of 
vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielproducten, 
aan het stuk (maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; 
haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerd 

6505 10 00 – haarnetjes 2,7 0 

6505 90 – andere 

6505 90 05 – – van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoed
vormen, kappen of plateaus van post 6501 

5,7 0 

– – andere 

6505 90 10 – – – baretten, mutsen, kalotjes, fezzen, zoeavenmutsen en der
gelijke hoofddeksels 

2,7 0 

6505 90 30 – – – petten, kepies en dergelijke hoofddeksels, voorzien van 
een klep 

2,7 0 

6505 90 80 – – – andere 2,7 0 

6506 Andere hoofddeksels, ook indien gegarneerd 

6506 10 – veiligheidshoofddeksels 

6506 10 10 – – van kunststof 2,7 0 

6506 10 80 – – van andere stoffen 2,7 0 

– andere 

6506 91 00 – – van rubber of van kunststof 2,7 0 

6506 99 – – van andere stoffen 

6506 99 10 – – – van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de 
hoedvormen, kappen of plateaus van post 6501 

5,7 0 

6506 99 90 – – – andere 2,7 0 

6507 00 00 Binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkas
sen, kleppen en stormbanden, voor hoofddeksels 

2,7 0
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66 HOOFDSTUK 66 - PARAPLU’S, PARASOLS, WANDELSTOK
KEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN 
DAARVAN 

6601 Paraplu’s en parasols (wandelstokparaplu’s, tuinparasols en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen) 

6601 10 00 – tuinparasols en dergelijke artikelen 4,7 0 

– andere 

6601 91 00 – – met telescopische stok of naald 4,7 0 

6601 99 – – andere 

– – – met een overtrek van weefsel van textielstoffen 

6601 99 11 – – – – van synthetische of kunstmatige vezels 4,7 0 

6601 99 19 – – – – van andere textielstoffen 4,7 0 

6601 99 90 – – – andere 4,7 0 

6602 00 00 Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke 
artikelen 

2,7 0 

6603 Delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij 
de posten 6601 en 6602 

6603 20 00 – gemonteerde geraamten voor paraplu’s of voor parasols, ook 
indien voorzien van stok of naald, al dan niet met knop of 
handvat 

5,2 0 

6603 90 – andere 

6603 90 10 – – handvatten en knoppen 2,7 0 

6603 90 90 – – andere 5 0 

67 HOOFDSTUK 67 - GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPA
REERD DONS EN ARTIKELEN VAN VEREN OF VAN DONS; 
KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR 

6701 00 00 Vogelhuiden en andere delen van vogels, met hun veren of 
dons bezet; veren, delen van veren, dons en artikelen uit deze 
stoffen, andere dan producten bedoeld bij post 0505, alsmede 
bewerkte schachten en bewerkte spoelen 

2,7 0 

6702 Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede de
len daarvan; artikelen van kunstbloemen, van kunstloofwerk 
of van kunstvruchten 

6702 10 00 – van kunststof 4,7 0 

6702 90 00 – van andere stoffen 4,7 0 

6703 00 00 Mensenhaar, gericht, verdund, gebleekt of op andere wijze 
bewerkt; wol en ander haar van dieren, alsmede andere textiel
stoffen, geprepareerd voor het maken van postiches of van 
dergelijke artikelen 

1,7 0
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6704 Pruiken, baarden, wenkbrauwen, wimpers, lokken en derge
lijke artikelen van mensenhaar, van haar van dieren of van 
textielstoffen; artikelen van mensenhaar, elders genoemd noch 
elders onder begrepen 

– van synthetische textielstoffen 

6704 11 00 – – complete pruiken 2,2 0 

6704 19 00 – – andere 2,2 0 

6704 20 00 – van mensenhaar 2,2 0 

6704 90 00 – van andere stoffen 2,2 0 

68 HOOFDSTUK 68 - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN 
CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE 
STOFFEN 

6801 00 00 Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, 
van natuursteen (andere dan leisteen) 

vrij 0 

6802 Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daar
onder begrepen, andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en 
dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen 
daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splin
ters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder 
begrepen), kunstmatig gekleurd 

6802 10 00 – tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan 
rechthoekige of vierkante vorm, voor zover het grootste 
vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde 
van minder dan 7 cm; korrels, splinters (scherven) en poe
der, kunstmatig gekleurd 

vrij 0 

– andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begre
pen, enkel behakt of bezaagd, met platte of met effen vlak
ken 

6802 21 00 – – van marmer, van travertijn of van albast 1,7 0 

6802 23 00 – – van graniet 1,7 0 

6802 29 00 – – van andere steen 1,7 0 

– andere 

6802 91 – – van marmer, van travertijn of van albast 

6802 91 10 – – – gepolijst albast, versierd of op andere wijze bewerkt, doch 
niet gebeeldhouwd 

1,7 0 

6802 91 90 – – – andere 1,7 0 

6802 92 – – van andere kalksteen 

6802 92 10 – – – gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet 
gebeeldhouwd 

1,7 0 

6802 92 90 – – – andere 1,7 0 

6802 93 – – van graniet
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6802 93 10 – – – gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet 
gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 10 kg of meer 

vrij 0 

6802 93 90 – – – andere 1,7 0 

6802 99 – – van andere steen 

6802 99 10 – – – gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet 
gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 10 kg of meer 

vrij 0 

6802 99 90 – – – andere 1,7 0 

6803 00 Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte lei
steen daaronder begrepen 

6803 00 10 – leien voor daken of voor muren 1,7 0 

6803 00 90 – andere 1,7 0 

6804 Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onder
stel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te 
polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen 
en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, 
van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- 
of polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van 
andere stoffen 

6804 10 00 – stenen om te malen of te vervezelen vrij 0 

– andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en 
handpolijststenen 

6804 21 00 – – van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant 1,7 0 

6804 22 – – van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmidde
len of van keramiek 

– – – van kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met 
bindmiddel 

– – – – van kunsthars 

6804 22 12 – – – – – niet versterkt vrij 0 

6804 22 18 – – – – – versterkt vrij 0 

6804 22 30 – – – – van keramische stoffen of van silicaten vrij 0 

6804 22 50 – – – – van andere stoffen vrij 0 

6804 22 90 – – – andere vrij 0 

6804 23 00 – – van natuursteen vrij 0 

6804 30 00 – handwetstenen en handpolijststenen vrij 0 

6805 Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in 
poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier, van 
karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde 
vorm gesneden, genaaid of op andere wijze aaneengezet 

6805 10 00 – op een drager van uitsluitend textielweefsel 1,7 0
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6805 20 00 – op een drager van uitsluitend papier of karton 1,7 0 

6805 30 – op een drager van andere stoffen 

6805 30 10 – – op een drager van textielweefsel, gecombineerd met papier 
of karton 

1,7 0 

6805 30 20 – – op een drager van vulcanfiber 1,7 0 

6805 30 80 – – andere 1,7 0 

6806 Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpan
deerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en der
gelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en wer
ken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddem
ping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij 
post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69 

6806 10 00 – slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien 
onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen 

vrij 0 

6806 20 – geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakken
schuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten, 
ook indien onderling vermengd 

6806 20 10 – – geëxpandeerde klei vrij 0 

6806 20 90 – – andere vrij 0 

6806 90 00 – andere vrij 0 

6807 Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld 
petroleumbitumen, koolteerpek) 

6807 10 – op rollen 

6807 10 10 – – bedekkingsmateriaal vrij 0 

6807 10 90 – – andere vrij 0 

6807 90 00 – andere vrij 0 

6808 00 00 Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van 
plantaardige vezels, van stro of van krullen, spanen, zaagsel 
of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of 
met andere minerale bindmiddelen 

1,7 0 

6809 Werken van gips of van gipspreparaten 

– platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen, niet versierd 

6809 11 00 – – uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt 1,7 0 

6809 19 00 – – andere 1,7 0 

6809 90 00 – andere werken 1,7 0
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6810 Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien 
gewapend 

– dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen 

6810 11 – – blokken en stenen voor het bouwbedrijf 

6810 11 10 – – – van licht beton (op basis van bimskies, gegranuleerde 
slakken, enz.) 

1,7 0 

6810 11 90 – – – andere 1,7 0 

6810 19 – – andere 

6810 19 10 – – – dakpannen 1,7 0 

– – – tegels 

6810 19 31 – – – – van beton 1,7 0 

6810 19 39 – – – – andere 1,7 0 

6810 19 90 – – – andere 1,7 0 

– andere werken 

6810 91 – – geprefabriceerde bouwelementen 

6810 91 10 – – – vloerelementen 1,7 0 

6810 91 90 – – – andere 1,7 0 

6810 99 00 – – andere 1,7 0 

6811 Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke 

6811 40 00 – bevattende asbest 1,7 0 

– geen asbest bevattend 

6811 81 00 – – golfplaten 1,7 0 

6811 82 – – andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke ar
tikelen 

6811 82 10 – – – leien waarvan de afmetingen 40 × 60 cm niet overschrij
den, voor dakbedekking of voor gevelbekleding 

1,7 0 

6811 82 90 – – – andere 1,7 0 

6811 83 00 – – buizen en hulpstukken daarvoor 1,7 0 

6811 89 00 – – andere werken 1,7 0 

6812 Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of 
met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze meng
sels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, 
hoofddeksels, schoeisel, pakking), ook indien gewapend, an
dere dan bedoeld bij post 6811 of 6813
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6812 80 – van crocidoliet 

6812 80 10 – – bewerkte vezels; mengsels samengesteld met asbest of met 
asbest en magnesiumcarbonaat 

1,7 0 

6812 80 90 – – andere 3,7 0 

– andere 

6812 91 00 – – kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels 3,7 0 

6812 92 00 – – papier, karton en vilt 3,7 0 

6812 93 00 – – asbestpakking in vellen of op rollen 3,7 0 

6812 99 – – andere 

6812 99 10 – – – bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest 
of met asbest en magnesiumcarbonaat 

1,7 0 

6812 99 90 – – – andere 3,7 0 

6813 Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, seg
menten, schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, 
voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld 
met asbest, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook 
indien verbonden met textiel of met andere stoffen 

6813 20 00 – bevattende asbest 2,7 0 

– geen asbest bevattend 

6813 81 00 – – remvoering 2,7 0 

6813 89 00 – – andere 2,7 0 

6814 Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gere
constitueerd mica daaronder begrepen, ook indien op een 
drager van papier, van karton of van andere stoffen 

6814 10 00 – platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gerecon
stitueerd mica, ook indien op een drager 

1,7 0 

6814 90 00 – andere 1,7 0 

6815 Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofve
zels, werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder 
begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen 

6815 10 – werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elek
trisch gebruik 

6815 10 10 – – koolstofvezels en werken van koolstofvezels vrij 0 

6815 10 90 – – andere vrij 0 

6815 20 00 – werken van turf vrij 0 

– andere werken

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/899

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 901 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

6815 91 00 – – bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet vrij 0 

6815 99 – – andere 

6815 99 10 – – – van vuurvaste stoffen, met behulp van chemicaliën gebon
den 

vrij 0 

6815 99 90 – – – andere vrij 0 

69 HOOFDSTUK 69 - KERAMISCHE PRODUCTEN 

I. PRODUCTEN VAN DIATOMEEËNAARDE OF VAN DER
GELIJKE KIEZELAARDEN EN VUURVASTE PRODUCTEN 

6901 00 00 Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van dia
tomeeënaarde (bij voorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) 
of van dergelijke kiezelaarden 

2 0 

6902 Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische 
vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van dia
tomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden 

6902 10 00 – bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 gewichts
percenten MgO, CaO of Cr 2 O 3 

2 0 

6902 20 – bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide 
(Al 2 O 3 ), siliciumdioxide (SiO 2 ) of een mengsel of verbinding 
van deze producten 

6902 20 10 – – bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide 
(SiO 2 ) 

2 0 

– – andere 

6902 20 91 – – – bevattende meer dan 7 doch minder dan 45 gewichts
percenten aluminiumoxide (Al 2 O 3 ) 

2 0 

6902 20 99 – – – andere 2 0 

6902 90 00 – andere 2 0 

6903 Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retor
ten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, 
schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes), andere dan van dia
tomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden 

6903 10 00 – bevattende meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere 
koolstof of een mengsel van deze producten 

5 0 

6903 20 – bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide 
(Al 2 O 3 ) of een mengsel of verbinding van aluminiumoxide 
en siliciumdioxide (SiO 2 ) 

6903 20 10 – – bevattende minder dan 45 gewichtspercenten alumini
umoxide (Al 2 O 3 ) 

5 0 

6903 20 90 – – bevattende 45 of meer gewichtspercenten aluminiumoxide 
(Al 2 O 3 ) 

5 0 

6903 90 – andere 

6903 90 10 – – bevattende meer dan 25 doch niet meer dan 50 gewichts
percenten grafiet of andere koolstof of een mengsel van 
deze producten 

5 0
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6903 90 90 – – andere 5 0 

II. ANDERE KERAMISCHE PRODUCTEN 

6904 Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke 
keramische artikelen 

6904 10 00 – baksteen 2 0 

6904 90 00 – andere 2 0 

6905 Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, 
bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van kera
mische stoffen 

6905 10 00 – dakpannen vrij 0 

6905 90 00 – andere vrij 0 

6906 00 00 Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van kera
mische stoffen 

vrij 0 

6907 Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd noch geglazuurd, 
van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor 
mozaïeken, verglaasd noch geglazuurd, van keramische stof
fen, ook indien op een drager 

6907 10 00 – tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan 
rechthoekige of vierkante vorm, voorzover het grootste 
vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde 
van minder dan 7 cm 

5 0 

6907 90 – andere 

6907 90 10 – – splijttegels 5 0 

– – andere 

6907 90 91 – – – van gres 5 0 

6907 90 93 – – – van faience of van fijn aardewerk 5 0 

6907 90 99 – – – andere 5 0 

6908 Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd of geglazuurd, van 
keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor moza
ïeken, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen, ook 
indien op een drager 

6908 10 – tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan 
rechthoekige of vierkante vorm, voorzover het grootste 
vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde 
van minder dan 7 cm 

6908 10 10 – – van gewoon aardewerk 7 0 

6908 10 90 – – andere 7 0 

6908 90 – andere 

– – van gewoon aardewerk 

6908 90 11 – – – splijttegels 6 0 

– – – andere, met een grootste dikte

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/901

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 903 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

6908 90 21 – – – – van niet meer dan 15 mm 5 0 

6908 90 29 – – – – van meer dan 15 mm 5 0 

– – andere 

6908 90 31 – – – splijttegels 5 0 

– – – andere 

6908 90 51 – – – – waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 90 cm 2 7 0 

– – – – andere 

6908 90 91 – – – – – van gres 5 0 

6908 90 93 – – – – – van faience of van fijn aardewerk 5 0 

6908 90 99 – – – – – andere 5 0 

6909 Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch 
gebruik, van keramische stoffen; troggen, bakken en dergelijke 
bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische 
stoffen; kruiken en dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer 
of voor verpakking, van keramische stoffen 

– apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch 
gebruik 

6909 11 00 – – van porselein 5 0 

6909 12 00 – – artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de 
schaal van Mohs 

5 3 

6909 19 00 – – andere 5 0 

6909 90 00 – andere 5 3 

6910 Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, 
bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs en dergelijke artike
len voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden 
bevestigd, van keramische stoffen 

6910 10 00 – van porselein 7 0 

6910 90 00 – andere 7 0 

6911 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, 
van porselein 

6911 10 00 – keuken- en tafelgerei 12 3 

6911 90 00 – andere 12 3 

6912 00 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, 
van keramische stoffen, andere dan porselein 

6912 00 10 – van gewoon aardewerk 5 0 

6912 00 30 – van gres 5,5 3 

6912 00 50 – van faience of van fijn aardewerk 9 0

NL L 127/902 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)904 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

6912 00 90 – andere 7 0 

6913 Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische 
stoffen 

6913 10 00 – van porselein 6 0 

6913 90 – andere 

6913 90 10 – – van gewoon aardewerk 3,5 0 

– – andere 

6913 90 91 – – – van gres 6 0 

6913 90 93 – – – van faience of van fijn aardewerk 6 0 

6913 90 99 – – – andere 6 0 

6914 Andere werken van keramische stoffen 

6914 10 00 – van porselein 5 3 

6914 90 – andere 

6914 90 10 – – van gewoon aardewerk 3 0 

6914 90 90 – – andere 3 0 

70 HOOFDSTUK 70 - GLAS EN GLASWERK 

7001 00 Glasscherven en ander glasafval; glasmassa 

7001 00 10 – glasscherven en ander glasafval vrij 0 

– glasmassa 

7001 00 91 – – optisch glas 3 0 

7001 00 99 – – andere vrij 0 

7002 Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 
7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt 

7002 10 00 – kogels 3 0 

7002 20 – staven of stengels 

7002 20 10 – – optisch glas 3 0 

7002 20 90 – – andere 3 0 

– buizen 

7002 31 00 – – van gesmolten kwarts of van ander gesmolten silicium
dioxide 

3 0 

7002 32 00 – – van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van 
niet meer dan 5 × 10 -6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C 

3 0
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7002 39 00 – – andere 3 0 

7003 Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien 
voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecte
rende 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-reflec
terende laag 

7003 12 10 – – – van optisch glas 3 0 

– – – andere 

7003 12 91 – – – – voorzien van een niet-reflecterende laag 3 0 

7003 12 99 – – – – andere 3,8 MIN 0,6 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 19 – – andere 

7003 19 10 – – – van optisch glas 3 0 

7003 19 90 – – – andere 3,8 MIN 0,6 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 20 00 – draadglas in platen 3,8 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 30 00 – profielen 3 0 

7004 Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van 
een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch 
niet op andere wijze bewerkt 

7004 20 – in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voor
zien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende 
laag 

7004 20 10 – – optisch glas 3 0 

– – ander 

7004 20 91 – – – voorzien van een niet-reflecterende laag 3 0 

7004 20 99 – – – ander 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7004 90 – ander glas 

7004 90 10 – – optisch glas 3 0 

7004 90 70 – – tuindersglas 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

– – ander, met een dikte 

7004 90 92 – – – van niet meer dan 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0
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7004 90 98 – – – van meer dan 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7005 Vuurgepolijst glas („float glass”) en op een of beide zijden 
geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien 
van een absorberende of reflecterende of niet-reflecterende 
laag, doch niet op andere wijze bewerkt 

7005 10 – niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende 
of niet-reflecterende laag 

7005 10 05 – – voorzien van een niet-reflecterende laag 3 0 

– – ander, met een dikte 

7005 10 25 – – – van niet meer dan 3,5 mm 2 0 

7005 10 30 – – – van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 10 80 – – – van meer dan 4,5 mm 2 0 

– ander niet-gewapend glas 

7005 21 – – in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of 
enkel geslepen 

7005 21 25 – – – met een dikte van niet meer dan 3,5 mm 2 0 

7005 21 30 – – – met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 
4,5 mm 

2 0 

7005 21 80 – – – met een dikte van meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 29 – – ander 

7005 29 25 – – – met een dikte van niet meer dan 3,5 mm 2 0 

7005 29 35 – – – met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 
4,5 mm 

2 0 

7005 29 80 – – – met een dikte van meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 30 00 – draadglas 2 0 

7006 00 Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met 
schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geë
mailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch 
met andere stoffen verbonden 

7006 00 10 – optisch glas 3 0 

7006 00 90 – ander 3 0 

7007 Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of 
uit opeengekitte glasplaten 

– veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) 

7007 11 – – blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, 
voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voer
tuigen
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7007 11 10 – – – blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en 
tractors 

3 0 

7007 11 90 – – – ander 3 0 

7007 19 – – ander 

7007 19 10 – – – geëmailleerd 3 0 

7007 19 20 – – – in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of 
voorzien van een absorberende of reflecterende laag 

3 0 

7007 19 80 – – – ander 3 0 

– veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten 

7007 21 – – blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, 
voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voer
tuigen 

7007 21 20 – – – blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en 
tractors 

3 3 

7007 21 80 – – – ander 3 0 

7007 29 00 – – ander 3 0 

7008 00 Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden 

7008 00 20 – in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voor
zien van een absorberende of reflecterende laag 

3 0 

– ander 

7008 00 81 – – bestaande uit twee langs de hele omtrek met een rand
profiel luchtdicht afgesloten glasplaten en gescheiden 
door lucht, andere gassen of een vacuüm 

3 0 

7008 00 89 – – ander 3 0 

7009 Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels 
daaronder begrepen 

7009 10 00 – achteruitkijkspiegels voor voertuigen 4 0 

– andere 

7009 91 00 – – niet omlijst 4 0 

7009 92 00 – – omlijst 4 0 

7010 Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere 
bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; 
weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas 

7010 10 00 – ampullen 3 0 

7010 20 00 – stoppen, deksels en andere sluitingen 5 0 

7010 90 – andere
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7010 90 10 – – weckglazen 5 0 

– – andere 

7010 90 21 – – – verkregen uit een buis van glas 5 0 

– – – andere, met een nominale capaciteit 

7010 90 31 – – – – van 2,5 l of meer 5 0 

– – – – van minder dan 2,5 l 

– – – – – voor voedingswaren en dranken 

– – – – – – flessen en flacons 

– – – – – – – van niet-gekleurd glas, met een nominale capaciteit 

7010 90 41 – – – – – – – – van 1 l of meer 5 0 

7010 90 43 – – – – – – – – van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 5 0 

7010 90 45 – – – – – – – – van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 5 0 

7010 90 47 – – – – – – – – van minder dan 0,15 l 5 0 

– – – – – – – van ekleurd glas, met een nominale capaciteit 

7010 90 51 – – – – – – – – van 1 l of meer 5 0 

7010 90 53 – – – – – – – – van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 5 0 

7010 90 55 – – – – – – – – van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 5 0 

7010 90 57 – – – – – – – – van minder dan 0,15 l 5 0 

– – – – – – andere, met een nominale capaciteit 

7010 90 61 – – – – – – – van 0,25 l of meer 5 0 

7010 90 67 – – – – – – – van minder dan 0,25 l 5 0 

– – – – – voor farmaceutische producten, met een nominale ca
paciteit 

7010 90 71 – – – – – – van meer dan 0,055 l 5 0 

7010 90 79 – – – – – – van niet meer dan 0,055 l 5 0 

– – – – – voor andere producten 

7010 90 91 – – – – – – van niet-gekleurd glas 5 0 

7010 90 99 – – – – – – van gekleurd glas 5 0 

7011 Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel 
met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, 
van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen, voor katho
destraalbuizen of voor dergelijke artikelen 

7011 10 00 – voor elektrische verlichting 4 0
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7011 20 00 – voor kathodestraalbuizen 4 0 

7011 90 00 – andere 4 0 

7013 Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor 
binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan be
doeld bij post 7010 of 7018) 

7013 10 00 – van glaskeramiek 11 0 

– drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek 

7013 22 – – van kristal 

7013 22 10 – – – handgeschept 11 0 

7013 22 90 – – – mechanisch vervaardigd 11 0 

7013 28 – – andere 

7013 28 10 – – – handgeschept 11 0 

7013 28 90 – – – mechanisch vervaardigd 11 0 

– andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek 

7013 33 – – van kristal 

– – – handgeschept 

7013 33 11 – – – – geslepen of op andere wijze versierd 11 0 

7013 33 19 – – – – andere 11 0 

– – – mechanisch vervaardigd 

7013 33 91 – – – – geslepen of op andere wijze versierd 11 0 

7013 33 99 – – – – andere 11 0 

7013 37 – – andere 

7013 37 10 – – – van hardglas 11 0 

– – – andere 

– – – – handgeschept 

7013 37 51 – – – – – geslepen of op andere wijze versierd 11 0 

7013 37 59 – – – – – andere 11 0 

– – – – mechanisch vervaardigd 

7013 37 91 – – – – – geslepen of op andere wijze versierd 11 0
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7013 37 99 – – – – – andere 11 0 

– glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor 
keukengebruik, ander dan van glaskeramiek 

7013 41 – – van kristal 

7013 41 10 – – – handgeschept 11 0 

7013 41 90 – – – mechanisch vervaardigd 11 0 

7013 42 00 – – van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet 
meer dan 5 × 10 -6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C 

11 0 

7013 49 – – andere 

7013 49 10 – – – van hardglas 11 0 

– – – ander 

7013 49 91 – – – – handgeschept 11 0 

7013 49 99 – – – – mechanisch vervaardigd 11 0 

– ander glaswerk 

7013 91 – – van kristal 

7013 91 10 – – – handgeschept 11 0 

7013 91 90 – – – mechanisch vervaardigd 11 0 

7013 99 00 – – ander 11 0 

7014 00 00 Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elemen
ten van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), niet optisch 
bewerkt 

3 0 

7015 Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering 
van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd, 
gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch 
bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de ver
vaardiging van deze glazen 

7015 10 00 – brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte 3 0 

7015 90 00 – andere 3 0 

7016 Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of 
geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes en ander 
klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of 
voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in lood; multicel
lulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in 
schalen of in dergelijke vormen 

7016 10 00 – glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een 
drager, voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doel
einden 

8 0
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7016 90 – andere 

7016 90 10 – – glas in lood 3 0 

7016 90 80 – – andere 3 MIN 1,2 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7017 Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch 
gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen 

7017 10 00 – van gesmolten kwarts of van ander gesmolten silicium
dioxide 

3 0 

7017 20 00 – van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet 
meer dan 5 × 10 -6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C 

3 0 

7017 90 00 – ander 3 0 

7018 Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk 
klein glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybij
outerieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en 
andere met de blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, 
andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een 
diameter van niet meer dan 1 mm 

7018 10 – glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en derge
lijk klein glaswerk 

– – glazen parels 

7018 10 11 – – – geslepen en mechanisch gepolijst vrij 0 

7018 10 19 – – – andere 7 0 

7018 10 30 – – onechte parels vrij 0 

– – onechte edelstenen 

7018 10 51 – – – geslepen en mechanisch gepolijst vrij 0 

7018 10 59 – – – andere 3 0 

7018 10 90 – – andere 3 0 

7018 20 00 – glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 
1 mm 

3 0 

7018 90 – andere 

7018 90 10 – – glazen ogen; voorwerpen van klein glaswerk 3 0 

7018 90 90 – – andere 6 0 

7019 Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan 
(bijvoorbeeld garens, weefsels) 

– lonten, rovings en garens, ook indien gesneden 

7019 11 00 – – garens versneden op een lengte van niet meer dan 50 mm 7 0
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7019 12 00 – – rovings 7 0 

7019 19 – – andere 

7019 19 10 – – – van filamenten 7 0 

7019 19 90 – – – van stapelvezels 7 0 

– vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet- 
geweven producten 

7019 31 00 – – matten 7 0 

7019 32 00 – – vliezen 5 0 

7019 39 00 – – andere 5 0 

7019 40 00 – weefsels van rovings 7 0 

– andere weefsels 

7019 51 00 – – met een breedte van niet meer dan 30 cm 7 0 

7019 52 00 – – met een breedte van meer dan 30 cm, met platbinding, met 
een gewicht van minder dan 250 g/m 2 , van filamenten van 
niet meer dan 136 tex per enkelvoudig garen 

7 0 

7019 59 00 – – andere 7 0 

7019 90 – andere 

7019 90 10 – – niet-verspinbare vezels, los of in vlokken 7 0 

7019 90 30 – – kousen en schalen voor isolatie van buizen 7 0 

– – andere 

7019 90 91 – – – van verspinbare vezels 7 0 

7019 90 99 – – – andere 7 0 

7020 00 Ander glaswerk 

7020 00 05 – reactorbuizen en -houders van kwarts, van de soort gebruikt 
in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van half
geleidermaterialen 

vrij 0 

– binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isother
mische bergingsmiddelen met vacuümisolatie 

7020 00 07 – – niet afgewerkt 3 0 

7020 00 08 – – afgewerkt 6 0 

– andere 

7020 00 10 – – van gesmolten kwarts of van ander gesmolten silicium
dioxide 

3 0
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7020 00 30 – – van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet 
meer dan 5 × 10 -6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C 

3 0 

7020 00 80 – – ander 3 0 

71 HOOFDSTUK 71 - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDEL
STENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN ME
TALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE 
WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN 

I. ECHTE OF GEKWEEKTE PARELS, NATUURLIJKE EN AN
DERE EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN 

7101 Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, 
doch niet aaneengeregen, gezet noch gevat; echte of ge
kweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het 
vervoer 

7101 10 00 – echte parels vrij 0 

– gekweekte parels 

7101 21 00 – – onbewerkt vrij 0 

7101 22 00 – – bewerkt vrij 0 

7102 Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet 

7102 10 00 – niet gesorteerd vrij 0 

– industriediamant 

7102 21 00 – – onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden vrij 0 

7102 29 00 – – andere vrij 0 

– andere diamant 

7102 31 00 – – onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden vrij 0 

7102 39 00 – – andere vrij 0 

7103 Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), 
andere dan diamant, ook indien bewerkt of in stellen, doch 
niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen 
(halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, niet 
in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer 

7103 10 00 – onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt vrij 0 

– op andere wijze bewerkt 

7103 91 00 – – robijnen, saffieren en smaragden vrij 0 

7103 99 00 – – andere vrij 0 

7104 Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, 
ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, 
gevat noch gezet; synthetische of gereconstrueerde edelstenen 
of halfedelstenen, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met 
het oog op vervoer
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7104 10 00 – piëzo-elektrisch kwarts vrij 0 

7104 20 00 – andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt vrij 0 

7104 90 00 – andere vrij 0 

7105 Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen 
of halfedelstenen 

7105 10 00 – van diamant vrij 0 

7105 90 00 – ander vrij 0 

II. EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET 
EDELE METALEN 

7106 Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begre
pen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm 

7106 10 00 – poeder vrij 0 

– ander 

7106 91 – – onbewerkt 

7106 91 10 – – – met een zilvergehalte van 999 ‰ of meer vrij 0 

7106 91 90 – – – met een zilvergehalte van minder dan 999 ‰ vrij 0 

7106 92 – – halfbewerkt 

7106 92 20 – – – met een zilvergehalte van 750 ‰ of meer vrij 0 

7106 92 80 – – – met een zilvergehalte van minder dan 750 ‰ Free 0 

7107 00 00 Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbe
werkt 

vrij 0 

7108 Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, 
halfbewerkt of in poedervorm 

– niet-monetair goud 

7108 11 00 – – poeder vrij 0 

7108 12 00 – – in andere onbewerkte vorm vrij 0 

7108 13 – – in andere halfbewerkte vorm 

7108 13 10 – – – staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en 
strippen, met een dikte van niet meer dan 0,15 mm (de 
dikte van de drager niet meegerekend) 

vrij 0 

7108 13 80 – – – andere vrij 0 

7108 20 00 – monetair goud vrij 0 

7109 00 00 Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of 
halfbewerkt 

vrij 0
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7110 Platina, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm 

– platina 

7110 11 00 – – onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 19 – – ander 

7110 19 10 – – – staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en 
strippen, met een dikte van niet meer dan 0,15 mm (de 
dikte van de drager niet meegerekend) 

vrij 0 

7110 19 80 – – – ander vrij 0 

– palladium 

7110 21 00 – – onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 29 00 – – ander vrij 0 

– rhodium 

7110 31 00 – – onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 39 00 – – ander vrij 0 

– iridium, osmium en ruthenium 

7110 41 00 – – onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 49 00 – – ander vrij 0 

7111 00 00 Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, on
bewerkt of halfbewerkt 

vrij 0 

7112 Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd 
met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele 
metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort 
hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele meta
len 

7112 30 00 – as, bevattende edele metalen of verbindingen van edele me
talen 

vrij 0 

– andere 

7112 91 00 – – van goud, van met goud geplateerde metalen daaronder 
begrepen, doch met uitzondering van schuim dat andere 
edele metalen bevat 

vrij 0 

7112 92 00 – – van platina, van met platina geplateerde metalen daaronder 
begrepen, doch met uitzondering van schuim dat andere 
edele metalen bevat 

vrij 0 

7112 99 00 – – andere vrij 0 

III. BIJOUTERIEËN, JUWELEN, EDELSMIDSWERK EN AN
DERE WERKEN 

7113 Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele 
metalen of van metalen geplateerd met edele metalen 

– van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met 
edele metalen
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7113 11 00 – – van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere 
edele metalen 

2,5 0 

7113 19 00 – – van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met 
edele metalen 

2,5 0 

7113 20 00 – van onedele metalen geplateerd met edele metalen 4 0 

7114 Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van 
metalen geplateerd met edele metalen 

– van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met 
edele metalen 

7114 11 00 – – van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere 
edele metalen 

2 0 

7114 19 00 – – van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met 
edele metalen 

2 0 

7114 20 00 – van onedele metalen geplateerd met edele metalen 2 0 

7115 Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd 
met edele metalen 

7115 10 00 – katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas vrij 0 

7115 90 – andere 

7115 90 10 – – van edele metalen 3 0 

7115 90 90 – – van metalen geplateerd met edele metalen 3 0 

7116 Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, syn
thetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen 

7116 10 00 – van echte of gekweekte parels vrij 0 

7116 20 – van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen 
of halfedelstenen 

– – uitsluitend van natuurlijke edelstenen of halfedelstenen 

7116 20 11 – – – halssnoeren, armbanden en andere werken, enkel aaneen
geregen, doch zonder sluiting of ander toebehoren 

vrij 0 

7116 20 19 – – – andere 2,5 0 

7116 20 90 – – andere 2,5 0 

7117 Fancybijouterieën 

– van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of gepla
tineerd 

7117 11 00 – – manchetknopen en dergelijke knopen 4 0 

7117 19 – – andere
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7117 19 10 – – – met delen van glas 4 0 

– – – zonder delen van glas 

7117 19 91 – – – – verguld, verzilverd of geplatineerd 4 0 

7117 19 99 – – – – andere 4 0 

7117 90 00 – andere 4 0 

7118 Munten 

7118 10 – munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden mun
ten 

7118 10 10 – – van zilver vrij 0 

7118 10 90 – – andere vrij 0 

7118 90 00 – andere vrij 0 

72 HOOFDSTUK 72 - GIETIJZER, IJZER EN STAAL 

I. BASISPRODUCTEN; PRODUCTEN IN DE VORM VAN 
KORRELS OF VAN POEDER 

7201 Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere 
primaire vormen 

7201 10 – niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 ge
wichtspercent fosfor 

– – bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan 

7201 10 11 – – – met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichts
percent 

1,7 0 

7201 10 19 – – – met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent 1,7 0 

7201 10 30 – – bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtsper
cent mangaan 

1,7 0 

7201 10 90 – – bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan vrij 0 

7201 20 00 – niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichts
percent fosfor 

2,2 0 

7201 50 – gelegeerd gietijzer; spiegelijzer 

7201 50 10 – – gelegeerd gietijzer bevattende 0,3 of meer doch niet meer 
dan 1 gewichtspercent titaan en 0,5 of meer doch niet 
meer dan 1 gewichtspercent vanadium 

vrij 0 

7201 50 90 – – ander 1,7 0 

7202 Ferrolegeringen 

– ferromangaan 

7202 11 – – bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof
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7202 11 20 – – – met een korrel van niet meer dan 5 mm en een mangaan
gehalte van meer dan 65 gewichtspercenten 

2,7 0 

7202 11 80 – – – ander 2,7 0 

7202 19 00 – – ander 2,7 0 

– ferrosilicium 

7202 21 00 – – bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium 5,7 0 

7202 29 – – ander 

7202 29 10 – – – met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer 
dan 10 gewichtspercenten 

5,7 0 

7202 29 90 – – – ander 5,7 0 

7202 30 00 – ferrosilicomangaan 3,7 0 

– ferrochroom 

7202 41 – – bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof 

7202 41 10 – – – bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichts
percenten koolstof 

4 0 

7202 41 90 – – – bevattende meer dan 6 gewichtspercent koolstof 4 0 

7202 49 – – ander 

7202 49 10 – – – bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof 7 0 

7202 49 50 – – – bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 ge
wichtspercent koolstof 

7 0 

7202 49 90 – – – bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichts
percenten koolstof 

7 0 

7202 50 00 – ferrosilicochroom 2,7 0 

7202 60 00 – ferronikkel vrij 0 

7202 70 00 – ferromolybdeen 2,7 0 

7202 80 00 – ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam vrij 0 

– andere 

7202 91 00 – – ferrotitaan en ferrosilicotitaan 2,7 0 

7202 92 00 – – ferrovanadium 2,7 0 

7202 93 00 – – ferroniobium vrij 0 

7202 99 – – andere 

7202 99 10 – – – ferrofosfor vrij 0
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7202 99 30 – – – ferrosilicomagnesium 2,7 0 

7202 99 80 – – – andere 2,7 0 

7203 Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van 
ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in 
pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van 
ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of 
in dergelijke vormen 

7203 10 00 – ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren 
van ijzererts 

vrij 0 

7203 90 00 – andere vrij 0 

7204 Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); 
afvalingots van ijzer of van staal 

7204 10 00 – resten en afval, van gietijzer vrij 0 

– resten en afval, van gelegeerd staal 

7204 21 – – van roestvrij staal 

7204 21 10 – – – bevattende 8 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7204 21 90 – – – andere vrij 0 

7204 29 00 – – andere vrij 0 

7204 30 00 – resten en afval, van vertind ijzer en staal vrij 0 

– andere resten en afval 

7204 41 – – draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van 
het stampen of stansen, ook indien in pakketten 

7204 41 10 – – – draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel en vijlsel vrij 0 

– – – afval van het stampen of stansen 

7204 41 91 – – – – in pakketten vrij 0 

7204 41 99 – – – – andere vrij 0 

7204 49 – – andere 

7204 49 10 – – – gefragmenteerd vrij 0 

– – – andere 

7204 49 30 – – – – in pakketten vrij 0 

7204 49 90 – – – – andere vrij 0 

7204 50 00 – afvalingots vrij 0 

7205 Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of 
van staal
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7205 10 00 – korrels vrij 0 

– poeder 

7205 21 00 – – van gelegeerd staal vrij 0 

7205 29 00 – – ander vrij 0 

II. IJZER EN NIET-GELEGEERD STAAL 

7206 IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, 
in ingots of in andere primaire vormen 

7206 10 00 – ingots vrij 0 

7206 90 00 – andere vrij 0 

7207 Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal 

– bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 

7207 11 – – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waar
van de breedte minder is dan tweemaal de dikte 

– – – gewalst of door continugieten verkregen 

7207 11 11 – – – – van automatenstaal vrij 0 

– – – – andere 

7207 11 14 – – – – – met een dikte van niet meer dan 130 mm vrij 0 

7207 11 16 – – – – – met een dikte van meer dan 130 mm vrij 0 

7207 11 90 – – – gesmeed vrij 0 

7207 12 – – andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede 

7207 12 10 – – – gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 12 90 – – – gesmeed vrij 0 

7207 19 – – andere 

– – – met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede 

7207 19 12 – – – – gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 19 19 – – – – gesmeed vrij 0 

7207 19 80 – – – andere vrij 0 

7207 20 – bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof 

– – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waar
van de breedte minder is dan tweemaal de dikte 

– – – gewalst of door continugieten verkregen

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/919

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 921 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

7207 20 11 – – – – van automatenstaal vrij 0 

– – – – andere, bevattende 

7207 20 15 – – – – – 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent 
koolstof 

vrij 0 

7207 20 17 – – – – – 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7207 20 19 – – – gesmeed vrij 0 

– – andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede 

7207 20 32 – – – gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 20 39 – – – gesmeed vrij 0 

– – met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede 

7207 20 52 – – – gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 20 59 – – – gesmeed vrij 0 

7207 20 80 – – andere vrij 0 

7208 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd 
staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, 
niet geplateerd noch bekleed 

7208 10 00 – opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motie
ven 

vrij 0 

– andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst 

7208 25 00 – – met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7208 26 00 – – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 

7208 27 00 – – met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

– andere, opgerold, enkel warm gewalst 

7208 36 00 – – met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 

7208 37 00 – – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 
10 mm 

vrij 0 

7208 38 00 – – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 

7208 39 00 – – met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

7208 40 00 – niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste 
motieven 

vrij 0 

– andere, niet opgerold, enkel warm gewalst 

7208 51 – – met een dikte van meer dan 10 mm
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7208 51 20 – – – met een dikte van meer dan 15 mm vrij 0 

– – – met een dikte van meer dan 10 doch niet meer dan 
15 mm, met een breedte 

7208 51 91 – – – – van 2 050 mm of meer vrij 0 

7208 51 98 – – – – van minder dan 2 050 mm vrij 0 

7208 52 – – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 
10 mm 

7208 52 10 – – – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een 
breedte van niet meer dan 1 250 mm 

vrij 0 

– – – andere, met een breedte 

7208 52 91 – – – – van 2 050 mm of meer vrij 0 

7208 52 99 – – – – van minder dan 2 050 mm vrij 0 

7208 53 – – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 

7208 53 10 – – – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een 
breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 
4 mm of meer 

vrij 0 

7208 53 90 – – – andere vrij 0 

7208 54 00 – – met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

7208 90 – andere 

7208 90 20 – – geperforeerd vrij 0 

7208 90 80 – – andere vrij 0 

7209 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd 
staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, 
niet geplateerd noch bekleed 

– opgerold, enkel koud gewalst 

7209 15 00 – – met een dikte van 3 mm of meer vrij 0 

7209 16 – – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm 

7209 16 10 – – – dynamoband of transformatorband vrij 0 

7209 16 90 – – – andere vrij 0 

7209 17 – – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm 

7209 17 10 – – – dynamoband of transformatorband vrij 0 

7209 17 90 – – – andere vrij 0 

7209 18 – – met een dikte van minder dan 0,5 mm
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7209 18 10 – – – dynamoband of transformatorband vrij 0 

– – – andere 

7209 18 91 – – – – met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 
0,5 mm 

vrij 0 

7209 18 99 – – – – met een dikte van minder dan 0,35 mm vrij 0 

– niet opgerold, enkel koud gewalst 

7209 25 00 – – met een dikte van 3 mm of meer vrij 0 

7209 26 – – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm 

7209 26 10 – – – dynamoband of transformatorband vrij 0 

7209 26 90 – – – andere vrij 0 

7209 27 – – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm 

7209 27 10 – – – dynamoband of transformatorband vrij 0 

7209 27 90 – – – andere vrij 0 

7209 28 – – met een dikte van minder dan 0,5 mm 

7209 28 10 – – – dynamoband of transformatorband vrij 0 

7209 28 90 – – – andere vrij 0 

7209 90 – andere 

7209 90 20 – – geperforeerd vrij 0 

7209 90 80 – – andere vrij 0 

7210 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd 
staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of 
bekleed 

– vertind 

7210 11 00 – – met een dikte van 0,5 mm of meer vrij 0 

7210 12 – – met een dikte van minder dan 0,5 mm 

7210 12 20 – – – blik vrij 0 

7210 12 80 – – – andere vrij 0 

7210 20 00 – verlood vrij 0 

7210 30 00 – elektrolytisch verzinkt vrij 0 

– op andere wijze verzinkt 

7210 41 00 – – gegolfd vrij 0
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7210 49 00 – – andere vrij 0 

7210 50 00 – bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxi
den 

vrij 0 

– bekleed met aluminium 

7210 61 00 – – bekleed met aluminium-zinklegeringen vrij 0 

7210 69 00 – – andere vrij 0 

7210 70 – geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 

7210 70 10 – – blik, gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of 
met chroom en chroomoxiden, gevernist 

vrij 0 

7210 70 80 – – andere vrij 0 

7210 90 – andere 

7210 90 30 – – geplateerd vrij 0 

7210 90 40 – – vertind en bedrukt vrij 0 

7210 90 80 – – andere vrij 0 

7211 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd 
staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet gepla
teerd noch bekleed 

– enkel warm gewalst 

7211 13 00 – – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een 
breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of 
meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven 

vrij 0 

7211 14 00 – – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7211 19 00 – – andere vrij 0 

– enkel koud gewalst 

7211 23 – – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 

7211 23 20 – – – dynamoband of transformatorband vrij 0 

– – – andere 

7211 23 30 – – – – met een dikte van 0,35 mm of meer vrij 0 

7211 23 80 – – – – met een dikte van minder dan 0,35 mm vrij 0 

7211 29 00 – – andere vrij 0 

7211 90 – andere 

7211 90 20 – – geperforeerd vrij 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/923

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 925 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

7211 90 80 – – andere vrij 0 

7212 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd 
staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd 
of bekleed 

7212 10 – vertind 

7212 10 10 – – blik, enkel aan het oppervlak bewerkt vrij 0 

7212 10 90 – – andere vrij 0 

7212 20 00 – elektrolytisch verzinkt vrij 0 

7212 30 00 – op andere wijze verzinkt vrij 0 

7212 40 – geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 

7212 40 20 – – blik, enkel gevernist; producten bekleed met chroomoxiden 
of met chroom en chroomoxiden, gevernist 

vrij 0 

7212 40 80 – – andere vrij 0 

7212 50 – op andere wijze bekleed 

7212 50 20 – – bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxi
den 

vrij 0 

7212 50 30 – – vernikkeld of verchroomd vrij 0 

7212 50 40 – – verkoperd vrij 0 

– – bekleed met aluminium 

7212 50 61 – – – bekleed met aluminium-zinklegeringen vrij 0 

7212 50 69 – – – andere vrij 0 

7212 50 90 – – andere vrij 0 

7212 60 00 – geplateerd vrij 0 

7213 Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal 

7213 10 00 – voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij 
het walsen verkregen vervormingen 

vrij 0 

7213 20 00 – ander, van automatenstaal vrij 0 

– ander 

7213 91 – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter 
van minder dan 14 mm 

7213 91 10 – – – van de soort gebruikt voor het wapenen van beton vrij 0
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7213 91 20 – – – van de soort gebruikt voor bandenkoord vrij 0 

– – – ander 

7213 91 41 – – – – bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 91 49 – – – – bevattende meer dan 0,06 doch minder dan 0,25 ge
wichtspercent koolstof 

vrij 0 

7213 91 70 – – – – bevattende 0,25 of meer doch niet meer dan 0,75 ge
wichtspercent koolstof 

vrij 0 

7213 91 90 – – – – bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 99 – – ander 

7213 99 10 – – – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 99 90 – – – bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7214 Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, 
warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien 
na het walsen getordeerd 

7214 10 00 – gesmeed vrij 0 

7214 20 00 – voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij 
het walsen verkregen vervormingen 

vrij 0 

7214 30 00 – andere, van automatenstaal vrij 0 

– andere 

7214 91 – – met een rechthoekige dwarsdoorsnede 

7214 91 10 – – – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7214 91 90 – – – bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7214 99 – – andere 

– – – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 

7214 99 10 – – – – van de soort gebruikt voor het wapenen van beton vrij 0 

– – – – andere, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een 
diameter 

7214 99 31 – – – – – van 80 mm of meer vrij 0 

7214 99 39 – – – – – van minder dan 80 mm vrij 0 

7214 99 50 – – – – andere vrij 0 

– – – bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof 

– – – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een dia
meter 

7214 99 71 – – – – – van 80 mm of meer vrij 0
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7214 99 79 – – – – – van minder dan 80 mm vrij 0 

7214 99 95 – – – – andere vrij 0 

7215 Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal 

7215 10 00 – van automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud 
nabewerken verkregen 

vrij 0 

7215 50 – andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken 
verkregen 

– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 

7215 50 11 – – – met een rechthoekige dwarsdoorsnede vrij 0 

7215 50 19 – – – andere vrij 0 

7215 50 80 – – bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7215 90 00 – andere vrij 0 

7216 Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal 

7216 10 00 – U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken 
of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm 

vrij 0 

– L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of 
warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm 

7216 21 00 – – L-profielen vrij 0 

7216 22 00 – – T-profielen vrij 0 

– U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken 
of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer 

7216 31 – – U-profielen 

7216 31 10 – – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 
220 mm 

vrij 0 

7216 31 90 – – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm vrij 0 

7216 32 – – I-profielen 

– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 
220 mm 

7216 32 11 – – – – met flenzen met evenwijdige vlakken vrij 0 

7216 32 19 – – – – andere vrij 0 

– – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm 

7216 32 91 – – – – met flenzen met evenwijdige vlakken vrij 0 

7216 32 99 – – – – andere vrij 0
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7216 33 – – H-profielen 

7216 33 10 – – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 
180 mm 

vrij 0 

7216 33 90 – – – met een lijfhoogte van meer dan 180 mm vrij 0 

7216 40 – L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of 
warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer 

7216 40 10 – – L-profielen vrij 0 

7216 40 90 – – T-profielen vrij 0 

7216 50 – andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of 
warm geperst 

7216 50 10 – – met een dwarsdoorsnede die kan worden omsloten door 
een vierkant met een zijde van 80 mm 

vrij 0 

– – andere 

7216 50 91 – – – platbulbstaal vrij 0 

7216 50 99 – – – andere vrij 0 

– profielen, enkel door koud bewerken of koud nabewerken 
verkregen 

7216 61 – – vervaardigd van gewalste platte producten 

7216 61 10 – – – C-, L-, U-, Z-, omega-profielen of open buisprofielen vrij 0 

7216 61 90 – – – andere vrij 0 

7216 69 00 – – andere vrij 0 

– andere 

7216 91 – – door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen 
van gewalste platte producten 

7216 91 10 – – – profielplaten vrij 0 

7216 91 80 – – – andere vrij 0 

7216 99 00 – – andere vrij 0 

7217 Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal 

7217 10 – niet bekleed, ook indien gepolijst 

– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 

7217 10 10 – – – met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van min
der dan 0,8 mm 

vrij 0 

– – – met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 
0,8 mm of meer
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7217 10 31 – – – – voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere 
bij het walsen verkregen vervormingen 

vrij 0 

7217 10 39 – – – – ander vrij 0 

7217 10 50 – – bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichts
percent koolstof 

vrij 0 

7217 10 90 – – bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7217 20 – verzinkt 

– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 

7217 20 10 – – – met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van min
der dan 0,8 mm 

vrij 0 

7217 20 30 – – – met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 
0,8 mm of meer 

vrij 0 

7217 20 50 – – bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichts
percent koolstof 

vrij 0 

7217 20 90 – – bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7217 30 – bekleed met andere onedele metalen 

– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 

7217 30 41 – – – verkoperd vrij 0 

7217 30 49 – – – ander vrij 0 

7217 30 50 – – bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichts
percent koolstof 

vrij 0 

7217 30 90 – – bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7217 90 – ander 

7217 90 20 – – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7217 90 50 – – bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichts
percent koolstof 

vrij 0 

7217 90 90 – – bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

III. ROESTVRIJ STAAL 

7218 Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffa
brikaten van roestvrij staal 

7218 10 00 – ingots en andere primaire vormen vrij 0 

– andere 

7218 91 – – met een rechthoekige dwarsdoorsnede 

7218 91 10 – – – .bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0
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7218 91 80 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7218 99 – – andere 

– – – met een vierkante dwarsdoorsnede 

7218 99 11 – – – – gewalst of verkregen door continugieten vrij 0 

7218 99 19 – – – – gesmeed vrij 0 

– – – andere 

7218 99 20 – – – – gewalst of verkregen door continugieten vrij 0 

7218 99 80 – – – – gesmeed vrij 0 

7219 Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte 
van 600 mm of meer 

– enkel warm gewalst, opgerold 

7219 11 00 – – met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 

7219 12 – – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 
10 mm 

7219 12 10 – – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 12 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 13 – – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 

7219 13 10 – – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 13 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 14 – – met een dikte van minder dan 3 mm 

7219 14 10 – – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 14 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

– enkel warm gewalst, niet opgerold 

7219 21 – – met een dikte van meer dan 10 mm 

7219 21 10 – – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 21 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 22 – – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 
10 mm 

7219 22 10 – – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 22 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 23 00 – – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0
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7219 24 00 – – met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

– enkel koud gewalst 

7219 31 00 – – met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7219 32 – – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 

7219 32 10 – – – .bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 32 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 33 – – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm 

7219 33 10 – – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 33 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 34 – – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm 

7219 34 10 – – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 34 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 35 – – met een dikte van minder dan 0,5 mm 

7219 35 10 – – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 35 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 90 – andere 

7219 90 20 – – geperforeerd vrij 0 

7219 90 80 – – andere vrij 0 

7220 Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte 
van minder dan 600 mm 

– enkel warm gewalst 

7220 11 00 – – met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7220 12 00 – – met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 

7220 20 – enkel koud gewalst 

– – met een dikte van 3 mm of meer, bevattende 

7220 20 21 – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 20 29 – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

– – met een dikte van meer dan 0,35 mm doch minder dan 
3 mm, bevattende 

7220 20 41 – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0
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7220 20 49 – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

– – met een dikte van niet meer dan 0,35 mm, bevattende 

7220 20 81 – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 20 89 – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

7220 90 – andere 

7220 90 20 – – geperforeerd vrij 0 

7220 90 80 – – andere vrij 0 

7221 00 Walsdraad van roestvrij staal 

7221 00 10 – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7221 00 90 – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 Staven en profielen van roestvrij staal 

– staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm ge
perst 

7222 11 – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede 

– – – met een diameter van 80 mm of meer, bevattende 

7222 11 11 – – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 11 19 – – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

– – – met een diameter van minder dan 80 mm, bevattende 

7222 11 81 – – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 11 89 – – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

7222 19 – – andere 

7222 19 10 – – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 19 90 – – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 – staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken ver
kregen 

– – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede 

– – – met een diameter van 80 mm of meer, bevattende 

7222 20 11 – – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0
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7222 20 19 – – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

– – – met een diameter van 25 mm of meer doch minder dan 
80 mm, bevattende 

7222 20 21 – – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 29 – – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

– – – met een diameter van minder dan 25 mm, bevattende 

7222 20 31 – – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 39 – – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

– – andere, bevattende 

7222 20 81 – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 89 – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

7222 30 – andere staven 

– – gesmeed, bevattende 

7222 30 51 – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 30 91 – – – minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 

7222 30 97 – – andere vrij 0 

7222 40 – profielen 

7222 40 10 – – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst vrij 0 

7222 40 50 – – enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen vrij 0 

7222 40 90 – – andere vrij 0 

7223 00 Draad van roestvrij staal 

– bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 

7223 00 11 – – bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichts
percenten nikkel en 20 of meer doch niet meer dan 22 
gewichtspercenten chroom 

vrij 0 

7223 00 19 – – ander vrij 0 

– bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 

7223 00 91 – – bevattende 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichts
percenten chroom en 3,5 of meer doch niet meer dan 6 
gewichtspercenten aluminium 

vrij 0 

7223 00 99 – – ander vrij 0
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IV. ANDER GELEGEERD STAAL; HOLLE STAVEN VOOR 
BORINGEN VAN GELEGEERD OF VAN NIET-GELE
GEERD STAAL 

7224 Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; 
halffabrikaten van ander gelegeerd staal 

7224 10 – ingots en andere primaire vormen 

7224 10 10 – – van gereedschapsstaal vrij 0 

7224 10 90 – – andere vrij 0 

7224 90 – andere 

7224 90 02 – – van gereedschapsstaal vrij 0 

– – andere 

– – – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede 

– – – – warm gewalst of verkregen door continugieten 

– – – – – met een breedte van minder dan tweemaal de dikte 

7224 90 03 – – – – – – van sneldraaistaal vrij 0 

7224 90 05 – – – – – – bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent kool
stof, 0,5 of meer doch niet meer dan 1,2 gewichts
percent mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan 
2,3 gewichtspercenten silicium; bevattende 0,0008 of 
meer gewichtspercenten boor (borium) met andere 
elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan 
de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk ver
melde gehalten 

vrij 0 

7224 90 07 – – – – – – andere vrij 0 

7224 90 14 – – – – – andere vrij 0 

7224 90 18 – – – – gesmeed vrij 0 

– – – andere 

– – – – warm gewalst of verkregen door continugieten 

7224 90 31 – – – – – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 ge
wichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer 
dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig 
niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen 

vrij 0 

7224 90 38 – – – – – andere vrij 0 

7224 90 90 – – – – gesmeed vrij 0 

7225 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een 
breedte van 600 mm of meer 

– van siliciumstaal (transformatorstaal)
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7225 11 00 – – met georiënteerde korrel vrij 0 

7225 19 – – andere 

7225 19 10 – – – warm gewalst vrij 0 

7225 19 90 – – – koud gewalst vrij 0 

7225 30 – andere, enkel warm gewalst, opgerold 

7225 30 10 – – van gereedschapsstaal vrij 0 

7225 30 30 – – van sneldraaistaal vrij 0 

7225 30 90 – – andere vrij 0 

7225 40 – andere, enkel warm gewalst, niet opgerold 

7225 40 12 – – van gereedschapsstaal vrij 0 

7225 40 15 – – van sneldraaistaal vrij 0 

– – andere 

7225 40 40 – – – met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 

7225 40 60 – – – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 
10 mm 

vrij 0 

7225 40 90 – – – met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 

7225 50 – andere, enkel koud gewalst 

7225 50 20 – – van sneldraaistaal vrij 0 

7225 50 80 – – andere vrij 0 

– andere 

7225 91 00 – – elektrolytisch verzinkt vrij 0 

7225 92 00 – – op andere wijze verzinkt vrij 0 

7225 99 00 – – andere vrij 0 

7226 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een 
breedte van minder dan 600 mm 

– van siliciumstaal (transformatorstaal) 

7226 11 00 – – met georiënteerde korrel vrij 0 

7226 19 – – andere 

7226 19 10 – – – enkel warm gewalst vrij 0 

7226 19 80 – – – andere vrij 0
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7226 20 00 – van sneldraaistaal vrij 0 

– andere 

7226 91 – – enkel warm gewalst 

7226 91 20 – – – van gereedschapsstaal vrij 0 

– – – andere 

7226 91 91 – – – – met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7226 91 99 – – – – met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 

7226 92 00 – – enkel koud gewalst vrij 0 

7226 99 – – andere 

7226 99 10 – – – elektrolytisch verzinkt vrij 0 

7226 99 30 – – – op andere wijze verzinkt vrij 0 

7226 99 70 – – – andere vrij 0 

7227 Walsdraad van ander gelegeerd staal 

7227 10 00 – van sneldraaistaal vrij 0 

7227 20 00 – van siliciummangaanstaal vrij 0 

7227 90 – ander 

7227 90 10 – – bevattende 0,0008 of meer gewichtspercenten boor (bo
rium) met andere elementen waarvan de hoeveelheden klei
ner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofd
stuk vermelde gehalten 

vrij 0 

7227 90 50 – – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichts
percent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 
gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer 
dan 0,5 gewichtspercent molybdeen 

vrij 0 

7227 90 95 – – ander vrij 0 

7228 Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven 
voor boringen, van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal 

7228 10 – staven van sneldraaistaal 

7228 10 20 – – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; 
warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel 
geplateerd 

vrij 0 

7228 10 50 – – gesmeed vrij 0 

7228 10 90 – – andere vrij 0 

7228 20 – staven van siliciummangaanstaal
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7228 20 10 – – met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden 
warm gewalst 

vrij 0 

– – andere 

7228 20 91 – – – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; 
warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel 
geplateerd 

vrij 0 

7228 20 99 – – – andere vrij 0 

7228 30 – andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of 
warm geperst 

7228 30 20 – – van gereedschapsstaal vrij 0 

– – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichts
percent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 
gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer 
dan 0,5 gewichtspercent molybdeen 

7228 30 41 – – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, met een diameter 
van 80 mm of meer 

vrij 0 

7228 30 49 – – – andere vrij 0 

– – andere 

– – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede 

7228 30 61 – – – – met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 

7228 30 69 – – – – met een diameter van minder dan 80 mm vrij 0 

7228 30 70 – – – met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden 
warm gewalst 

vrij 0 

7228 30 89 – – – andere vrij 0 

7228 40 – andere staven, enkel gesmeed 

7228 40 10 – – van gereedschapsstaal vrij 0 

7228 40 90 – – andere vrij 0 

7228 50 – andere staven, enkel door koud bewerken of koud nabewer
ken verkregen 

7228 50 20 – – van gereedschapsstaal vrij 0 

7228 50 40 – – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichts
percent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 
gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer 
dan 0,5 gewichtspercent molybdeen 

vrij 0 

– – andere 

– – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede 

7228 50 61 – – – – met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 

7228 50 69 – – – – met een diameter van minder dan 80 mm vrij 0
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7228 50 80 – – – andere vrij 0 

7228 60 – andere staven 

7228 60 20 – – van gereedschapsstaal vrij 0 

7228 60 80 – – andere vrij 0 

7228 70 – profielen 

7228 70 10 – – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst vrij 0 

7228 70 90 – – andere vrij 0 

7228 80 00 – holle staven voor boringen vrij 0 

7229 Draad van ander gelegeerd staal 

7229 20 00 – van siliciummangaanstaal vrij 0 

7229 90 – ander 

7229 90 20 – – van sneldraaistaal vrij 0 

– – ander 

7229 90 50 – – – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 ge
wichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer 
dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig 
niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen 

vrij 0 

7229 90 90 – – ander vrij 0 

73 HOOFDSTUK 73 - WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN 
VAN STAAL 

7301 Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van 
gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste 
profielen van ijzer of van staal 

7301 10 00 – damwandprofielen vrij 0 

7301 20 00 – gelaste profielen vrij 0 

7302 Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van 
staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandrad
banen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere 
bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, laspla
ten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwars
platen en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leg
gen, het verbinden of het bevestigen van rails 

7302 10 – rails 

7302 10 10 – – stroomgeleiders, gedeeltelijk van non-ferrometaal vrij 0 

– – andere 

– – – nieuwe 

– – – – vignolerails
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7302 10 21 – – – – – wegende per meter 46 kg of meer vrij 0 

7302 10 23 – – – – – wegende per meter 27 of meer doch minder dan 46 kg vrij 0 

7302 10 29 – – – – – wegende per meter minder dan 27 kg vrij 0 

7302 10 40 – – – – groefrails vrij 0 

7302 10 50 – – – – andere vrij 0 

7302 10 90 – – – gebruikte vrij 0 

7302 30 00 – wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestand
delen van kruisingen en wissels 

2,7 0 

7302 40 00 – lasplaten en onderlegplaten vrij 0 

7302 90 00 – andere vrij 0 

7303 00 Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer 

7303 00 10 – buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen 3,2 0 

7303 00 90 – andere 3,2 0 

7304 Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van 
staal 

– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gaslei
dingen 

7304 11 00 – – van roestvrij staal vrij 0 

7304 19 – – andere 

7304 19 10 – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 
168,3 mm 

vrij 0 

7304 19 30 – – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch 
niet meer dan 406,4 mm 

vrij 0 

7304 19 90 – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 

– bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en 
boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- 
of gaswinning 

7304 22 00 – – boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal vrij 0 

7304 23 00 – – andere boorpijpen (drill pipes) vrij 0 

7304 24 00 – – andere, van roestvrij staal vrij 0 

7304 29 – – andere 

7304 29 10 – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 
168,3 mm 

vrij 0 

7304 29 30 – – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch 
niet meer dan 406,4 mm 

vrij 0
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7304 29 90 – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 

– andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal 

7304 31 – – koud getrokken of koud gewalst 

7304 31 20 – – – precisiebuizen vrij 0 

7304 31 80 – – – andere vrij 0 

7304 39 – – andere 

7304 39 10 – – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wand
dikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot 
buizen en pijpen van ander profiel of van andere wand
dikte 

vrij 0 

– – – andere 

7304 39 30 – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 421 mm en 
een wanddikte van meer dan 10,5 mm 

vrij 0 

– – – – andere 

– – – – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voor
zien, gasbuizen genoemd 

7304 39 52 – – – – – – verzinkt vrij 0 

7304 39 58 – – – – – – andere vrij 0 

– – – – – andere, met een uitwendige diameter 

7304 39 92 – – – – – – van niet meer dan 168,3 mm vrij 0 

7304 39 93 – – – – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 

7304 39 99 – – – – – – van meer dan 406,4 mm vrij 0 

– andere, met rond profiel, van roestvrij staal 

7304 41 00 – – koud getrokken of koud gewalst vrij 0 

7304 49 – – andere 

7304 49 10 – – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wand
dikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot 
buizen en pijpen van ander profiel of van andere wand
dikte 

vrij 0 

– – – andere 

7304 49 92 – – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 
406,4 mm 

vrij 0 

7304 49 99 – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 

– andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal
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7304 51 – – koud getrokken of koud gewalst 

– – – recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van ge
legeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer 
dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 
doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en in
dien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent mo
lybdeen, met een lengte 

7304 51 12 – – – – van niet meer dan 0,5 m vrij 0 

7304 51 18 – – – – van meer dan 0,5 m vrij 0 

– – – andere 

7304 51 81 – – – – precisiebuizen vrij 0 

7304 51 89 – – – – andere vrij 0 

7304 59 – – andere 

7304 59 10 – – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wand
dikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot 
buizen en pijpen van ander profiel of van andere wand
dikte 

vrij 0 

– – – andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, 
van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet 
meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 
0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en 
indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent mo
lybdeen, met een lengte 

7304 59 32 – – – – van niet meer dan 0,5 m vrij 0 

7304 59 38 – – – – van meer dan 0,5 m vrij 0 

– – – andere 

7304 59 92 – – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 
168,3 mm 

vrij 0 

7304 59 93 – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch 
niet meer dan 406,4 mm 

vrij 0 

7304 59 99 – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 

7304 90 00 – andere vrij 0 

7305 Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, ge
nageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige 
diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal 

– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gaslei
dingen 

7305 11 00 – – overlangs gelast, door booglassen onder poederdek vrij 0 

7305 12 00 – – op andere wijze overlangs gelast vrij 0 

7305 19 00 – – andere vrij 0 

7305 20 00 – bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- 
of gaswinning 

vrij 0 

– andere, gelast
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7305 31 00 – – overlangs gelast vrij 0 

7305 39 00 – – andere vrij 0 

7305 90 00 – andere vrij 0 

7306 Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, 
geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar lig
gende randen), van ijzer of van staal 

– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gaslei
dingen 

7306 11 – – gelast, van roestvrij staal 

7306 11 10 – – – overlangs gelast vrij 0 

7306 11 90 – – – spiraalvormig gelast vrij 0 

7306 19 – – andere 

– – – overlangs gelast 

7306 19 11 – – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 
168,3 mm 

vrij 0 

7306 19 19 – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch 
niet meer dan 406,4 mm 

vrij 0 

7306 19 90 – – – spiraalvormig gelast vrij 0 

– bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en 
boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- 
of gaswinning 

7306 21 00 – – gelast, van roestvrij staal vrij 0 

7306 29 00 – – andere vrij 0 

7306 30 – andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gele
geerd staal 

– – precisiebuizen, met een wanddikte 

7306 30 11 – – – van niet meer dan 2 mm vrij 0 

7306 30 19 – – – van meer dan 2 mm vrij 0 

– – andere 

– – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien 
(zogenaamde gasbuizen) 

7306 30 41 – – – – verzinkt vrij 0 

7306 30 49 – – – – andere vrij 0 

– – – andere, met een uitwendige diameter 

– – – – van niet meer dan 168,3 mm 

7306 30 72 – – – – – verzinkt vrij 0 

7306 30 77 – – – – – andere vrij 0
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7306 30 80 – – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 

7306 40 – andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal 

7306 40 20 – – koud getrokken of koud gewalst vrij 0 

7306 40 80 – – andere vrij 0 

7306 50 – andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal 

7306 50 20 – – precisiebuizen vrij 0 

7306 50 80 – – andere vrij 0 

– andere, gelast, ander dan met rond profiel 

7306 61 – – met vierkant of rechthoekig profiel 

– – – met een wanddikte van niet meer dan 2 mm 

7306 61 11 – – – – van roestvrij staal vrij 0 

7306 61 19 – – – – andere vrij 0 

– – – met een wanddikte van meer dan 2 mm 

7306 61 91 – – – – van roestvrij staal vrij 0 

7306 61 99 – – – – andere vrij 0 

7306 69 – – met ander profiel 

7306 69 10 – – – van roestvrij staal vrij 0 

7306 69 90 – – – andere vrij 0 

7306 90 00 – andere vrij 0 

7307 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbin
dingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of 
van staal 

– gegoten 

7307 11 – – van niet-smeedbaar gietijzer 

7307 11 10 – – – voor buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor druk
leidingen 

3,7 0 

7307 11 90 – – – andere 3,7 0 

7307 19 – – andere 

7307 19 10 – – – van smeedbaar gietijzer 3,7 0 

7307 19 90 – – – andere 3,7 0 

– andere, van roestvrij staal 

7307 21 00 – – flenzen 3,7 0 

7307 22 – – ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad
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7307 22 10 – – – moffen vrij 0 

7307 22 90 – – – ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 23 – – hulpstukken, door stomplassen te bevestigen 

7307 23 10 – – – ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 23 90 – – – andere 3,7 0 

7307 29 – – andere 

7307 29 10 – – – met schroefdraad 3,7 0 

7307 29 30 – – – door lassen te bevestigen 3,7 0 

7307 29 90 – – – andere 3,7 0 

– andere 

7307 91 00 – – flenzen 3,7 0 

7307 92 – – ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad 

7307 92 10 – – – moffen vrij 0 

7307 92 90 – – – ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 93 – – hulpstukken, door stomplassen te bevestigen 

– – – met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 
609,6 mm 

7307 93 11 – – – – ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 93 19 – – – – andere 3,7 0 

– – – met een grootste uitwendige diameter van meer dan 
609,6 mm 

7307 93 91 – – – – ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 93 99 – – – – andere 3,7 0 

7307 99 – – andere 

7307 99 10 – – – met schroefdraad 3,7 0 

7307 99 30 – – – door lassen te bevestigen 3,7 0 

7307 99 90 – – – andere 3,7 0 

7308 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoor
beeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en an
dere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en 
ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustra
des), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de ge
prefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, 
staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer 
of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken
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7308 10 00 – bruggen en brugdelen vrij 0 

7308 20 00 – vakwerkmasten en andere masten vrij 0 

7308 30 00 – deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 
voor deuren 

vrij 0 

7308 40 – steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal 

7308 40 10 – – materiaal voor de ondersteuning in de mijnbouw vrij 0 

7308 40 90 – – ander vrij 0 

7308 90 – andere 

7308 90 10 – – waterkeringen, sluisdeuren, laad- en lossteigers, vaste 
droogdokken en andere waterbouwkundige constructiewer
ken 

vrij 0 

– – andere 

– – – geheel of hoofdzakelijk bestaande uit platen 

7308 90 51 – – – – gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag vrij 0 

7308 90 59 – – – – andere vrij 0 

7308 90 99 – – – andere vrij 0 

7309 00 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, 
voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecompri
meerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van 
staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voor
zien van een mechanische inrichting of van een inrichting om 
te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voor
zien van een warmte-isolerende bekleding 

7309 00 10 – voor gassen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar 
gemaakt gas) 

2,2 0 

– voor vloeistoffen 

7309 00 30 – – inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende 
bekleding 

2,2 0 

– – andere, met een inhoudsruimte 

7309 00 51 – – – van meer dan 100 000 l 2,2 0 

7309 00 59 – – – van niet meer dan 100 000 l 2,2 0 

7309 00 90 – voor vaste stoffen 2,2 0 

7310 Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke 
bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere 
dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van giet
ijzer, 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 be
kleding 

7310 10 00 – met een inhoudsruimte van 50 l of meer 2,7 0 

– met een inhoudsruimte van minder dan 50 l
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7310 21 – – blikken die door solderen of door felsen worden gesloten 

7310 21 11 – – – blikken van de soort gebruikt voor voedingsmiddelen 2,7 0 

7310 21 19 – – – blikken van de soort gebruikt voor dranken 2,7 0 

– – – andere, met een wanddikte 

7310 21 91 – – – – van minder dan 0,5 mm 2,7 0 

7310 21 99 – – – – van 0,5 mm of meer 2,7 0 

7310 29 – – andere 

7310 29 10 – – – met een wanddikte van minder dan 0,5 mm 2,7 0 

7310 29 90 – – – met een wanddikte van 0,5 mm of meer 2,7 0 

7311 00 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt 
gas, van gietijzer, van ijzer of van staal 

7311 00 10 – naadloze 2,7 0 

– andere, met een inhoud 

7311 00 91 – – van minder dan 1 000 l 2,7 0 

7311 00 99 – – van 1 000 l of meer 2,7 0 

7312 Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of 
van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit 

7312 10 – kabels en strengen 

7312 10 20 – – van roestvrij staal vrij 0 

– – andere, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 

– – – van niet meer dan 3 mm 

7312 10 41 – – – – bekleed met koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) vrij 0 

7312 10 49 – – – – andere vrij 0 

– – – van meer dan 3 mm 

– – – – strengen 

7312 10 61 – – – – – niet bekleed vrij 0 

– – – – – bekleed 

7312 10 65 – – – – – – verzinkt vrij 0 

7312 10 69 – – – – – – andere vrij 0 

– – – – kabels, gesloten kabels daaronder begrepen 

– – – – – niet bekleed of enkel verzinkt, met een grootste afme
ting der dwarsdoorsnede
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7312 10 81 – – – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 12 mm vrij 0 

7312 10 83 – – – – – – van meer dan 12 doch niet meer dan 24 mm vrij 0 

7312 10 85 – – – – – – van meer dan 24 doch niet meer dan 48 mm vrij 0 

7312 10 89 – – – – – – van meer dan 48 mm vrij 0 

7312 10 98 – – – – – andere vrij 0 

7312 90 00 – andere vrij 0 

7313 00 00 Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, bestaande uit 
getorste draden of uit strippen, al dan niet voorzien van 
punten, stekels of tanden, van ijzer of van staal 

vrij 0 

7314 Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), me
taalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaat
gaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, 
bandijzer of bandstaal 

– geweven metaaldoek 

7314 12 00 – – eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal vrij 0 

7314 14 00 – – ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal vrij 0 

7314 19 00 – – ander vrij 0 

7314 20 – metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van 
draad waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 
3 mm of meer bedraagt en met een maas van 100 cm 2 of 
meer 

7314 20 10 – – van geribde draad vrij 0 

7314 20 90 – – ander vrij 0 

– ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast 

7314 31 00 – – verzinkt vrij 0 

7314 39 00 – – ander vrij 0 

– ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk 

7314 41 – – verzinkt 

7314 41 10 – – – zeskant vlechtwerk vrij 0 

7314 41 90 – – – ander vrij 0 

7314 42 – – bekleed met kunststof 

7314 42 10 – – – zeskant vlechtwerk vrij 0 

7314 42 90 – – – ander vrij 0 

7314 49 00 – – ander vrij 0 

7314 50 00 – plaatgaas vrij 0
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7315 Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal 

– scharnierende kettingen en delen daarvan 

7315 11 – – rolkettingen 

7315 11 10 – – – van de soort gebruikt voor rijwielen of voor motorrijwie
len 

2,7 0 

7315 11 90 – – – andere 2,7 0 

7315 12 00 – – andere kettingen 2,7 0 

7315 19 00 – – delen 2,7 0 

7315 20 00 – sneeuwkettingen 2,7 0 

– andere kettingen 

7315 81 00 – – damkettingen 2,7 0 

7315 82 – – andere kettingen, met gelaste schakels 

7315 82 10 – – – vervaardigd van materiaal waarvan de grootste afmeting 
van de dwarsdoorsnede niet meer dan 16 mm bedraagt 

2,7 0 

7315 82 90 – – – vervaardigd van materiaal waarvan de grootste afmeting 
van de dwarsdoorsnede meer dan 16 mm bedraagt 

2,7 0 

7315 89 00 – – andere 2,7 0 

7315 90 00 – andere delen 2,7 0 

7316 00 00 Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of 
van staal 

2,7 0 

7317 00 Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, ge
golfde krambanden en dergelijke artikelen, van gietijzer, van 
ijzer of van staal, ook indien met een kop van andere stoffen, 
doch met uitzondering van die met een koperen kop 

7317 00 10 – punaises vrij 0 

– andere 

– – uit draad 

7317 00 20 – – – nagels en spijkers in strippen, ook indien op rollen vrij 0 

7317 00 40 – – – nagels en spijkers van staal, gehard, bevattende 0,5 of 
meer gewichtspercenten koolstof 

vrij 0 

– – – andere 

7317 00 61 – – – – verzinkt vrij 0 

7317 00 69 – – – – andere vrij 0 

7317 00 90 – – andere vrij 0
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7318 Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, 
massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbou
ten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen 
en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en derge
lijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal 

– artikelen met schroefdraad 

7318 11 00 – – kraagschroeven 3,7 0 

7318 12 – – andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven 
en schroefhaken 

7318 12 10 – – – van roestvrij staal 3,7 0 

7318 12 90 – – – andere 3,7 0 

7318 13 00 – – oogschroeven en schroefhaken 3,7 0 

7318 14 – – zelftappende schroeven 

7318 14 10 – – – van roestvrij staal 3,7 0 

– – – andere 

7318 14 91 – – – – plaatschroeven 3,7 0 

7318 14 99 – – – – andere 3,7 0 

7318 15 – – andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende 
moeren of sluitringen 

7318 15 10 – – – schroeven, gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal 
en waarvan de dikte van de schacht niet meer bedraagt 
dan 6 mm 

3,7 0 

– – – andere 

7318 15 20 – – – – voor het bevestigen van bestanddelen van spoorbanen 3,7 0 

– – – – andere 

– – – – – zonder kop 

7318 15 30 – – – – – – van roestvrij staal 3,7 0 

– – – – – – andere, met een trekvastheid 

7318 15 41 – – – – – – – van minder dan 800 MPa 3,7 0 

7318 15 49 – – – – – – – van 800 MPa of meer 3,7 0 

– – – – – met kop 

– – – – – – met gleuf of kruisgleuf 

7318 15 51 – – – – – – – van roestvrij staal 3,7 0 

7318 15 59 – – – – – – – andere 3,7 0 

– – – – – – met binnenzeskant 

7318 15 61 – – – – – – – van roestvrij staal 3,7 0
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7318 15 69 – – – – – – – andere 3,7 0 

– – – – – – zeskantkop 

7318 15 70 – – – – – – – van roestvrij staal 3,7 0 

– – – – – – – andere, met een trekvastheid 

7318 15 81 – – – – – – – – van minder dan 800 MPa 3,7 0 

7318 15 89 – – – – – – – – van 800 MPa of meer 3,7 0 

7318 15 90 – – – – – – andere 3,7 0 

7318 16 – – moeren 

7318 16 10 – – – gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en waar
van de diameter van de opening niet meer bedraagt dan 
6 mm 

3,7 0 

– – – andere 

7318 16 30 – – – – van roestvrij staal 3,7 0 

– – – – andere 

7318 16 50 – – – – – borgmoeren 3,7 0 

– – – – – andere, met een binnendiameter 

7318 16 91 – – – – – – van niet meer dan 12 mm 3,7 0 

7318 16 99 – – – – – – van meer dan 12 mm 3,7 0 

7318 19 00 – – andere 3,7 0 

– artikelen zonder schroefdraad 

7318 21 00 – – veerringen en andere verende sluitringen 3,7 0 

7318 22 00 – – andere sluitringen 3,7 0 

7318 23 00 – – massieve klinknagels en klinkbouten 3,7 0 

7318 24 00 – – splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en 
spieën 

3,7 0 

7318 29 00 – – andere 3,7 0 

7319 Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduur
priemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of 
van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of 
van staal, elders genoemd noch elders onder begrepen 

7319 20 00 – veiligheidsspelden 2,7 0 

7319 30 00 – andere spelden 2,7 0 

7319 90 – andere 

7319 90 10 – – naainaalden, stopnaalden of borduurnaalden 2,7 0
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7319 90 90 – – andere 2,7 0 

7320 Veren en veerbladen, van ijzer of van staal 

7320 10 – bladveren en veerbladen daarvoor 

– – warm gevormd 

7320 10 11 – – – paraboolveren en veerbladen daarvoor 2,7 0 

7320 10 19 – – – andere 2,7 0 

7320 10 90 – – andere 2,7 0 

7320 20 – schroefveren 

7320 20 20 – – warm gevormd 2,7 0 

– – andere 

7320 20 81 – – – drukveren (met uitzondering van voluutveren) 2,7 0 

7320 20 85 – – – trekveren 2,7 0 

7320 20 89 – – – andere 2,7 0 

7320 90 – andere 

7320 90 10 – – vlakke spiraalveren 2,7 0 

7320 90 30 – – schotelveren 2,7 0 

7320 90 90 – – andere 2,7 0 

7321 Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, 
welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder be
grepen), barbecues, vuurpotten, gaskomforen, bordenwarmers 
en dergelijke niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk ge
bruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van 
staal 

– kook- of braadtoestellen en bordenwarmers 

7321 11 – – voor gas of voor gas en andere brandstof 

7321 11 10 – – – voorzien van oven, afzonderlijke ovens daaronder begre
pen 

2,7 0 

7321 11 90 – – – andere 2,7 0 

7321 12 00 – – voor vloeibare brandstof 2,7 0 

7321 19 00 – – andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 2,7 0 

– andere toestellen 

7321 81 – – voor gas of voor gas en andere brandstof 

7321 81 10 – – – met afvoer voor de verbrandingsgassen 2,7 0 

7321 81 90 – – – andere 2,7 0
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7321 82 – – voor vloeibare brandstof 

7321 82 10 – – – met afvoer voor de verbrandingsgassen 2,7 0 

7321 82 90 – – – andere 2,7 0 

7321 89 00 – – andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 2,7 0 

7321 90 00 – delen 2,7 0 

7322 Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch ver
warmd, 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 warm
tebron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor 
het verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht, voor
zien van een door een motor aangedreven ventilator of blaas
inrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van 
gietijzer, van ijzer of van staal 

– radiatoren en delen daarvan 

7322 11 00 – – van gietijzer 3,2 0 

7322 19 00 – – andere 3,2 0 

7322 90 00 – andere 3,2 0 

7323 Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daar
van, 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 doel
einden, van ijzer of van staal 

7323 10 00 – ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes 
en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten 
of voor dergelijke doeleinden 

3,2 0 

– andere 

7323 91 00 – – van gietijzer, niet geëmailleerd 3,2 0 

7323 92 00 – – van gietijzer, geëmailleerd 3,2 0 

7323 93 – – van roestvrij staal 

7323 93 10 – – – tafelgerei 3,2 0 

7323 93 90 – – – andere 3,2 0 

7323 94 – – van ijzer of van staal, geëmailleerd 

7323 94 10 – – – tafelgerei 3,2 0 

7323 94 90 – – – andere 3,2 0 

7323 99 – – andere 

7323 99 10 – – – tafelgerei 3,2 0 

– – – andere 

7323 99 91 – – – – gevernist of geverfd 3,2 0 

7323 99 99 – – – – andere 3,2 0
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7324 Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, 
van gietijzer, van ijzer of van staal 

7324 10 00 – gootstenen en wasbakken van roestvrij staal 2,7 0 

– badkuipen 

7324 21 00 – – van gietijzer, ook indien geëmailleerd 3,2 0 

7324 29 00 – – andere 3,2 0 

7324 90 00 – andere, delen daaronder begrepen 3,2 0 

7325 Andere gegoten werken van ijzer of van staal 

7325 10 – van niet-smeedbaar gietijzer 

7325 10 50 – – straatpotten 1,7 0 

– – andere 

7325 10 92 – – – artikelen voor rioleringswerken of voor andere leidingen 1,7 0 

7325 10 99 – – – andere 1,7 0 

– andere 

7325 91 00 – – kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 2,7 0 

7325 99 – – andere 

7325 99 10 – – – van smeedbaar gietijzer 2,7 0 

7325 99 90 – – – andere 2,7 0 

7326 Andere werken van ijzer of van staal 

– gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt 

7326 11 00 – – kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 2,7 0 

7326 19 – – andere 

7326 19 10 – – – gesmeed 2,7 0 

7326 19 90 – – – andere 2,7 0 

7326 20 – werken van ijzer- of staaldraad 

7326 20 30 – – kooien en volières 2,7 0 

7326 20 50 – – manden en korven van draad 2,7 0 

7326 20 80 – – andere 2,7 0 

7326 90 – andere 

7326 90 10 – – tabaksdozen, sigarettenkokers, poederdozen, lippenstifthou
ders en dergelijke artikelen voor persoonlijk gebruik 

2,7 0
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7326 90 30 – – ladders en trapladders 2,7 0 

7326 90 40 – – paletten en laadborden voor de behandeling van goederen 2,7 0 

7326 90 50 – – haspels voor kabels, slangen, enz. 2,7 0 

7326 90 60 – – niet-mechanische ventilators (luchtroosters en dergelijke), 
dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor 
bouwwerken 

2,7 0 

7326 90 70 – – slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van 
water bij de ingang van rioleringen 

2,7 0 

– – andere werken van ijzer of van staal 

7326 90 91 – – – gesmeed 2,7 0 

7326 90 93 – – – gestampt 2,7 0 

7326 90 95 – – – gesinterd 2,7 0 

7326 90 98 – – – andere 2,7 0 

74 HOOFDSTUK 74 - KOPER EN WERKEN VAN KOPER 

7401 00 00 Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper) vrij 0 

7402 00 00 Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektroly
tisch raffineren 

vrij 0 

7403 Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw 

– geraffineerd koper 

7403 11 00 – – kathoden en in stukken gesneden kathoden vrij 0 

7403 12 00 – – wire-bars vrij 0 

7403 13 00 – – billets vrij 0 

7403 19 00 – – andere vrij 0 

– koperlegeringen 

7403 21 00 – – koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) vrij 0 

7403 22 00 – – koper-tinlegeringen (brons) vrij 0 

7403 29 00 – – andere koperlegeringen (andere dan de toeslaglegeringen 
bedoeld bij post 7405) 

vrij 0 

7404 00 Resten en afval, van koper 

7404 00 10 – van geraffineerd koper vrij 0 

– van koperlegeringen 

7404 00 91 – – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) vrij 0 

7404 00 99 – – andere vrij 0
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7405 00 00 Toeslaglegeringen van koper vrij 0 

7406 Poeder en schilfers, van koper 

7406 10 00 – poeder, andere dan met lamellaire structuur vrij 0 

7406 20 00 – poeder met lamellaire structuur; schilfers vrij 0 

7407 Staven en profielen, van koper 

7407 10 00 – van geraffineerd koper 4,8 0 

– van koperlegeringen 

7407 21 – – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 

7407 21 10 – – – staven 4,8 0 

7407 21 90 – – – profielen 4,8 0 

7407 29 – – andere 

7407 29 10 – – – van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklege
ringen (nieuwzilver) 

4,8 0 

7407 29 90 – – – andere 4,8 0 

7408 Draad van koper 

– van geraffineerd koper 

7408 11 00 – – waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 6 mm 
overtreft 

4,8 0 

7408 19 – – andere 

7408 19 10 – – – waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 
0,5 mm overtreft 

4,8 0 

7408 19 90 – – – waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 
0,5 mm niet overtreft 

4,8 0 

– van koperlegeringen 

7408 21 00 – – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 4,8 0 

7408 22 00 – – van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklege
ringen (nieuwzilver) 

4,8 0 

7408 29 00 – – andere 4,8 0 

7409 Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer 
dan 0,15 mm 

– van geraffineerd koper 

7409 11 00 – – opgerold 4,8 0
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7409 19 00 – – andere 4,8 0 

– van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 

7409 21 00 – – opgerold 4,8 0 

7409 29 00 – – andere 4,8 0 

– van koper-tinlegeringen (brons) 

7409 31 00 – – opgerold 4,8 0 

7409 39 00 – – andere 4,8 0 

7409 40 – van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegerin
gen (nieuwzilver) 

7409 40 10 – – van koper-nikkellegeringen 4,8 0 

7409 40 90 – – van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 4,8 0 

7409 90 00 – van andere koperlegeringen 4,8 0 

7410 Bladkoper (ook indien bedrukt of op een drager van papier, 
van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een 
dikte van niet meer dan 0,15 mm (de dikte van de drager niet 
meegerekend) 

– niet op een drager 

7410 11 00 – – van geraffineerd koper 5,2 0 

7410 12 00 – – van koperlegeringen 5,2 0 

– op een drager 

7410 21 00 – – van geraffineerd koper 5,2 3 

7410 22 00 – – van koperlegeringen 5,2 0 

7411 Buizen en pijpen, van koper 

7411 10 – van geraffineerd koper 

– – recht, met een wanddikte 

7411 10 11 – – – van meer dan 0,6 mm 4,8 3 

7411 10 19 – – – van niet meer dan 0,6 mm 4,8 0 

7411 10 90 – – andere 4,8 0 

– van koperlegeringen 

7411 21 – – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 

7411 21 10 – – – recht 4,8 0 

7411 21 90 – – – andere 4,8 0
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7411 22 00 – – van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklege
ringen (nieuwzilver) 

4,8 0 

7411 29 00 – – andere 4,8 0 

7412 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van koper (bijvoor
beeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen) 

7412 10 00 – van geraffineerd koper 5,2 0 

7412 20 00 – van koperlegeringen 5,2 0 

7413 00 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet ge
ïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit 

7413 00 20 – van geraffineerd koper 5,2 0 

7413 00 80 – van koperlegeringen 5,2 0 

7415 Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en der
gelijke artikelen, van koper of met schacht van ijzer of van 
staal en een koperen kop; schroeven, bouten, moeren, schroef
haken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en 
splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen 
(veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) 
en dergelijke artikelen, van koper 

7415 10 00 – draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en der
gelijke artikelen 

4 0 

– andere artikelen, zonder schroefdraad 

7415 21 00 – – sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daar
onder begrepen) 

3 0 

7415 29 00 – – andere 3 0 

– andere artikelen met schroefdraad 

7415 33 00 – – schroeven; bouten en moeren 3 0 

7415 39 00 – – andere 3 0 

7418 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artike
len, 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 daar
van; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke ar
tikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor derge
lijke doeleinden 

7418 11 00 – – sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artike
len voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke 
doeleinden 

3 0 

7418 19 – – andere 

7418 19 10 – – – komforen en andere huishoudelijke verwarmingstoestel
len, niet-elektrisch, alsmede delen daarvan 

4 0 

7418 19 90 – – – andere 3 0
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7418 20 00 – toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 3 0 

7419 Andere werken van koper 

7419 10 00 – kettingen en delen daarvan 3 3 

– andere 

7419 91 00 – – gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch niet verder 
bewerkt 

3 3 

7419 99 – – andere 

7419 99 10 – – – doek (met inbegrip van band zonder einde), rasters en 
netten van koperdraad waarvan de doorsnede nooit 
meer dan 6 mm bedraagt; plaatgaas verkregen door het 
uitrekken van plaat- of bandkoper 

4,3 0 

7419 99 30 – – – veren 4 0 

7419 99 90 – – – andere 3 0 

75 HOOFDSTUK 75 - NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL 

7501 Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten 
van de nikkelmetallurgie 

7501 10 00 – nikkelmatte vrij 0 

7501 20 00 – nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkel
metallurgie 

vrij 0 

7502 Ruw nikkel 

7502 10 00 – niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7502 20 00 – nikkellegeringen vrij 0 

7503 00 Resten en afval, van nikkel 

7503 00 10 – van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7503 00 90 – van nikkellegeringen vrij 0 

7504 00 00 Poeder en schilfers, van nikkel vrij 0 

7505 Staven, profielen en draad, van nikkel 

– staven en profielen 

7505 11 00 – – van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7505 12 00 – – van nikkellegeringen 2,9 0 

– draad 

7505 21 00 – – van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7505 22 00 – – van nikkellegeringen 2,9 0 

7506 Platen, bladen en strippen, van nikkel
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7506 10 00 – van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7506 20 00 – van nikkellegeringen 3,3 0 

7507 Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buislei
dingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), 
van nikkel 

– buizen en pijpen 

7507 11 00 – – van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7507 12 00 – – van nikkellegeringen vrij 0 

7507 20 00 – hulpstukken voor buisleidingen 2,5 0 

7508 Andere werken van nikkel 

7508 10 00 – metaaldoek en metaalgaas, van nikkeldraad vrij 0 

7508 90 00 – andere vrij 0 

76 HOOFDSTUK 76 - ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALU
MINIUM 

7601 Ruw aluminium 

7601 10 00 – niet-gelegeerd aluminium 6 0 

7601 20 – aluminiumlegeringen 

7601 20 10 – – primair 6 0 

– – secundair 

7601 20 91 – – – in ingots of in vloeibare staat 6 0 

7601 20 99 – – – andere 6 0 

7602 00 Resten en afval, van aluminium 

– resten 

7602 00 11 – – draaisel, krullen, spaanders, slijpsel, zaagsel en vijlsel; resten 
van bladaluminium, gekleurd, bekleed of beplakt, met een 
dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager 
niet meegerekend) 

vrij 0 

7602 00 19 – – andere (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder 
begrepen) 

vrij 0 

7602 00 90 – afval vrij 0 

7603 Poeder en schilfers, van aluminium 

7603 10 00 – poeder, andere dan met lamellaire structuur 5 0 

7603 20 00 – poeder met lamellaire structuur; schilfers 5 0 

7604 Staven en profielen, van aluminium 

7604 10 – van niet-gelegeerd aluminium
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7604 10 10 – – staven 7,5 0 

7604 10 90 – – profielen 7,5 0 

– van aluminiumlegeringen 

7604 21 00 – – holle profielen 7,5 0 

7604 29 – – andere 

7604 29 10 – – – staven 7,5 0 

7604 29 90 – – – profielen 7,5 0 

7605 Draad van aluminium 

– van niet-gelegeerd aluminium 

7605 11 00 – – waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 
7 mm overtreft 

7,5 0 

7605 19 00 – – ander 7,5 0 

– van aluminiumlegeringen 

7605 21 00 – – waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 
7 mm overtreft 

7,5 0 

7605 29 00 – – ander 7,5 0 

7606 Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van 
meer dan 0,2 mm 

– vierkant of rechthoekig 

7606 11 – – van niet-gelegeerd aluminium 

7606 11 10 – – – geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 7,5 0 

– – – andere, met een dikte 

7606 11 91 – – – – van minder dan 3 mm 7,5 0 

7606 11 93 – – – – van 3 of meer doch minder dan 6 mm 7,5 0 

7606 11 99 – – – – van 6 mm of meer 7,5 0 

7606 12 – – van aluminiumlegeringen 

7606 12 10 – – – strippen voor jaloezieën 7,5 0 

– – – andere 

7606 12 50 – – – – geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 7,5 0 

– – – – andere, met een dikte 

7606 12 91 – – – – – van minder dan 3 mm 7,5 0
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7606 12 93 – – – – – van 3 of meer doch minder dan 6 mm 7,5 0 

7606 12 99 – – – – – van 6 mm of meer 7,5 0 

– andere 

7606 91 00 – – van niet-gelegeerd aluminium 7,5 0 

7606 92 00 – – van aluminiumlegeringen 7,5 0 

7607 Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van 
papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) 
met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de 
drager niet meegerekend) 

– niet op een drager 

7607 11 – – enkel gewalst 

7607 11 10 – – – met een dikte van minder dan 0,021 mm 7,5 0 

7607 11 90 – – – met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 
0,2 mm 

7,5 0 

7607 19 – – andere 

7607 19 10 – – – met een dikte van minder dan 0,021 mm 7,5 0 

– – – met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 
0,2 mm 

7607 19 91 – – – – zelfklevend 7,5 0 

7607 19 99 – – – – andere 7,5 0 

7607 20 – op een drager 

7607 20 10 – – met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) 
van minder dan 0,021 mm 

10 0 

– – met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) 
van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm 

7607 20 91 – – – zelfklevend 7,5 0 

7607 20 99 – – – andere 7,5 0 

7608 Buizen en pijpen, van aluminium 

7608 10 00 – van niet-gelegeerd aluminium 7,5 0 

7608 20 – van aluminiumlegeringen 

7608 20 20 – – gelast 7,5 0 

– – andere 

7608 20 81 – – – enkel warm geperst 7,5 0
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7608 20 89 – – – andere 7,5 0 

7609 00 00 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbin
dingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium 

5,9 0 

7610 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoor
beeld 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 be
doeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en der
gelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in con
structiewerken 

7610 10 00 – deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 
voor deuren 

6 0 

7610 90 – andere 

7610 90 10 – – bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten 7 0 

7610 90 90 – – andere 6 0 

7611 00 00 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, 
voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecompri
meerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een 
inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een 
mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen 
of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van 
een warmte-isolerende bekleding 

6 0 

7612 Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke 
bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), 
voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecompri
meerd 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 koe
len of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien 
van een warmte-isolerende bekleding 

7612 10 00 – soepele tubes (bij voorbeeld voor tandpasta) 6 0 

7612 90 – andere 

7612 90 10 – – stijve buisjes 6 0 

7612 90 20 – – van de soort gebruikt als aerosolverpakking 6 0 

– – andere, met een inhoudsruimte 

7612 90 91 – – – van 50 l of meer 6 0 

7612 90 98 – – – van minder dan 50 l 6 0 

7613 00 00 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar ge
maakt gas, van aluminium 

6 0 

7614 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet 
geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit 

7614 10 00 – met een kern van staal 6 0 

7614 90 00 – andere 6 0
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7615 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artike
len, alsmede delen daarvan, van aluminium; sponsen, schuur
lappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schu
ren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van 
aluminium 

– keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daar
van; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke ar
tikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor derge
lijke doeleinden 

7615 11 00 – – sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artike
len voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke 
doeleinden 

6 0 

7615 19 – – andere 

7615 19 10 – – – gegoten 6 0 

7615 19 90 – – – andere 6 0 

7615 20 00 – toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 6 0 

7616 Andere werken van aluminium 

7616 10 00 – draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bou
ten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klink
bouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en der
gelijke artikelen 

6 0 

– andere 

7616 91 00 – – metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad 6 0 

7616 99 – – andere 

7616 99 10 – – – gegoten 6 0 

7616 99 90 – – – andere 6 0 

78 HOOFDSTUK 78 - LOOD EN WERKEN VAN LOOD 

7801 Ruw lood 

7801 10 00 – geraffineerd lood 2,5 0 

– ander 

7801 91 00 – – waarin, van de andere elementen, antimoon met het hoog
ste gewicht voorkomt 

2,5 0 

7801 99 – – ander 

7801 99 10 – – – bevattende 0,02 of meer gewichtspercenten zilver en be
stemd om te worden geraffineerd (werklood) 

vrij 0 

– – – ander 

7801 99 91 – – – – loodlegeringen 2,5 0 

7801 99 99 – – – – ander 2,5 0 

7802 00 00 Resten en afval, van lood vrij 0
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7804 Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van 
lood 

– platen, bladen en strippen 

7804 11 00 – – bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 
0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 

5 0 

7804 19 00 – – andere 5 0 

7804 20 00 – poeder en schilfers vrij 0 

7806 00 Andere werken van lood 

7806 00 10 – bergingsmiddelen met loden bekleding ter afscherming van 
radioactieve straling, voor het vervoer of de opslag van ra
dioactieve stoffen (Euratom) 

vrij 0 

7806 00 30 – staven, profielen en draad 5 0 

7806 00 50 – buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buis
leidingen (bij voorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, mof
fen) 

5 0 

7806 00 90 – andere 5 0 

79 HOOFDSTUK 79 - ZINK EN WERKEN VAN ZINK 

7901 Ruw zink 

– niet-gelegeerd zink 

7901 11 00 – – bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink 2,5 0 

7901 12 – – bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink 

7901 12 10 – – – bevattende 99,95 of meer doch minder dan 99,99 ge
wichtspercenten zink 

2,5 0 

7901 12 30 – – – bevattende 98,5 of meer doch minder dan 99,95 ge
wichtspercenten zink 

2,5 0 

7901 12 90 – – – bevattende 97,5 of meer doch minder dan 98,5 gewichts
percenten zink 

2,5 0 

7901 20 00 – zinklegeringen 2,5 0 

7902 00 00 Resten en afval, van zink vrij 0 

7903 Zinkstof; poeder en schilfers, van zink 

7903 10 00 – zinkstof 2,5 0 

7903 90 00 – andere 2,5 0 

7904 00 00 Staven, profielen en draad, van zink 5 0 

7905 00 00 Platen, bladen en strippen, van zink 5 0 

7907 00 Andere werken van zink
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7907 00 10 – buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buis
leidingen (bij voorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, mof
fen) 

5 0 

7907 00 90 – andere 5 0 

80 HOOFDSTUK 80 - TIN EN WERKEN VAN TIN 

8001 Ruw tin 

8001 10 00 – niet-gelegeerd tin vrij 0 

8001 20 00 – tinlegeringen vrij 0 

8002 00 00 Resten en afval, van tin vrij 0 

8003 00 00 Staven, profielen en draad, van tin vrij 0 

8007 00 Andere werken van tin 

8007 00 10 – platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 
0,2 mm 

vrij 0 

8007 00 30 – bladtin (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van 
karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte 
van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet 
meegerekend); poeder en schilfers 

vrij 0 

8007 00 50 – buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buis
leidingen (bij voorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, mof
fen) 

vrij 0 

8007 00 90 – andere vrij 0 

81 HOOFDSTUK 81 - ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; 
WERKEN VAN DEZE STOFFEN 

8101 Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen 

8101 10 00 – poeder 5 0 

– andere 

8101 94 00 – – ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daar
onder begrepen 

5 0 

8101 96 00 – – draad 6 0 

8101 97 00 – – resten en afval vrij 0 

8101 99 – – andere 

8101 99 10 – – – staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profie
len, platen, bladen en strippen 

6 0 

8101 99 90 – – – andere 7 0 

8102 Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen

NL L 127/964 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)966 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

8102 10 00 – poeder 4 0 

– andere 

8102 94 00 – – ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen staven daar
onder begrepen 

3 0 

8102 95 00 – – staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, 
platen, bladen en strippen 

5 0 

8102 96 00 – – draad 6,1 0 

8102 97 00 – – resten en afval vrij 0 

8102 99 00 – – andere 7 0 

8103 Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begre
pen 

8103 20 00 – ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder 
begrepen; poeder 

vrij 0 

8103 30 00 – resten en afval vrij 0 

8103 90 – andere 

8103 90 10 – – staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, 
platen, bladen en strippen 

3 0 

8103 90 90 – – andere 4 0 

8104 Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder 
begrepen 

– ruw magnesium 

8104 11 00 – – bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium 5,3 0 

8104 19 00 – – ander 4 0 

8104 20 00 – resten en afval vrij 0 

8104 30 00 – draaisel en korrels, gekalibreerd; poeder 4 0 

8104 90 00 – andere 4 0 

8105 Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetal
lurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder 
begrepen 

8105 20 00 – kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetal
lurgie; ruw kobalt; poeder 

vrij 0 

8105 30 00 – resten en afval vrij 0 

8105 90 00 – andere 3 0 

8106 00 Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begre
pen 

8106 00 10 – ruw bismut; resten en afval; poeder vrij 0
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8106 00 90 – andere 2 0 

8107 Cadmium en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen 

8107 20 00 – ruw cadmium; poeder 3 0 

8107 30 00 – resten en afval vrij 0 

8107 90 00 – andere 4 0 

8108 Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 

8108 20 00 – ruw titaan; poeder 5 0 

8108 30 00 – resten en afval 5 0 

8108 90 – andere 

8108 90 30 – – staven, profielen en draad 7 0 

8108 90 50 – – platen, bladen en strippen 7 0 

8108 90 60 – – buizen en pijpen 7 0 

8108 90 90 – – andere 7 0 

8109 Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen 

8109 20 00 – ruw zirkonium; poeder 5 0 

8109 30 00 – resten en afval vrij 0 

8109 90 00 – andere 9 0 

8110 Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen 

8110 10 00 – ruw antimoon; poeder 7 0 

8110 20 00 – resten en afval vrij 0 

8110 90 00 – andere 7 0 

8111 00 Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen 

– ruw mangaan; resten en afval; poeder 

8111 00 11 – – ruw mangaan; poeder vrij 0 

8111 00 19 – – resten en afval vrij 0 

8111 00 90 – andere 5 0 

8112 Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium 
(celtium), indium, niobium (columbium), rhenium en thallium, 
alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder 
begrepen 

– beryllium
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8112 12 00 – – ruw; poeder vrij 0 

8112 13 00 – – resten en afval vrij 0 

8112 19 00 – – andere 3 0 

– chroom 

8112 21 – – ruw; poeder 

8112 21 10 – – – legeringen, die meer dan 10 gewichtspercenten nikkel 
bevatten 

vrij 0 

8112 21 90 – – – andere 3 0 

8112 22 00 – – resten en afval vrij 0 

8112 29 00 – – andere 5 0 

– thallium 

8112 51 00 – – ruw; poeder 1,5 0 

8112 52 00 – – resten en afval vrij 0 

8112 59 00 – – andere 3 0 

– andere 

8112 92 – – ruw; resten en afval; poeder 

8112 92 10 – – – hafnium (celtium) 3 0 

– – – niobium (columbium) en rhenium; gallium; indium; van
adium; germanium 

8112 92 21 – – – – resten en afval vrij 0 

– – – – andere 

8112 92 31 – – – – – niobium (columbium) en rhenium 3 0 

8112 92 81 – – – – – indium 2 0 

8112 92 89 – – – – – gallium 1,5 0 

8112 92 91 – – – – – vanadium vrij 0 

8112 92 95 – – – – – germanium 4,5 0 

8112 99 – – andere 

8112 99 20 – – – hafnium (celtium); germanium 7 0 

8112 99 30 – – – niobium (columbium) en rhenium 9 0 

8112 99 70 – – – gallium; indium; vanadium 3 0 

8113 00 Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begre
pen
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8113 00 20 – ruw 4 0 

8113 00 40 – resten en afval vrij 0 

8113 00 90 – andere 5 0 

82 HOOFDSTUK 82 - GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, 
LEPELS EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN 
DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL 

8201 Spaden, schoppen, houwelen, hakken, gaffels, rieken, vorken, 
harken en schoffels; bijlen, houthiepen, kloofmessen en der
gelijk gereedschap om te hakken of te kloven; snoeischaren en 
wildscharen; zeisen, sikkels, stro- en hooimessen, heggenscha
ren, wiggen en ander handgereedschap voor de land-, tuin- of 
bosbouw 

8201 10 00 – spaden en schoppen 1,7 0 

8201 20 00 – gaffels, rieken en vorken 1,7 0 

8201 30 00 – houwelen, hakken, harken en schoffels 1,7 0 

8201 40 00 – bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om 
te hakken of te kloven 

1,7 0 

8201 50 00 – met een hand te bedienen snoeischaren en wildscharen 1,7 0 

8201 60 00 – heggenscharen en andere met twee handen te bedienen scha
ren 

1,7 0 

8201 90 00 – ander handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw 1,7 0 

8202 Handzagen; zaagbladen van alle soorten (freeszagen en onge
tande zaagbladen daaronder begrepen) 

8202 10 00 – handzagen 1,7 0 

8202 20 00 – bladen voor lintzagen 1,7 0 

– bladen voor cirkelzagen (freeszagen daaronder begrepen) 

8202 31 00 – – met werkzaam deel van staal 2,7 0 

8202 39 00 – – andere, delen daaronder begrepen 2,7 0 

8202 40 00 – zaagkettingen 1,7 0 

– andere zaagbladen 

8202 91 00 – – rechte zaagbladen voor metaalbewerking 2,7 0 

8202 99 – – andere 

– – – met werkzaam deel van staal 

8202 99 11 – – – – voor metaalbewerking 2,7 0
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8202 99 19 – – – – voor bewerking van andere stoffen 2,7 0 

8202 99 90 – – – met werkzaam deel van andere stoffen 2,7 0 

8203 Vijlen, raspen, tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pin
cetten, metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke), 
pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk hand
gereedschap 

8203 10 00 – vijlen, raspen en dergelijk gereedschap 1,7 0 

8203 20 – tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten en derge
lijk gereedschap 

8203 20 10 – – pincetten en epileertangen 1,7 0 

8203 20 90 – – andere 1,7 0 

8203 30 00 – metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke) en 
dergelijk gereedschap 

1,7 0 

8203 40 00 – pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk gereed
schap 

1,7 0 

8204 Moersleutels (handgereedschap), dynamometrische moersleu
tels en inbussleutels daaronder begrepen; uitwisselbare doppen 
van dopsleutels, ook indien met handvat 

– moersleutels (inbussleutels daaronder begrepen) 

8204 11 00 – – niet verstelbaar 1,7 0 

8204 12 00 – – verstelbaar 1,7 0 

8204 20 00 – uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met hand
vat 

1,7 0 

8205 Handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen), elders ge
noemd noch elders onder begrepen; soldeer-, blaas- en brand
lampen; bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en derge
lijke, andere dan toebehoren of delen van gereedschapswerk
tuigen; aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of 
voetaandrijving 

8205 10 00 – boorgereedschap en gereedschap voor het snijden of tappen 
van schroefdraad 

1,7 0 

8205 20 00 – hamers en voorhamers 3,7 0 

8205 30 00 – schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap 3,7 0 

8205 40 00 – schroevendraaiers 3,7 0 

– ander handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen) 

8205 51 00 – – voor huishoudelijk gebruik 3,7 0 

8205 59 – – ander 

8205 59 10 – – – gereedschap voor metselaars, vormers, stukadoors en 
schilders 

3,7 0
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8205 59 30 – – – explosieboutindrijvers voor het indrijven van klinknagels, 
pluggen, pennen, enz. 

2,7 0 

8205 59 90 – – – ander 2,7 0 

8205 60 00 – soldeer-, blaas- en brandlampen 2,7 0 

8205 70 00 – bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke 3,7 0 

8205 80 00 – aambeelden veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaan
drijving 

2,7 0 

8205 90 00 – stellen, bestaande uit artikelen van twee of meer van de 
bovengenoemde onderverdelingen 

3,7 0 

8206 00 00 Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de 
posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in 
het klein 

3,7 0 

8207 Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch hand
gereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld 
voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, 
ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder 
begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiema
trijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en 
gesteenteboren 

– grond- en gesteenteboren 

8207 13 00 – – waarvan het werkzame deel bestaat uit cermets 2,7 0 

8207 19 – – andere, delen daaronder begrepen 

8207 19 10 – – – waarvan het werkzame deel bestaat uit diamant, met in
begrip van geagglomereerd diamant 

2,7 0 

8207 19 90 – – – andere 2,7 0 

8207 20 – trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen 
voor het bewerken van metalen 

8207 20 10 – – waarvan het werkzame deel bestaat uit diamant, met inbe
grip van geagglomereerd diamant 

2,7 0 

8207 20 90 – – waarvan het werkzame deel bestaat uit andere stoffen 2,7 0 

8207 30 – gereedschap voor het stampen en stansen 

8207 30 10 – – voor metaalbewerking 2,7 0 

8207 30 90 – – ander 2,7 0 

8207 40 – gereedschap voor het draadtappen en -snijden 

– – voor metaalbewerking 

8207 40 10 – – – gereedschap voor het draadtappen 2,7 0 

8207 40 30 – – – gereedschap voor het draadsnijden 2,7 0 

8207 40 90 – – ander 2,7 0 

8207 50 – gereedschap voor het boren, ander dan grond- en gesteen
teboren
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8207 50 10 – – waarvan het werkzame deel bestaat uit diamant, met inbe
grip van geagglomereerd diamant 

2,7 0 

– – waarvan het werkzame deel bestaat uit andere stoffen 

8207 50 30 – – – muurboren 2,7 0 

– – – ander 

– – – – voor metaalbewerking, waarvan het werkzame deel be
staat 

8207 50 50 – – – – – uit cermets 2,7 0 

8207 50 60 – – – – – uit sneldraaistaal 2,7 0 

8207 50 70 – – – – – uit andere stoffen 2,7 0 

8207 50 90 – – – – ander 2,7 0 

8207 60 – gereedschap voor het ruimen of kotteren 

8207 60 10 – – waarvan het werkzame deel bestaat uit diamant, met inbe
grip van geagglomereerd diamant 

2,7 0 

– – waarvan het werkzame deel bestaat uit andere stoffen 

– – – gereedschap voor het ruimen 

8207 60 30 – – – – voor metaalbewerking 2,7 0 

8207 60 50 – – – – ander 2,7 0 

– – – gereedschap voor het kotteren 

8207 60 70 – – – – voor metaalbewerking 2,7 0 

8207 60 90 – – – – ander 2,7 0 

8207 70 – gereedschap voor het frezen 

– – voor metaalbewerking, waarvan het werkzame deel bestaat 

8207 70 10 – – – uit cermets 2,7 0 

– – – uit andere stoffen 

8207 70 31 – – – – schachtfrezen 2,7 0 

8207 70 35 – – – – wormfrezen 2,7 0 

8207 70 38 – – – – ander 2,7 0 

8207 70 90 – – ander 2,7 0 

8207 80 – gereedschap voor het draaien 

– – voor metaalbewerking, waarvan het werkzame deel bestaat 

8207 80 11 – – – uit cermets 2,7 0 

8207 80 19 – – – uit andere stoffen 2,7 0 

8207 80 90 – – ander 2,7 0
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8207 90 – ander verwisselbaar gereedschap 

8207 90 10 – – waarvan het werkzame deel bestaat uit diamant, met inbe
grip van geagglomereerd diamant 

2,7 0 

– – waarvan het werkzame deel bestaat uit andere stoffen 

8207 90 30 – – – stiften en bladen voor schroevendraaiers 2,7 0 

8207 90 50 – – – gereedschap voor het steken, schaven en slijpen van tand
wielen 

2,7 0 

– – – ander, waarvan het werkzame deel bestaat 

– – – – uit cermets 

8207 90 71 – – – – – voor metaalbewerking 2,7 0 

8207 90 78 – – – – – ander 2,7 0 

– – – – uit andere stoffen 

8207 90 91 – – – – – voor metaalbewerking 2,7 0 

8207 90 99 – – – – – ander 2,7 0 

8208 Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische 
toestellen 

8208 10 00 – voor metaalbewerking 1,7 0 

8208 20 00 – voor houtbewerking 1,7 0 

8208 30 – voor keukengereedschap of voor machines voor de voedsel
industrie 

8208 30 10 – – cirkelvormige messen 1,7 0 

8208 30 90 – – andere 1,7 0 

8208 40 00 – voor land-, tuin- of bosbouwmachines 1,7 0 

8208 90 00 – andere 1,7 0 

8209 00 Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor 
gereedschap, niet gemonteerd, vervaardigd van cermets 

8209 00 20 – wisselplaten 2,7 0 

8209 00 80 – andere 2,7 0 

8210 00 00 Met de hand aangedreven mechanische toestellen met een 
gewicht van 10 kgt of minder, die gebezigd worden bij het 
bereiden, opmaken, enz., van voedingsmiddelen en van dran
ken 

2,7 0 

8211 Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien 
getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen, alsmede lemme
ten daarvan
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8211 10 00 – stellen 8,5 3 

– andere 

8211 91 – – tafelmessen met vast lemmet 

8211 91 30 – – – tafelmessen met heft en lemmet van roestvrij staal 8,5 0 

8211 91 80 – – – andere 8,5 3 

8211 92 00 – – andere messen met vast lemmet 8,5 3 

8211 93 00 – – messen, andere dan met vast lemmet, zaksnoeimessen 
daaronder begrepen 

8,5 3 

8211 94 00 – – lemmeten 6,7 0 

8211 95 00 – – heften van onedel metaal 2,7 0 

8212 Scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen (niet- 
afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder 
begrepen) 

8212 10 – scheermessen 

8212 10 10 – – veiligheidsscheermessen, niet navulbaar 2,7 0 

8212 10 90 – – andere 2,7 0 

8212 20 00 – mesjes voor veiligheidsscheermessen, niet-afgewerkte scheer
mesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder begrepen 

2,7 0 

8212 90 00 – andere delen 2,7 0 

8213 00 00 Scharen en schaarbladen 4,2 0 

8214 Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen 
en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereed
schap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of 
voor pedicure, ook indien in stellen 

8214 10 00 – papiermesjes, briefopeners, radeermesjes, potloodslijpers en 
mesjes daarvoor 

2,7 0 

8214 20 00 – gereedschap voor manicure of voor pedicure 2,7 0 

8214 90 00 – ander 2,7 0 

8215 Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vis
messen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen 

8215 10 – stellen die ten minste een verzilverd, verguld of geplatineerd 
artikel bevatten 

8215 10 20 – – stellen die enkel verzilverde, vergulde of geplatineerde ar
tikelen bevatten 

4,7 0 

– – andere 

8215 10 30 – – – van roestvrij staal 8,5 3 

8215 10 80 – – – andere 4,7 0
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8215 20 – andere stellen 

8215 20 10 – – van roestvrij staal 8,5 0 

8215 20 90 – – andere 4,7 0 

– andere 

8215 91 00 – – verzilverd, verguld of geplatineerd 4,7 0 

8215 99 – – andere 

8215 99 10 – – – van roestvrij staal 8,5 0 

8215 99 90 – – – andere 4,7 0 

83 HOOFDSTUK 83 - ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE ME
TALEN 

8301 Hangsloten, grendelsloten en andere sloten, die door middel 
van een sleutel, een letter- of cijfercombinatie of langs elek
trische weg geopend en gesloten worden, van onedel metaal; 
van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels, van onedel 
metaal; sleutels voor bedoelde sloten, van onedel metaal 

8301 10 00 – hangsloten 2,7 0 

8301 20 00 – sloten van de soort gebruikt voor automobielen 2,7 0 

8301 30 00 – sloten van de soort gebruikt voor meubelen 2,7 0 

8301 40 – grendelsloten en andere sloten 

– – sloten van de soort gebruikt voor deuren van gebouwen 

8301 40 11 – – – cylindersloten 2,7 0 

8301 40 19 – – – andere 2,7 0 

8301 40 90 – – grendelsloten en andere sloten 2,7 0 

8301 50 00 – van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels 2,7 0 

8301 60 00 – delen 2,7 0 

8301 70 00 – afzonderlijk aangeboden sleutels 2,7 0 

8302 Garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal, 
voor meubelen, voor deuren, voor trappen, voor vensters, 
voor blinden, voor koetswerk, voor zadelmakerswerk, voor 
koffers en valiezen en voor dergelijke werken; hoedhaken, 
jashaken en dergelijke haken, kapstokken, plankdragers en 
dergelijke artikelen, van onedel metaal; zwenkwielen met 
montuur van onedel metaal; automatische deursluiters en 
deurdrangers van onedel metaal 

8302 10 00 – scharnieren en andere hengsels 2,7 0 

8302 20 00 – zwenkwielen 2,7 0
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8302 30 00 – andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor auto
mobielen 

2,7 0 

– andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen 

8302 41 00 – – voor gebouwen 2,7 0 

8302 42 00 – – andere, voor meubelen 2,7 0 

8302 49 00 – – andere 2,7 0 

8302 50 00 – hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers en dergelijke 
artikelen 

2,7 0 

8302 60 00 – automatische deursluiters en deurdrangers 2,7 0 

8303 00 Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, 
geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen, van onedel 
metaal 

8303 00 10 – brandkasten 2,7 0 

8303 00 30 – gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen 2,7 0 

8303 00 90 – geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen 2,7 0 

8304 00 00 Bergkastjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten, opberg- en 
sorteerdozen, kopijstanders (concepthouders), pennenbakjes, 
stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van onedel me
taal, andere dan kantoormeubelen bedoeld bij post 9403 

2,7 0 

8305 Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en 
dergelijke, papierhechters, hoekplaatjes, clips, ruitertjes en der
gelijke kantoorbenodigdheden, van onedel metaal; hechtnieten 
in strippen (bijvoorbeeld voor kantoorgebruik, voor gebruik 
door stoffeerders en inpakkers), van onedel metaal 

8305 10 00 – mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken 
en dergelijke 

2,7 0 

8305 20 00 – hechtnieten in strippen 2,7 0 

8305 90 00 – andere, delen daaronder begrepen 2,7 0 

8306 Klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen, andere dan 
elektrische, van onedel metaal; beeldjes en andere versierings
voorwerpen, van onedel metaal; lijsten van onedel metaal, 
voor foto’s, prenten en dergelijke; spiegels van onedel metaal 

8306 10 00 – klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen vrij 0 

– beeldjes en andere versieringsvoorwerpen 

8306 21 00 – – verzilverd, verguld of geplatineerd vrij 0 

8306 29 – – andere 

8306 29 10 – – – van koper vrij 0 

8306 29 90 – – – van andere onedele metalen vrij 0
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8306 30 00 – lijsten voor foto’s, prenten en dergelijke; spiegels 2,7 0 

8307 Buigzame buizen (slangen), van onedel metaal, ook indien 
voorzien van hulpstukken (fittings) 

8307 10 00 – van ijzer of van staal 2,7 0 

8307 90 00 – van andere onedele metalen 2,7 0 

8308 Sluitingen, sluitbeugels, gespen, sluitgespen, haken en ogen en 
dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor kleding, voor 
schoeisel, voor dekzeilen, voor marokijnwerk en voor alle 
geconfectioneerde goederen en uitrustingen; holle en gespleten 
klinknagels, van onedel metaal; kralen en pailletten, van one
del metaal 

8308 10 00 – haken en ogen 2,7 0 

8308 20 00 – holle en gespleten klinknagels 2,7 0 

8308 90 00 – andere, delen daaronder begrepen 2,7 0 

8309 Stoppen (kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken daar
onder begrepen), deksels, flessencapsules, schroefsponnen, 
sponblikjes, plombeerblikjes en -loodjes en andere benodigd
heden voor verpakkingen, van onedel metaal 

8309 10 00 – kroonkurken 2,7 0 

8309 90 – andere 

8309 90 10 – – flessencapsules van lood; flessencapsules, van aluminium, 
met een diameter van meer dan 21 mm 

3,7 0 

8309 90 90 – – andere 2,7 0 

8310 00 00 Straatnaamborden, uithangborden, naam- en nummerborden 
en dergelijke borden, cijfers, nummers, letters en dergelijke, 
van onedel metaal, andere dan die bedoeld bij post 9405 

2,7 0 

8311 Draad, staven, buizen, platen, elektroden en dergelijke artike
len, van onedel metaal of van metaalcarbide, bekleed of ge
vuld met vloeimiddelen, voor het lassen, solderen of afzetten 
van metaal of van metaalcarbide; draad en staven van samen
gekit poeder van onedel metaal, voor het metaalspuiten (scho
peren) 

8311 10 – beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van one
del metaal 

8311 10 10 – – laselektroden, met een kern van ijzer of van staal, bekleed 
met vuurvast materiaal 

2,7 0 

8311 10 90 – – andere 2,7 0 

8311 20 00 – gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel 
metaal 

2,7 0 

8311 30 00 – beklede staven en gevulde draad voor het lassen of solderen 
met de steekvlam, van onedel metaal 

2,7 0 

8311 90 00 – andere 2,7 0
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84 HOOFDSTUK 84 - KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MA
CHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, 
ALSMEDE DELEN DAARVAN 

8401 Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) 
voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopen
scheiding 

8401 10 00 – kernreactoren (Euratom) 5,7 0 

8401 20 00 – machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen 
daarvan (Euratom) 

3,7 0 

8401 30 00 – niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) (Euratom) 3,7 0 

8401 40 00 – delen van kernreactoren (Euratom) 3,7 0 

8402 Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor cen
trale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom 
kunnen produceren; ketels voor oververhit water 

– stoomketels 

8402 11 00 – – waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 
ton per uur 

2,7 0 

8402 12 00 – – waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 
45 ton per uur 

2,7 0 

8402 19 – – andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen 

8402 19 10 – – – vlampijpketels 2,7 0 

8402 19 90 – – – andere 2,7 0 

8402 20 00 – ketels voor oververhit water 2,7 0 

8402 90 00 – delen 2,7 0 

8403 Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij 
post 8402 

8403 10 – ketels 

8403 10 10 – – van gietijzer 2,7 0 

8403 10 90 – – andere 2,7 0 

8403 90 – delen 

8403 90 10 – – van gietijzer 2,7 0 

8403 90 90 – – andere 2,7 0 

8404 Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bij 
voorbeeld economisers of voorwarmers, oververhitters, roet
blazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor 
stoommachines
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8404 10 00 – hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 2,7 0 

8404 20 00 – condensors voor stoommachines 2,7 0 

8404 90 00 – delen 2,7 0 

8405 Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met 
bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en 
dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien 
met bijbehorende zuiveringstoestellen 

8405 10 00 – generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met 
bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en 
dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien 
met bijbehorende zuiveringstoestellen 

1,7 0 

8405 90 00 – delen 1,7 0 

8406 Stoomturbines en andere dampturbines 

8406 10 00 – turbines voor de voortstuwing van schepen 2,7 0 

– andere turbines 

8406 81 – – met een vermogen van meer dan 40 MW 

8406 81 10 – – – stoomturbines voor het aandrijven van elektrische gene
ratoren 

2,7 0 

8406 81 90 – – – andere 2,7 0 

8406 82 – – met een vermogen van niet meer dan 40 MW 

– – – stoomturbines voor het aandrijven van elektrische gene
ratoren, met een vermogen 

8406 82 11 – – – – van niet meer dan 10 MW 2,7 0 

8406 82 19 – – – – van meer dan 10 MW 2,7 0 

8406 82 90 – – – andere 2,7 0 

8406 90 – delen 

8406 90 10 – – loopschoepen, leischoepen en rotoren 2,7 0 

8406 90 90 – – andere 2,7 0 

8407 Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daar
onder begrepen 

8407 10 00 – luchtvaartuigmotoren 1,7 0 

– motoren voor de voortstuwing van schepen 

8407 21 – – buitenboordmotoren 

8407 21 10 – – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 325 cm 3 6,2 0 

– – – met een cilinderinhoud van meer dan 325 cm 3
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8407 21 91 – – – – met een vermogen van niet meer dan 30 kW 4,2 0 

8407 21 99 – – – – met een vermogen van meer dan 30 kW 4,2 0 

8407 29 – – andere 

8407 29 20 – – – met een vermogen van niet meer dan 200 kW 4,2 0 

8407 29 80 – – – met een vermogen van meer dan 200 kW 4,2 0 

– motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbewe
ging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 

8407 31 00 – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm 3 2,7 0 

8407 32 – – met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer 
dan 250 cm 3 

8407 32 10 – – – met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer 
dan 125 cm 3 

2,7 0 

8407 32 90 – – – met een cilinderinhoud van meer dan 125 doch niet meer 
dan 250 cm 3 

2,7 0 

8407 33 – – met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer 
dan 1 000 cm 3 

8407 33 10 – – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
van onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van de 
posten 8703, 8704 en 8705 

2,7 0 

8407 33 90 – – – andere 2,7 0 

8407 34 – – met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm 3 

8407 34 10 – – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
van onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van 
post 8703, van motorvoertuigen van post 8704 met 
een motor met een cilinderinhoud van minder dan 
2 800 cm 3 , van motorvoertuigen van post 8705 

2,7 0 

– – – andere 

8407 34 30 – – – – gebruikte 4,2 0 

– – – – nieuwe, met een cilinderinhoud 

8407 34 91 – – – – – van niet meer dan 1 500 cm 3 4,2 0 

8407 34 99 – – – – – van meer dan 1 500 cm 3 4,2 0 

8407 90 – andere motoren 

8407 90 10 – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm 3 2,7 0 

– – met een cilinderinhoud van meer dan 250 cm 3
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8407 90 50 – – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
van onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van 
post 8703, van motorvoertuigen van post 8704 met 
een motor met een cilinderinhoud van minder dan 
2 800 cm 3 , van motorvoertuigen van post 8705 

2,7 0 

– – – andere 

8407 90 80 – – – – met een vermogen van niet meer dan 10 kW 4,2 0 

8407 90 90 – – – – met een vermogen van meer dan 10 kW 4,2 0 

8408 Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi dieselmo
toren) 

8408 10 – motoren voor de voortstuwing van schepen 

– – gebruikte 

8408 10 11 – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot 
en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 19 – – – andere 2,7 0 

– – nieuwe, met een vermogen 

– – – van niet meer dan 15 kW 

8408 10 22 – – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 
tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 24 – – – – andere 2,7 0 

– – – van meer dan 15 doch niet meer dan 50 kW 

8408 10 26 – – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 
tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 28 – – – – andere 2,7 0 

– – – van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 

8408 10 31 – – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 
tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 39 – – – – andere 2,7 0 

– – – van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 

8408 10 41 – – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 
tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 49 – – – – andere 2,7 0 

– – – van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW
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8408 10 51 – – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 
tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 59 – – – – andere 2,7 0 

– – – van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW 

8408 10 61 – – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 
tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 69 – – – – andere 2,7 0 

– – – van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW 

8408 10 71 – – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 
tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 79 – – – – andere 2,7 0 

– – – van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW 

8408 10 81 – – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 
tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 89 – – – – andere 2,7 0 

– – – van meer dan 5 000 kW 

8408 10 91 – – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 
tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderver
deling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 99 – – – – andere 2,7 0 

8408 20 – motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij 
hoofdstuk 87 

8408 20 10 – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
van onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van 
post 8703, van motorvoertuigen van post 8704 met een 
motor met een cilinderinhoud van minder dan 2 500 cm 3 , 
van motorvoertuigen van post 8705 

2,7 0 

– – andere 

– – – voor land- en bosbouwtractors op wielen, met een ver
mogen 

8408 20 31 – – – – van niet meer dan 50 kW 4,2 0 

8408 20 35 – – – – van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 4,2 0 

8408 20 37 – – – – van meer dan 100 kW 4,2 0 

– – – voor andere voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87, met 
een vermogen 

8408 20 51 – – – – van niet meer dan 50 kW 4,2 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/981

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 983 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

8408 20 55 – – – – van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 4,2 0 

8408 20 57 – – – – van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 4,2 0 

8408 20 99 – – – – van meer dan 200 kW 4,2 0 

8408 90 – andere motoren 

8408 90 21 – – voor de voortbeweging van spoorvoertuigen 4,2 0 

– – andere 

8408 90 27 – – – gebruikte 4,2 0 

– – – nieuwe, met een vermogen 

8408 90 41 – – – – van niet meer dan 15 kW 4,2 0 

8408 90 43 – – – – van meer dan 15 doch niet meer dan 30 kW 4,2 0 

8408 90 45 – – – – van meer dan 30 doch niet meer dan 50 kW 4,2 0 

8408 90 47 – – – – van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 4,2 0 

8408 90 61 – – – – van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 4,2 0 

8408 90 65 – – – – van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW 4,2 0 

8408 90 67 – – – – van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW 4,2 0 

8408 90 81 – – – – van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW 4,2 0 

8408 90 85 – – – – van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW 4,2 0 

8408 90 89 – – – – van meer dan 5 000 kW 4,2 0 

8409 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 
8407 of 8408 

8409 10 00 – voor luchtvaartuigmotoren 1,7 0 

– andere 

8409 91 00 – – delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuigermotoren met vonk
ontsteking 

2,7 0 

8409 99 00 – – andere 2,7 0 

8410 Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daar
voor 

– waterturbines en waterraderen (waterwielen) 

8410 11 00 – – met een vermogen van niet meer dan 1 000 kW 4,5 0 

8410 12 00 – – met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer 
dan 10 000 kW 

4,5 0
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8410 13 00 – – met een vermogen van meer dan 10 000 kW 4,5 0 

8410 90 – delen, regulators daaronder begrepen 

8410 90 10 – – van gietijzer of van gegoten staal 4,5 0 

8410 90 90 – – andere 4,5 0 

8411 Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines 

– turbinestraalmotoren 

8411 11 00 – – met een stuwkracht van niet meer dan 25 kN 3,2 0 

8411 12 – – met een stuwkracht van meer dan 25 kN 

8411 12 10 – – – met een stuwkracht van meer dan 25 doch niet meer dan 
44 kN 

2,7 0 

8411 12 30 – – – met een stuwkracht van meer dan 445 doch niet meer 
dan 132 kN 

2,7 0 

8411 12 80 – – – met een stuwkracht van meer dan 132 kN 2,7 0 

– schroefturbines 

8411 21 00 – – met een vermogen van niet meer dan 1 100 kW 3,6 0 

8411 22 – – met een vermogen van meer dan 1 100 kW 

8411 22 20 – – – met een vermogen van meer dan 1 100 doch niet meer 
dan 3 730 kW 

2,7 0 

8411 22 80 – – – met een vermogen van meer dan 3 730 kW 2,7 0 

– andere gasturbines 

8411 81 00 – – met een vermogen van niet meer dan 5 000 kW 4,1 0 

8411 82 – – met een vermogen van meer dan 5 000 kW 

8411 82 20 – – – met een vermogen van meer dan 5 000 doch niet meer 
dan 20 000 kW 

4,1 0 

8411 82 60 – – – met een vermogen van meer dan 20 000 doch niet meer 
dan 50 000 kW 

4,1 0 

8411 82 80 – – – met een vermogen van meer dan 50 000 kW 4,1 0 

– delen 

8411 91 00 – – van turbinestraalmotoren of van schroefturbines 2,7 0 

8411 99 00 – – andere 4,1 0 

8412 Andere motoren en andere krachtmachines 

8412 10 00 – straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmo
toren 

2,2 0 

– hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines
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8412 21 – – rechtlijnig werkend (cilinders) 

8412 21 20 – – – hydraulische systemen 2,7 0 

8412 21 80 – – – andere 2,7 0 

8412 29 – – andere 

8412 29 20 – – – hydraulische systemen 4,2 0 

– – – andere 

8412 29 81 – – – – hydraulische motoren 4,2 0 

8412 29 89 – – – – andere 4,2 0 

– pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines 

8412 31 00 – – rechtlijnig werkend (cilinders) 4,2 0 

8412 39 00 – – andere 4,2 0 

8412 80 – andere 

8412 80 10 – – stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen 2,7 0 

8412 80 80 – – andere 4,2 0 

8412 90 – delen 

8412 90 20 – – straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraal
motoren 

1,7 0 

8412 90 40 – – van hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines 2,7 0 

8412 90 80 – – andere 2,7 0 

8413 Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meet
toestel; elevatoren voor vloeistoffen 

– pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van 
een meettoestel te worden voorzien 

8413 11 00 – – distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermid
delen, van de soort gebruikt in benzinestations en garages 

1,7 0 

8413 19 00 – – andere 1,7 0 

8413 20 00 – handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 
8413 11 of 8413 19 

1,7 0 

8413 30 – brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemoto
ren of voor verbrandingsmotoren 

8413 30 20 – – injectiepompen 1,7 0 

8413 30 80 – – andere 1,7 0 

8413 40 00 – betonpompen 1,7 0 

8413 50 – andere oscillerende verdringerpompen
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8413 50 20 – – hydraulische aggregaten 1,7 0 

8413 50 40 – – doseerpompen 1,7 0 

– – andere 

– – – zuiger- en plunjerpompen 

8413 50 61 – – – – hydraulische pompen 1,7 0 

8413 50 69 – – – – andere 1,7 0 

8413 50 80 – – – andere 1,7 0 

8413 60 – andere roterende verdringerpompen 

8413 60 20 – – hydraulische aggregaten 1,7 0 

– – andere 

– – – tandwielpompen 

8413 60 31 – – – – hydraulische pompen 1,7 0 

8413 60 39 – – – – andere 1,7 0 

– – – schottenpompen 

8413 60 61 – – – – hydraulische pompen 1,7 0 

8413 60 69 – – – – andere 1,7 0 

8413 60 70 – – – schroefspindelpompen 1,7 0 

8413 60 80 – – – andere 1,7 0 

8413 70 – andere centrifugaalpompen 

– – onderwaterpompen 

8413 70 21 – – – eentraps 1,7 0 

8413 70 29 – – – meertraps 1,7 0 

8413 70 30 – – circulatiepompen voor centrale verwarming of voor warm 
water 

1,7 0 

– – andere, met een uitlaatopening met een doorsnede 

8413 70 35 – – – van niet meer dan 15 mm 1,7 0 

– – – van meer dan 15 mm 

8413 70 45 – – – – kanaalwaaierpompen en zijkanaalpompen 1,7 0 

– – – – radiale pompen 

– – – – – eentraps 

– – – – – – met eenzijdige instroming
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8413 70 51 – – – – – – – monobloc 1,7 0 

8413 70 59 – – – – – – – andere 1,7 0 

8413 70 65 – – – – – – met meerzijdige instroming 1,7 0 

8413 70 75 – – – – – meertraps 1,7 0 

– – – – andere centrifugaalpompen 

8413 70 81 – – – – – eentraps 1,7 0 

8413 70 89 – – – – – meertraps 1,7 0 

– andere pompen; elevators voor vloeistoffen 

8413 81 00 – – pompen 1,7 0 

8413 82 00 – – elevatoren voor vloeistoffen 1,7 0 

– delen 

8413 91 00 – – van pompen 1,7 0 

8413 92 00 – – van elevatoren voor vloeistoffen 1,7 0 

8414 Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of 
voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasem
afzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met fil
ter 

8414 10 – vacuümpompen 

8414 10 20 – – bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders 1,7 0 

– – andere 

8414 10 25 – – – draaizuigerpompen, schottenpompen, moleculaire pom
pen en rootspompen 

1,7 0 

– – – andere 

8414 10 81 – – – – diffusiepompen, cryopompen en adsorptiepompen 1,7 0 

8414 10 89 – – – – andere 1,7 0 

8414 20 – hand- en voetpompen, voor lucht 

8414 20 20 – – handbediende pompen voor rijwielen 1,7 0 

8414 20 80 – – andere 2,2 0 

8414 30 – compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties 

8414 30 20 – – met een vermogen van niet meer dan 0,4 kW 2,2 0 

– – met een vermogen van meer dan 0,4 kW 

8414 30 81 – – – hermetisch of halfhermetisch 2,2 0
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8414 30 89 – – – andere 2,2 0 

8414 40 – luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel 
dat is ingericht om door een voertuig te worden getrokken 

8414 40 10 – – met een capaciteit per minuut van niet meer dan 2 m 3 2,2 0 

8414 40 90 – – met een capaciteit per minuut van meer dan 2 m 3 2,2 0 

– ventilatoren 

8414 51 00 – – tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, 
met ingebouwde elektromotor met een vermogen van 
niet meer dan 125 W 

3,2 0 

8414 59 – – andere 

8414 59 20 – – – axiale 2,3 0 

8414 59 40 – – – centrifugale 2,3 0 

8414 59 80 – – – andere 2,3 0 

8414 60 00 – afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een 
lengte heeft van niet meer dan 120 cm 

2,7 0 

8414 80 – andere 

– – turbocompressoren 

8414 80 11 – – – eentraps 2,2 0 

8414 80 19 – – – meertraps 2,2 0 

– – zuigerverdringercompressoren waarmee een overdruk kan 
worden verkregen 

– – – van niet meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur 

8414 80 22 – – – – van niet meer dan 60 m 3 2,2 0 

8414 80 28 – – – – van meer dan 60 m 3 2,2 0 

– – – van meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur 

8414 80 51 – – – – van niet meer dan 120 m 3 2,2 0 

8414 80 59 – – – – van meer dan 120 m 3 2,2 0 

– – roterende verdringercompressoren 

8414 80 73 – – – met een as 2,2 0 

– – – met meer assen 

8414 80 75 – – – – schroefcompressoren 2,2 0 

8414 80 78 – – – – andere 2,2 0 

8414 80 80 – – andere 2,2 0
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8414 90 00 – delen 2,2 0 

8415 Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in 
besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aange
dreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de 
temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee 
de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden 
geregeld daaronder begrepen 

8415 10 – van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd en 
die uit één enkele eenheid bestaat of van het type „split- 
systeem” (systemen met afzonderlijke elementen) 

8415 10 10 – – van de soort die uit één enkele eenheid bestaat 2,2 0 

8415 10 90 – – van het type „split-systeem” (systemen met afzonderlijke 
elementen) 

2,7 0 

8415 20 00 – van de soort gebruikt voor het comfort van personen in 
motorvoertuigen 

2,7 0 

– andere 

8415 81 00 – – uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien 
van een klep voor het omkeren van de werking daarvan 
(omkeerbare warmtepompen) 

2,7 0 

8415 82 00 – – andere, voorzien van een koeltechnische inrichting 2,7 0 

8415 83 00 – – niet voorzien van een koeltechnische inrichting 2,7 0 

8415 90 00 – delen 2,7 0 

8416 Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare 
brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; auto
matische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- 
en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestel
len voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen 

8416 10 – branders voor vloeibare brandstof 

8416 10 10 – – met automatische controle-inrichting 1,7 0 

8416 10 90 – – andere 1,7 0 

8416 20 – andere branders, branders voor meer dan een soort brand
stof daaronder begrepen 

8416 20 10 – – enkel voor gas (monobloc) met ingebouwde ventilator en 
controle-inrichting 

1,7 0 

8416 20 90 – – andere 1,7 0 

8416 30 00 – automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde 
werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische 
toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrich
tingen 

1,7 0 

8416 90 00 – delen 1,7 0 

8417 Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor ver
branding van afval daaronder begrepen, niet elektrisch 

8417 10 00 – roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor meta
len en andere ovens voor thermische behandeling van ertsen 
of van metalen 

1,7 0 

8417 20 – bakkersovens 

8417 20 10 – – tunnelovens 1,7 0
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8417 20 90 – – andere 1,7 0 

8417 80 – andere 

8417 80 10 – – ovens voor verbranding van afval 1,7 0 

8417 80 20 – – tunnel- en moffelovens voor het bakken van keramische 
producten 

1,7 0 

8417 80 80 – – andere 1,7 0 

8417 90 00 – delen 1,7 0 

8418 Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toe
stellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; 
warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld 
bij post 8415 

8418 10 – koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke 
buitendeuren 

8418 10 20 – – met een capaciteit van meer dan 340 l 1,9 0 

8418 10 80 – – andere 1,9 0 

– koelkasten voor huishoudelijk gebruik 

8418 21 – – met compressiekoeling 

8418 21 10 – – – met een capaciteit van meer dan 340 l 1,5 0 

– – – andere 

8418 21 51 – – – – tafelmodel 2,5 0 

8418 21 59 – – – – om te worden ingebouwd 1,9 0 

– – – – andere, met een capaciteit 

8418 21 91 – – – – – van niet meer dan 250 l 2,5 0 

8418 21 99 – – – – – van meer dan 250 doch niet meer dan 340 l 1,9 0 

8418 29 00 – – andere 2,2 0 

8418 30 – vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l 

8418 30 20 – – met een capaciteit van niet meer dan 400 l 2,2 0 

8418 30 80 – – met een capaciteit van meer dan 400 doch niet meer dan 
800 l 

2,2 0 

8418 40 – vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l 

8418 40 20 – – met een capaciteit van niet meer dan 250 l 2,2 0 

8418 40 80 – – met een capaciteit van meer dan 250 doch niet meer dan 
900 l 

2,2 0
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8418 50 – andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en 
dergelijke) voor het bewaren en het uitstallen, uitgerust 
met koel- of vriesinrichting 

– – koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koel
groep of verdamper 

8418 50 11 – – – voor diepvriesproducten 2,2 0 

8418 50 19 – – – andere 2,2 0 

– – andere koelmeubelen 

8418 50 91 – – – diepvriesmeubelen andere dan die van de onderverdelin
gen 8418 30 en 8418 40 

2,2 0 

8418 50 99 – – – andere 2,2 0 

– andere machines en toestellen voor de koel- en vriestech
niek; warmtepompen 

8418 61 00 – – warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor 
de regeling van het klimaat bedoeld bij 8415 

2,2 0 

8418 69 00 – – andere 2,2 0 

– delen 

8418 91 00 – – meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te 
worden voorzien 

2,2 0 

8418 99 – – andere 

8418 99 10 – – – verdampers en condensors, andere dan voor apparaten 
voor huishoudelijk gebruik 

2,2 0 

8418 99 90 – – – andere 2,2 0 

8419 Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch 
verhit (met uitzondering van ovens en andere toestellen be
doeld bij post 8514), voor de behandeling van stoffen volgens 
werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals 
verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, 
steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, ver
dampen, condenseren of afkoelen, andere dan toestellen en 
apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoe
stellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of 
boilers), niet elektrisch 

– geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch 

8419 11 00 – – gasgeisers 2,6 0 

8419 19 00 – – andere 2,6 0 

8419 20 00 – sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratorium
gebruik 

vrij 0 

– droogtoestellen 

8419 31 00 – – voor landbouwproducten 1,7 0 

8419 32 00 – – voor hout, papierstof, papier of karton 1,7 0
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8419 39 – – andere 

8419 39 10 – – – voor werken van keramische stoffen 1,7 0 

8419 39 90 – – – andere 1,7 0 

8419 40 00 – distilleer- en rectificeertoestellen 1,7 0 

8419 50 00 – warmtewisselaars 1,7 0 

8419 60 00 – apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van 
lucht of van andere gassen 

1,7 0 

– andere toestellen, apparaten en inrichtingen 

8419 81 – – voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, 
bakken of opwarmen van spijzen 

8419 81 20 – – – percolators en andere apparaten voor het bereiden van 
koffie en andere warme dranken 

2,7 0 

8419 81 80 – – – andere 1,7 0 

8419 89 – – andere 

8419 89 10 – – – koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen 
water, waarbij de warmte-uitwisseling niet plaats vindt 
via een scheidingswand 

1,7 0 

8419 89 30 – – – apparaten en inrichtingen voor het onder vacuüm opdam
pen van metalen 

2,4 0 

8419 89 98 – – – andere 2,4 0 

8419 90 – delen 

8419 90 15 – – van sterilisatoren bedoeld bij onderverdeling 8419 20 00 vrij 0 

8419 90 85 – – andere 1,7 0 

8420 Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor 
glas, alsmede cilinders daarvoor 

8420 10 – kalanders en walsmachines 

8420 10 10 – – van de soort gebruikt in de textielindustrie 1,7 0 

8420 10 30 – – van de soort gebruikt in de papierindustrie 1,7 0 

8420 10 50 – – van de soort gebruikt in de rubber- of kunststofindustrie 1,7 0 

8420 10 90 – – andere 1,7 0 

– delen 

8420 91 – – cilinders 

8420 91 10 – – – van gietijzer 1,7 0 

8420 91 80 – – – andere 2,2 0
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8420 99 00 – – andere 2,2 0 

8421 Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen 
voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen 

– centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen 

8421 11 00 – – melkontromers 2,2 0 

8421 12 00 – – centrifuges voor wasgoed 2,7 0 

8421 19 – – andere 

8421 19 20 – – – centrifuges van de soort gebruikt in laboratoria 1,5 0 

8421 19 70 – – – andere vrij 0 

– toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen 

8421 21 00 – – voor het filtreren of zuiveren van water 1,7 0 

8421 22 00 – – voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan 
water 

1,7 0 

8421 23 00 – – smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of 
voor verbrandingsmotoren 

1,7 0 

8421 29 00 – – andere 1,7 0 

– toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen 

8421 31 00 – – luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandings
motoren 

1,7 0 

8421 39 – – andere 

8421 39 20 – – – toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht 1,7 0 

– – – toestellen voor het filtreren of zuiveren van andere gassen 

8421 39 40 – – – – met vloeistof werkend 1,7 0 

8421 39 60 – – – – katalytisch werkend 1,7 0 

8421 39 90 – – – – andere 1,7 0 

– delen 

8421 91 00 – – van centrifuges, met inbegrip van centrifugaaldrogers 1,7 0 

8421 99 00 – – andere 1,7 0 

8422 Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toe
stellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere 
bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, 
sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of 
van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het 
capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke 
bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines (krimpverpak
kingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestellen 
voor het persen van koolzuur in dranken 

– machines voor het afwassen van vaatwerk
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8422 11 00 – – voor huishoudelijk gebruik 2,7 0 

8422 19 00 – – andere 1,7 0 

8422 20 00 – machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van 
flessen en andere bergingsmiddelen 

1,7 0 

8422 30 00 – machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren 
van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergings
middelen; machines en toestellen voor het capsuleren van 
flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergings
middelen; toestellen voor het persen van koolzuur in dran
ken 

1,7 0 

8422 40 00 – andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en 
-toestellen daaronder begrepen) 

1,7 0 

8422 90 – delen 

8422 90 10 – – van machines voor het afwassen van vaatwerk 1,7 0 

8422 90 90 – – andere 1,7 0 

8423 Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen 
waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, 
doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoelig
heid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle 
soorten 

8423 10 – personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder be
grepen; huishoudweegschalen 

8423 10 10 – – huishoudweegschalen 1,7 0 

8423 10 90 – – andere 1,7 0 

8423 20 00 – toestellen voor het continuwegen van goederen op trans
portbanden 

1,7 0 

8423 30 00 – toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en 
weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere ber
gingsmiddelen 

1,7 0 

– andere weegtoestellen en weeginrichtingen 

8423 81 – – met een weegvermogen van niet meer dan 30 kgt 

8423 81 10 – – – gewichtssorteermachines en automatische controleweeg
toestellen die het gewicht toetsen aan een standaard
gewicht 

1,7 0 

8423 81 30 – – – toestellen en inrichtingen voor het wegen en etiketteren 
van verpakte goederen 

1,7 0 

8423 81 50 – – – weegschalen voor toonbankgebruik 1,7 0 

8423 81 90 – – – andere 1,7 0 

8423 82 – – met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer 
dan 5 000 kgt 

8423 82 10 – – – gewichtssorteermachines en automatische controleweeg
toestellen die het gewicht toetsen aan een standaard
gewicht 

1,7 0 

8423 82 90 – – – andere 1,7 0
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8423 89 00 – – andere 1,7 0 

8423 90 00 – gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van 
weegtoestellen en weeginrichtingen 

1,7 0 

8424 Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het 
spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van 
poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en 
dergelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen 
en dergelijke straaltoestellen 

8424 10 – blusapparaten (ook indien gevuld) 

8424 10 20 – – wegende niet meer dan 21 kgt 1,7 0 

8424 10 80 – – andere 1,7 0 

8424 20 00 – spuitpistolen en dergelijke toestellen 1,7 0 

8424 30 – zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke 
straaltoestellen 

– – toestellen, met ingebouwde motor, voor het reinigen met 
water 

8424 30 01 – – – voorzien van een verwarmingsinrichting 1,7 0 

– – – andere, met een motorvermogen 

8424 30 05 – – – – van niet meer dan 7,5 kW 1,7 0 

8424 30 09 – – – – van meer dan 7,5 kW 1,7 0 

– – andere toestellen 

8424 30 10 – – – met perslucht 1,7 0 

8424 30 90 – – – andere 1,7 0 

– andere toestellen 

8424 81 – – voor de land- of tuinbouw 

8424 81 10 – – – watersproeitoestellen 1,7 0 

– – – andere 

8424 81 30 – – – – draagbare toestellen 1,7 0 

– – – – andere 

8424 81 91 – – – – – toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven, 
speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd op of 
te worden getrokken door een tractor 

1,7 0 

8424 81 99 – – – – – andere 1,7 0 

8424 89 00 – – andere 1,7 0 

8424 90 00 – delen 1,7 0
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8425 Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en 
vijzels 

– takels 

8425 11 00 – – met elektromotor vrij 0 

8425 19 – – andere 

8425 19 20 – – – met de hand bediende kettingtakels vrij 0 

8425 19 80 – – – andere vrij 0 

– andere lieren; kaapstanders 

8425 31 00 – – met elektromotor vrij 0 

8425 39 – – andere 

8425 39 30 – – – met een motor met zelfontsteking of met vonkontsteking vrij 0 

8425 39 90 – – – andere vrij 0 

– dommekrachten en vijzels 

8425 41 00 – – stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garage
werkplaatsen 

vrij 0 

8425 42 00 – – andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend vrij 0 

8425 49 00 – – andere vrij 0 

8426 Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; 
hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan 

– loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaal
wagens 

8426 11 00 – – loopkranen vrij 0 

8426 12 00 – – verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens vrij 0 

8426 19 00 – – andere vrij 0 

8426 20 00 – torenkranen vrij 0 

8426 30 00 – portaalkranen vrij 0 

– andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht 

8426 41 00 – – op luchtbanden vrij 0 

8426 49 00 – – andere vrij 0 

– andere machines en toestellen 

8426 91 – – ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd
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8426 91 10 – – – hydraulische kranen voor het laden of het lossen van het 
voertuig 

vrij 0 

8426 91 90 – – – andere vrij 0 

8426 99 00 – – andere vrij 0 

8427 Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteer
inrichting 

8427 10 – transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door 
een elektromotor 

8427 10 10 – – met een hefvermogen van 1 m of meer 4,5 3 

8427 10 90 – – andere 4,5 3 

8427 20 – andere transportwagens met eigen beweegkracht 

– – met een hefvermogen van 1 m of meer 

8427 20 11 – – – vork- en andere heftrucks voor alle terreinen 4,5 3 

8427 20 19 – – – andere 4,5 3 

8427 20 90 – – andere 4,5 0 

8427 90 00 – andere transportwagens 4 0 

8428 Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede 
andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen 
(bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen) 

8428 10 – personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begre
pen 

8428 10 20 – – elektrische vrij 0 

8428 10 80 – – andere vrij 0 

8428 20 – pneumatische transportinrichtingen 

8428 20 30 – – speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de land
bouw 

vrij 0 

– – andere 

8428 20 91 – – – voor stortgoederen vrij 0 

8428 20 98 – – – andere vrij 0 

– andere continuwerkende transportinrichtingen voor goede
ren 

8428 31 00 – – speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik vrij 0 

8428 32 00 – – andere, werkend met bakken vrij 0 

8428 33 00 – – andere, werkend met banden vrij 0 

8428 39 – – andere 

8428 39 20 – – – rollenbanen en zogenaamde castors vrij 0
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8428 39 90 – – – andere vrij 0 

8428 40 00 – roltrappen en rolpaden vrij 0 

8428 60 00 – kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; 
trekmechanismen voor kabelsporen 

vrij 0 

8428 90 – andere machines en toestellen 

8428 90 30 – – voor walserijen, te weten: rollenbanen voor het aanvoeren 
en het verplaatsen van de goederen, toestellen voor het 
kantelen of voor het hanteren van ingots, van loepen, 
van staven of van platen 

vrij 0 

– – andere 

– – – laadtoestellen speciaal vervaardigd om te worden gebruikt 
in de landbouw 

8428 90 71 – – – – vervaardigd om te worden gemonteerd op een land
bouwtractor 

vrij 0 

8428 90 79 – – – – andere vrij 0 

– – – andere 

8428 90 91 – – – – mechanische laadtoestellen voor stortgoederen vrij 0 

8428 90 95 – – – – andere vrij 0 

8429 Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mecha
nische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, 
wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtings
machines, met eigen beweegkracht 

– bulldozers en angledozers 

8429 11 00 – – op rupsbanden vrij 0 

8429 19 00 – – andere vrij 0 

8429 20 00 – egaliseermachines vrij 0 

8429 30 00 – schrapers vrij 0 

8429 40 – wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdich
tingsmachines 

– – wegwalsen 

8429 40 10 – – – trilwalsen vrij 0 

8429 40 30 – – – andere vrij 0 

8429 40 90 – – schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines vrij 0 

– mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laad
schoppen 

8429 51 – – laadschoppen met voorschop 

8429 51 10 – – – laadtoestellen speciaal ontworpen voor ondergronds ge
bruik 

vrij 0 

– – – andere
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8429 51 91 – – – – laadschoppen met rupsbanden vrij 0 

8429 51 99 – – – – andere vrij 0 

8429 52 – – machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien 

8429 52 10 – – – graafmachines met rupsbanden vrij 0 

8429 52 90 – – – andere vrij 0 

8429 59 00 – – andere vrij 0 

8430 Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, 
schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mi
neralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrek
ken van heipalen; sneeuwruimers 

8430 10 00 – heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen vrij 0 

8430 20 00 – sneeuwruimers vrij 0 

– gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor 
het boren van tunnels 

8430 31 00 – – met eigen beweegkracht vrij 0 

8430 39 00 – – andere vrij 0 

– andere machines voor het boren 

8430 41 00 – – met eigen beweegkracht vrij 0 

8430 49 00 – – andere vrij 0 

8430 50 00 – andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht vrij 0 

– andere machines en toestellen, zonder eigen beweegkracht 

8430 61 00 – – machines en toestellen voor het aanstampen vrij 0 

8430 69 00 – – andere vrij 0 

8431 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de 
posten 8425 tot en met 8430 

8431 10 00 – van machines of toestellen bedoeld bij post 8425 vrij 0 

8431 20 00 – van machines of toestellen bedoeld bij post 8427 4 0 

– van machines of toestellen bedoeld bij post 8428 

8431 31 00 – – van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder 
begrepen), dan wel van roltrappen 

vrij 0 

8431 39 – – andere 

8431 39 10 – – – van machines en toestellen voor walserijen bedoeld bij 
onderverdeling 8428 90 30 

vrij 0 

8431 39 70 – – – andere vrij 0 

– van machines of toestellen bedoeld bij post 8426, 8429 of 
8430
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8431 41 00 – – emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tan
gen 

vrij 0 

8431 42 00 – – bladen voor bulldozers of voor angledozers vrij 0 

8431 43 00 – – delen van machines voor het boren bedoeld bij onderver
deling 8430 41 of 8430 49 

vrij 0 

8431 49 – – andere 

8431 49 20 – – – van gietijzer of van gegoten staal vrij 0 

8431 49 80 – – – andere vrij 0 

8432 Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bos
bouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de 
bodem; rollers voor sport- of grasvelden 

8432 10 – ploegen 

8432 10 10 – – schaarploegen vrij 0 

8432 10 90 – – andere vrij 0 

– eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachi
nes 

8432 21 00 – – schijfeggen vrij 0 

8432 29 – – andere 

8432 29 10 – – – cultivators vrij 0 

8432 29 30 – – – eggen vrij 0 

8432 29 50 – – – motorhakmachines vrij 0 

8432 29 90 – – – andere vrij 0 

8432 30 – zaai-, plant- en pootmachines 

– – zaaimachines 

8432 30 11 – – – precisiezaaimachines met centrale aandrijving vrij 0 

8432 30 19 – – – andere vrij 0 

8432 30 90 – – plant- en pootmachines vrij 0 

8432 40 – machines voor het strooien en verspreiden van meststoffen 

8432 40 10 – – voor minerale of chemische meststoffen vrij 0 

8432 40 90 – – andere vrij 0 

8432 80 00 – andere machines, toestellen en werktuigen vrij 0 

8432 90 00 – delen vrij 0
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8433 Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor 
het dorsen van landbouwproducten, stro- en veevoederpersen 
daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; ma
chines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of 
andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post 
8437 

– gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daar
onder begrepen 

8433 11 – – met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende 
snijinrichting 

8433 11 10 – – – met elektromotor vrij 0 

– – – andere 

– – – – met eigen beweegkracht 

8433 11 51 – – – – – uitgerust met een zitplaats vrij 0 

8433 11 59 – – – – – andere vrij 0 

8433 11 90 – – – – andere vrij 0 

8433 19 – – andere 

– – – met motor 

8433 19 10 – – – – met elektromotor vrij 0 

– – – – andere 

– – – – – met eigen beweegkracht 

8433 19 51 – – – – – – uitgerust met een zitplaats vrij 0 

8433 19 59 – – – – – – andere vrij 0 

8433 19 70 – – – – – andere vrij 0 

8433 19 90 – – – zonder motor vrij 0 

8433 20 – andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder 
begrepen 

8433 20 10 – – met motor vrij 0 

– – andere 

– – – speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd op of te 
worden getrokken door een tractor 

8433 20 51 – – – – met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting vrij 0 

8433 20 59 – – – – andere vrij 0 

8433 20 90 – – – andere vrij 0 

8433 30 – andere machines en toestellen voor het hooien 

8433 30 10 – – harkkeerders, zijaanvoerharken en zwadkeerders vrij 0 

8433 30 90 – – andere vrij 0
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8433 40 – stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen 

8433 40 10 – – opraappersen vrij 0 

8433 40 90 – – andere vrij 0 

– andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachi
nes 

8433 51 00 – – maaidorsers vrij 0 

8433 52 00 – – andere dorsmachines vrij 0 

8433 53 – – machines voor het oogsten van wortels en knollen 

8433 53 10 – – – aardappeloogstmachines vrij 0 

8433 53 30 – – – bietenkoppers en bietenoogstmachines vrij 0 

8433 53 90 – – – andere vrij 0 

8433 59 – – andere 

– – – veldhakselaars 

8433 59 11 – – – – met eigen beweegkracht vrij 0 

8433 59 19 – – – – andere vrij 0 

8433 59 30 – – – oogstmachines voor druiven vrij 0 

8433 59 80 – – – andere vrij 0 

8433 60 00 – machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten 
of andere landbouwproducten 

vrij 0 

8433 90 00 – delen vrij 0 

8434 Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven 

8434 10 00 – melkmachines vrij 0 

8434 20 00 – machines en toestellen voor zuivelbedrijven vrij 0 

8434 90 00 – delen vrij 0 

8435 Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het 
bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van 
dergelijke dranken 

8435 10 00 – machines en toestellen 1,7 0 

8435 90 00 – delen 1,7 0 

8436 Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuin
bouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiem
kasten met mechanische of met thermische uitrusting, als
mede broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt
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8436 10 00 – machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder 1,7 0 

– machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachi
nes en kunstmoeders daaronder begrepen 

8436 21 00 – – broedmachines en kunstmoeders 1,7 0 

8436 29 00 – – andere 1,7 0 

8436 80 – andere machines en toestellen 

8436 80 10 – – voor de bosbouw 1,7 0 

– – andere 

8436 80 91 – – – automatische drinkbakken 1,7 0 

8436 80 99 – – – andere 1,7 0 

– delen 

8436 91 00 – – van machines en toestellen voor de pluimveeteelt, van 
broedmachines of van kunstmoeders 

1,7 0 

8436 99 00 – – andere 1,7 0 

8437 Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of 
gedroogde peulgroenten; machines en toestellen voor de mee
lindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde 
peulgroenten, andere dan machines en toestellen die in het 
boerenbedrijf worden gebruikt 

8437 10 00 – machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of 
gedroogde peulgroenten 

1,7 0 

8437 80 00 – andere machines en toestellen 1,7 0 

8437 90 00 – delen 1,7 0 

8438 Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder 
andere posten van dit hoofdstuk, voor de industriële bereiding 
of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken, andere 
dan machines en toestellen voor de extractie of de bereiding 
van dierlijke of van vaste plantaardige vetten of oliën 

8438 10 – machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of 
voor het vervaardigen van deegwaren 

8438 10 10 – – voor brood- of banketbakkerijen 1,7 0 

8438 10 90 – – voor het vervaardigen van deegwaren 1,7 0 

8438 20 00 – machines en toestellen voor het vervaardigen van suiker
goed, cacao of chocolade 

1,7 0 

8438 30 00 – machines en toestellen voor suikerfabrieken 1,7 0 

8438 40 00 – machines en toestellen voor brouwerijen 1,7 0 

8438 50 00 – machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van 
vlees 

1,7 0
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8438 60 00 – machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of 
groenten 

1,7 0 

8438 80 – andere machines en toestellen 

8438 80 10 – – voor de behandeling of bereiding van koffie of thee 1,7 0 

– – andere 

8438 80 91 – – – voor de bereiding of vervaardiging van dranken 1,7 0 

8438 80 99 – – – andere 1,7 0 

8438 90 00 – delen 1,7 0 

8439 Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van 
cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of 
afwerken van papier of van karton 

8439 10 00 – machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van 
cellulosehoudende vezelstoffen 

1,7 0 

8439 20 00 – machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of 
van karton 

1,7 0 

8439 30 00 – machines en toestellen voor het afwerken van papier of van 
karton 

1,7 0 

– delen 

8439 91 – – van machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp 
van cellulosehoudende vezelstoffen 

8439 91 10 – – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8439 91 90 – – – andere 1,7 0 

8439 99 – – andere 

8439 99 10 – – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8439 99 90 – – – andere 1,7 0 

8440 Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden 
van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daar
onder begrepen 

8440 10 – machines en toestellen 

8440 10 10 – – vouwmachines 1,7 0 

8440 10 20 – – vergaarmachines 1,7 0 

8440 10 30 – – naai-, stik- en hechtmachines 1,7 0 

8440 10 40 – – kleefbindmachines 1,7 0 

8440 10 90 – – andere 1,7 0 

8440 90 00 – delen 1,7 0 

8441 Andere machines en toestellen voor de bewerking van papier
stof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten 
daaronder begrepen 

8441 10 – snijmachines
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8441 10 10 – – omrolmachines, gecombineerd met een snijmachine 1,7 0 

8441 10 20 – – overlangs- en overdwarssnijmachines 1,7 0 

8441 10 30 – – snelsnijmachines met een mes 1,7 0 

8441 10 40 – – driesnijders 1,7 0 

8441 10 80 – – andere 1,7 0 

8441 20 00 – machines voor de vervaardiging van zakken of van envelop
pen 

1,7 0 

8441 30 00 – machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van 
trommels of van dergelijke bergingsmiddelen, anders dan 
door vormen 

1,7 0 

8441 40 00 – machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit 
papier of uit karton 

1,7 0 

8441 80 00 – andere machines en toestellen 1,7 0 

8441 90 – delen 

8441 90 10 – – van snijmachines 1,7 0 

8441 90 90 – – andere 1,7 0 

8442 Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan gereed
schapswerktuigen bedoeld bij de posten 8456 tot en met 
8465) voor het prepareren of het maken van drukplaten, 
drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; drukpla
ten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, 
cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het druk
ken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst) 

8442 30 – andere machines, toestellen en uitrustingsstukken 

8442 30 10 – – fotografische zetmachines 1,7 0 

– – andere 

8442 30 91 – – – voor lettergieten en letterzetten (bijvoorbeeld linotypes, 
monotypes, intertypes), met of zonder gietapparaat 

vrij 0 

8442 30 99 – – – andere 1,7 0 

8442 40 00 – delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken 1,7 0 

8442 50 – drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het druk
ken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd 
voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst) 

– – gereed voor het drukken 

8442 50 21 – – – voor hoogdruk of boekdruk 1,7 0 

8442 50 23 – – – voor vlakdruk 1,7 0 

8442 50 29 – – – andere 1,7 0 

8442 50 80 – – andere 1,7 0
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8443 Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken 
met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal 
voor het drukken bedoeld bij post 8442; andere afdrukkers, 
kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecom
bineerd; delen en toebehoren daarvan 

– machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken 
met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal 
voor het drukken bedoeld bij post 8442 

8443 11 00 – – machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met 
rollen 

1,7 0 

8443 12 00 – – machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoor
gebruik, gevoed met vellen waarvan in ongevouwen staat 
de lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte 
van de andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt 

1,7 0 

8443 13 – – andere machines en toestellen voor de offsetdruk 

– – – gevoed met vellen 

8443 13 10 – – – – gebruikte 1,7 0 

– – – – nieuwe, gevoed met vellen 

8443 13 31 – – – – – van niet meer dan 52 × 74 cm 1,7 0 

8443 13 35 – – – – – van meer dan 52 × 74 cm doch niet meer dan 74 × 
107 cm 

1,7 0 

8443 13 39 – – – – – van meer dan 74 × 107 cm 1,7 0 

8443 13 90 – – – andere 1,7 0 

8443 14 00 – – machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), ge
voed met rollen, met uitzondering van machines en toe
stellen voor de flexografie 

1,7 0 

8443 15 00 – – machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), an
dere dan gevoed met rollen, met uitzondering van machi
nes en toestellen voor de flexografie 

1,7 0 

8443 16 00 – – machines en toestellen voor de flexografie 1,7 0 

8443 17 00 – – machines en toestellen voor de diepdruk 1,7 0 

8443 19 – – andere 

8443 19 20 – – – voor het bedrukken van textielwaren 1,7 0 

8443 19 40 – – – bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders 1,7 0 

8443 19 70 – – – andere 1,7 0 

– andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, 
ook indien gecombineerd 

8443 31 – – machines die twee of meer van de functies afdrukken, 
kopiëren of telekopiëren verrichten, geschikt om te worden 
aangesloten op een automatische gegevensverwerkende ma
chine of op een netwerk
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8443 31 10 – – – machines met kopieer- en telekopieerfunctie, ook indien 
met afdrukfunctie, met een kopieersnelheid van niet meer 
dan 12 monochrome pagina’s per minuut 

vrij 0 

– – – andere 

8443 31 91 – – – – machines die kopiëren door het origineel te scannen en 
de kopieën te printen met behulp van een elektrostatisch 
drukapparaat 

6 0 

8443 31 99 – – – – andere vrij 0 

8443 32 – – andere, geschikt om te worden aangesloten op een auto
matische gegevensverwerkende machine of op een netwerk 

8443 32 10 – – – afdrukeenheden vrij 0 

8443 32 30 – – – telekopieertoestellen vrij 0 

– – – andere 

8443 32 91 – – – – machines die kopiëren door het origineel te scannen en 
de kopieën te printen met behulp van een elektrostatisch 
drukapparaat 

6 0 

8443 32 93 – – – – andere machines die kopiëren met een ingebouwd op
tisch systeem 

vrij 0 

8443 32 99 – – – – andere 2,2 0 

8443 39 – – andere 

8443 39 10 – – – machines die kopiëren door het origineel te scannen en 
de kopieën te printen met behulp van een elektrostatisch 
drukapparaat 

6 0 

– – – andere kopieertoestellen 

8443 39 31 – – – – met optisch systeem vrij 0 

8443 39 39 – – – – andere 3 0 

8443 39 90 – – – andere 2,2 0 

– delen en toebehoren 

8443 91 – – delen en toebehoren van machines en toestellen die ge
bruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, 
drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld 
bij post 8442 

8443 91 10 – – – van apparaten bedoeld bij onderverdeling 8443 19 40 1,7 0 

– – – andere 

8443 91 91 – – – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8443 91 99 – – – – andere 1,7 0
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8443 99 – – andere 

8443 99 10 – – – elektronische assemblages vrij 0 

8443 99 90 – – – andere vrij 0 

8444 00 Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het tex
tureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textiel
stoffen 

8444 00 10 – machines voor het spinnen 1,7 0 

8444 00 90 – andere 1,7 0 

8445 Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het 
spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestel
len voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het 
spoelen, het opwinden (inslagspoelmachines daaronder begre
pen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bind
garen en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van 
textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld 
bij post 8446 of 8447 

– machines voor het bereiden van spinvezels 

8445 11 00 – – kaardmachines 1,7 0 

8445 12 00 – – kammachines 1,7 0 

8445 13 00 – – voorspinmachines 1,7 0 

8445 19 00 – – andere 1,7 0 

8445 20 00 – machines voor het spinnen 1,7 0 

8445 30 – machines voor het doubleren of twijnen 

8445 30 10 – – voor het doubleren 1,7 0 

8445 30 90 – – voor het twijnen 1,7 0 

8445 40 00 – machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines 
daaronder begrepen) of afhaspelen van textielstoffen 

1,7 0 

8445 90 00 – andere 1,7 0 

8446 Weefgetouwen 

8446 10 00 – voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm 1,7 0 

– voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, met 
schietspoel 

8446 21 00 – – met motor 1,7 0 

8446 29 00 – – andere 1,7 0 

8446 30 00 – voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere 
dan met schietspoel 

1,7 0 

8447 Breimachines, naaibreimachines („stitch-bonding”-machines), 
guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, 
van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlecht
werk of van filetweefsel, alsmede machines voor het tuften 

– rondbreimachines
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8447 11 – – met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm 

8447 11 10 – – – werkend met tongnaalden 1,7 0 

8447 11 90 – – – andere 1,7 0 

8447 12 – – met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm 

8447 12 10 – – – werkend met tongnaalden 1,7 0 

8447 12 90 – – – andere 1,7 0 

8447 20 – vlakbreimachines; naaibreimachines („stitch-bonding”-machi
nes) 

8447 20 20 – – kettingtricotbreimachines, raschelmachines daaronder be
grepen; naaibreimachines („stitch-bonding”-machines) 

1,7 0 

8447 20 80 – – andere 1,7 0 

8447 90 00 – andere 1,7 0 

8448 Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij 
de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld dobby’s 
of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en in
slagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen 
en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitslui
tend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld 
bij deze post of bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 
(bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spind
oppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en der
gelijke naalden, platinen, breimachinenaalden) 

– hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld 
bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 

8448 11 00 – – dobby’s (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, 
kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaarten
rijgmachines 

1,7 0 

8448 19 00 – – andere 1,7 0 

8448 20 00 – delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 
8444 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor 

1,7 0 

– delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 
8445 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor 

8448 31 00 – – kaardbeslag 1,7 0 

8448 32 00 – – voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere 
dan kaardbeslag 

1,7 0 

8448 33 – – spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers) 

8448 33 10 – – – spillen en spilvleugels 1,7 0 

8448 33 90 – – – ringen en spinoogjes (travellers) 1,7 0 

8448 39 00 – – andere 1,7 0 

– delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulp
machines of hulptoestellen daarvoor
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8448 42 00 – – rieten, hevels en schachten 1,7 0 

8448 49 00 – – andere 1,7 0 

– delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 
8447 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor 

8448 51 – – platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van 
mazen 

8448 51 10 – – – platinen 1,7 0 

8448 51 90 – – – andere 1,7 0 

8448 59 00 – – andere 1,7 0 

8449 00 00 Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de af
werking van vilt of van gebonden textielvlies, zowel aan het 
stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de 
vervaardiging van vilthoeden daaronder begrepen; hoedvor
men 

1,7 0 

8450 Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting 

– machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog 
wasgoed 

8450 11 – – volautomatische machines 

– – – met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed 

8450 11 11 – – – – voorladers 3 0 

8450 11 19 – – – – bovenladers 3 0 

8450 11 90 – – – met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 
10 kg droog wasgoed 

2,6 0 

8450 12 00 – – andere machines, met ingebouwde centrifuge 2,7 0 

8450 19 00 – – andere 2,7 0 

8450 20 00 – machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog 
wasgoed 

2,2 0 

8450 90 00 – delen 2,7 0 

8451 Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij 
post 8450) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het 
drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder begre
pen), 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 dek
lagen op weefsels of op andere onderlagen die worden ge
bruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals lino
leum; machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, 
het snijden of het kartelen van weefsels 

8451 10 00 – machines voor droog reinigen 2,2 0 

– droogmachines 

8451 21 – – met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed
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8451 21 10 – – – met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed 2,2 0 

8451 21 90 – – – met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 
10 kg droog wasgoed 

2,2 0 

8451 29 00 – – andere 2,2 0 

8451 30 – strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begre
pen) 

– – elektrisch verwarmd, met een vermogen 

8451 30 10 – – – van niet meer dan 2 500 W 2,2 0 

8451 30 30 – – – van meer dan 2 500 W 2,2 0 

8451 30 80 – – andere 2,2 0 

8451 40 00 – machines voor het wassen, het bleken of het verven 2,2 0 

8451 50 00 – machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het 
snijden of het kartelen van weefsels 

2,2 0 

8451 80 – andere machines en toestellen 

8451 80 10 – – machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of 
op andere onderlagen bij de vervaardiging van vloerbedek
king (linoleum, enz.) 

2,2 0 

8451 80 30 – – machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of 
op andere onderlagen bij de vervaardiging van vloerbedek
king (linoleum, enz.) 

2,2 0 

8451 80 80 – – andere 2,2 0 

8451 90 00 – delen 2,2 0 

8452 Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbin
dersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en 
kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor 
naaimachines 

8452 10 – naaimachines voor huishoudelijk gebruik 

– – naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, 
waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg 
of met de motor niet meer dan 17 kg weegt; koppen 
van naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vor
men, wegende zonder de motor niet meer dan 16 kg of 
met de motor niet meer dan 17 kg 

8452 10 11 – – – naaimachines met een waarde per stuk (onderstellen, ta
fels of meubelen niet meegerekend) van meer dan 65 EUR 

5,7 0 

8452 10 19 – – – andere 9,7 0 

8452 10 90 – – andere naaimachines en andere koppen van naaimachines 3,7 0 

– andere naaimachines 

8452 21 00 – – automatische eenheden 3,7 0 

8452 29 00 – – andere 3,7 0
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8452 30 – naalden voor naaimachines 

8452 30 10 – – aan één zijde voorzien van een afgeplatte kolf 2,7 0 

8452 30 90 – – andere 2,7 0 

8452 40 00 – meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, als
mede delen daarvan 

2,7 0 

8452 90 00 – andere delen van naaimachines 2,7 0 

8453 Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van 
huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het her
stellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naai
machines 

8453 10 00 – machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken 
van huiden, vellen of leder 

1,7 0 

8453 20 00 – machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstel
len van schoeisel 

1,7 0 

8453 80 00 – andere machines en toestellen 1,7 0 

8453 90 00 – delen 1,7 0 

8454 Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), 
alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor 
gieterijen 

8454 10 00 – convertors 1,7 0 

8454 20 00 – gietvormen voor ingots en gietpannen 1,7 0 

8454 30 – gietmachines 

8454 30 10 – – persgiet- of spuitgietmachines 1,7 0 

8454 30 90 – – andere 1,7 0 

8454 90 00 – delen 1,7 0 

8455 Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor 

8455 10 00 – walsstoelen voor buizen 2,7 0 

– andere walsstoelen 

8455 21 00 – – voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en 
koud walsen 

2,7 0 

8455 22 00 – – voor het koud walsen 2,7 0 

8455 30 – walsrollen 

8455 30 10 – – van gietijzer 2,7 0 

– – van gesmeed staal 

8455 30 31 – – – werkwalsen voor het warm walsen; steunwalsen voor het 
warm en koud walsen 

2,7 0
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8455 30 39 – – – werkwalsen voor het koud walsen 2,7 0 

8455 30 90 – – van gegoten staal 2,7 0 

8455 90 00 – andere delen 2,7 0 

8456 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht 
welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp 
van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone 
trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektro-che
mische procédés, van elektronenstralen, van ionenstralen of 
van plasmastralen 

8456 10 00 – werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonen
stralen 

4,5 0 

8456 20 00 – werkend met behulp van ultrasone trillingen 3,5 0 

8456 30 – werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie) 

– – met numerieke besturing 

8456 30 11 – – – draadvonkerosie 3,5 0 

8456 30 19 – – – andere 3,5 0 

8456 30 90 – – andere 3,5 0 

8456 90 00 – andere 3,5 0 

8457 Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meer
voudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van 
metalen 

8457 10 – bewerkingscentra 

8457 10 10 – – horizontaal 2,7 0 

8457 10 90 – – andere 2,7 0 

8457 20 00 – enkel-stationsbewerkingsmachines 2,7 0 

8457 30 – meervoudige transferbewerkingsmachines 

8457 30 10 – – met numerieke besturing 2,7 0 

8457 30 90 – – andere 2,7 0 

8458 Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het ver
spanend bewerken van metaal 

– horizontale draaibanken 

8458 11 – – met numerieke besturing 

8458 11 20 – – – draaicentra 2,7 0 

– – – automaten 

8458 11 41 – – – – eenspillige 2,7 0 

8458 11 49 – – – – meerspillige 2,7 0
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8458 11 80 – – – andere 2,7 0 

8458 19 – – andere 

8458 19 20 – – – center- of paralleldraaibanken 2,7 0 

8458 19 40 – – – automaten 2,7 0 

8458 19 80 – – – andere 2,7 0 

– andere draaibanken 

8458 91 – – met numerieke besturing 

8458 91 20 – – – draaicentra 2,7 0 

8458 91 80 – – – andere 2,7 0 

8458 99 00 – – andere 2,7 0 

8459 Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) 
voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen 
in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere dan de 
draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) bedoeld bij post 
8458 

8459 10 00 – bewerkingseenheden op slede 2,7 0 

– andere boormachines 

8459 21 00 – – met numerieke besturing 2,7 0 

8459 29 00 – – andere 2,7 0 

– andere ruim-freesmachines 

8459 31 00 – – met numerieke besturing 1,7 0 

8459 39 00 – – andere 1,7 0 

8459 40 – andere ruimmachines 

8459 40 10 – – met numerieke besturing 1,7 0 

8459 40 90 – – andere 1,7 0 

– kniefreesmachines 

8459 51 00 – – met numerieke besturing 2,7 0 

8459 59 00 – – andere 2,7 0 

– andere freesmachines 

8459 61 – – met numerieke besturing 

8459 61 10 – – – voor het frezen van gereedschappen 2,7 0 

8459 61 90 – – – andere 2,7 0
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8459 69 – – andere 

8459 69 10 – – – voor het frezen van gereedschappen 2,7 0 

8459 69 90 – – – andere 2,7 0 

8459 70 00 – andere machines voor het snijden of tappen van draad 2,7 0 

8460 Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslij
pen, honen of op andere wijze afwerken van metalen of van 
cermets, met behulp van slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschij
ven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de machines 
voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van 
tandwielen bedoeld bij post 8461 

– vlakslijpmachines waarbij de instelling in een van de assen 
tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden gere
geld 

8460 11 00 – – met numerieke besturing 2,7 0 

8460 19 00 – – andere 2,7 0 

– andere slijpmachines waarbij de instelling in een van de 
assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden 
geregeld 

8460 21 – – met numerieke besturing 

– – – rondslijpmachines 

8460 21 11 – – – – inwendige rondslijpmachines 2,7 0 

8460 21 15 – – – – centerloze uitwendige rondslijpmachines 2,7 0 

8460 21 19 – – – – andere 2,7 0 

8460 21 90 – – – andere 2,7 0 

8460 29 – – andere 

– – – rondslijpmachines 

8460 29 11 – – – – inwendige rondslijpmachines 2,7 0 

8460 29 19 – – – – andere 2,7 0 

8460 29 90 – – – andere 2,7 0 

– machines voor het slijpen van gereedschap 

8460 31 00 – – met numerieke besturing 1,7 0 

8460 39 00 – – andere 1,7 0 

8460 40 – hoon- en lapmachines 

8460 40 10 – – met numerieke besturing 1,7 0 

8460 40 90 – – andere 1,7 0 

8460 90 – andere
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8460 90 10 – – waarbij de instelling in een van de assen tot op ten minste 
0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld 

2,7 0 

8460 90 90 – – andere 1,7 0 

8461 Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfrees
banken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of 
afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en an
dere machines voor het verspanend bewerken van metaal of 
van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen 

8461 20 00 – sterke-armschaafbanken en steekbanken 1,7 0 

8461 30 – trekfreesbanken 

8461 30 10 – – met numerieke besturing 1,7 0 

8461 30 90 – – andere 1,7 0 

8461 40 – machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwer
ken van tandwielen 

– – machines voor het frezen, steken, schaven en slijpen van 
tandwielen 

– – – van cilindrische tandwielen 

8461 40 11 – – – – met numerieke besturing 2,7 0 

8461 40 19 – – – – andere 2,7 0 

– – – van andere tandwielen 

8461 40 31 – – – – met numerieke besturing 1,7 0 

8461 40 39 – – – – andere 1,7 0 

– – machines voor het afwerken van tandwielen 

– – – waarbij de instelling in een van de assen tot op ten minste 
0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld 

8461 40 71 – – – – met numerieke besturing 2,7 0 

8461 40 79 – – – – andere 2,7 0 

8461 40 90 – – – andere 1,7 0 

8461 50 – zaagmachines en afsteekbanken 

– – zaagmachines 

8461 50 11 – – – cirkelzaagmachines 1,7 0 

8461 50 19 – – – andere 1,7 0 

8461 50 90 – – afsteekbanken 1,7 0 

8461 90 00 – andere 2,7 0
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8462 Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het 
stampen of het hameren van metaal; machines (persen daar
onder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken, 
het vlakken, het afknippen, het ponsen of het inkepen van 
metaal; persen voor het bewerken van metaal of van metaal
carbiden, andere dan de hiervoor bedoelde machines 

8462 10 – machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het 
stampen of het hameren 

8462 10 10 – – met numerieke besturing 2,7 0 

8462 10 90 – – andere 1,7 0 

– machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het 
vouwen, het strekken of het vlakken 

8462 21 – – met numerieke besturing 

8462 21 10 – – – voor het bewerken van vlakke producten 2,7 0 

8462 21 80 – – – andere 2,7 0 

8462 29 – – andere 

8462 29 10 – – – voor het bewerken van vlakke producten 1,7 0 

– – – andere 

8462 29 91 – – – – hydraulische 1,7 0 

8462 29 98 – – – – andere 1,7 0 

– machines (persen daaronder begrepen) voor het afknippen, 
andere dan gecombineerde machines voor het ponsen en 
afknippen 

8462 31 00 – – met numerieke besturing 2,7 0 

8462 39 – – andere 

8462 39 10 – – – voor het bewerken van vlakke producten 1,7 0 

– – – andere 

8462 39 91 – – – – hydraulische 1,7 0 

8462 39 99 – – – – andere 1,7 0 

– machines (persen daaronder begrepen) voor het inkepen of 
het ponsen, gecombineerde machines voor het ponsen en 
afknippen daaronder begrepen 

8462 41 – – met numerieke besturing 

8462 41 10 – – – voor het bewerken van vlakke producten 2,7 0 

8462 41 90 – – – andere 2,7 0 

8462 49 – – andere 

8462 49 10 – – – voor het bewerken van vlakke producten 1,7 0
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8462 49 90 – – – andere 1,7 0 

– andere 

8462 91 – – hydraulische persen 

8462 91 10 – – – voor het in vorm sinteren van metaalpoeders of voor het 
tot pakketten of blokken persen van metaalafvallen 

2,7 0 

– – – andere 

8462 91 50 – – – – met numerieke besturing 2,7 0 

8462 91 90 – – – – andere 2,7 0 

8462 99 – – andere 

8462 99 10 – – – voor het in vorm sinteren van metaalpoeders of voor het 
tot pakketten of blokken persen van metaalafvallen 

2,7 0 

– – – andere 

8462 99 50 – – – – met numerieke besturing 2,7 0 

8462 99 90 – – – – andere 2,7 0 

8463 Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend be
werken van metaal of van cermets 

8463 10 – trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en derge
lijke 

8463 10 10 – – draadtrekbanken 2,7 0 

8463 10 90 – – andere 2,7 0 

8463 20 00 – schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines 2,7 0 

8463 30 00 – machines voor het bewerken van draad 2,7 0 

8463 90 00 – andere 2,7 0 

8464 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van 
keramische producten, van beton, van asbestcement en van 
dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken 
van glas 

8464 10 00 – zaagmachines 2,2 0 

8464 20 – slijp- en polijstmachines 

– – machines voor het bewerken van glas 

8464 20 11 – – – van glazen voor optische doeleinden 2,2 0 

8464 20 19 – – – andere 2,2 0 

8464 20 20 – – voor het bewerken van keramische producten 2,2 0 

8464 20 95 – – andere 2,2 0 

8464 90 – andere
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8464 90 20 – – voor het bewerken van keramische producten 2,2 0 

8464 90 80 – – andere 2,2 0 

8465 Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, 
lijmen of op andere wijze samenvoegen daaronder begrepen) 
voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde 
rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen 

8465 10 – machines waarmee bewerkingen van verschillende aard zon
der tussentijdse gereedschapswisseling kunnen worden uitge
voerd 

8465 10 10 – – waarbij het werkstuk bij elke bewerking met de hand wordt 
toegevoerd 

2,7 0 

8465 10 90 – – waarbij het werkstuk tussen elke bewerking automatisch 
wordt toegevoerd 

2,7 0 

– andere 

8465 91 – – zaagmachines 

8465 91 10 – – – voor lintzagen 2,7 0 

8465 91 20 – – – voor cirkelzagen 2,7 0 

8465 91 90 – – – andere 2,7 0 

8465 92 00 – – schaafmachines, freesmachines en profileermachines 2,7 0 

8465 93 00 – – schuur-, slijp- en polijstmachines 2,7 0 

8465 94 00 – – machines voor het buigen en machines voor het ineenzet
ten 

2,7 0 

8465 95 00 – – boormachines en uitsteekmachines 2,7 0 

8465 96 00 – – splijt-, afsnij- en schilmachines 2,7 0 

8465 99 – – andere 

8465 99 10 – – – draaibanken 2,7 0 

8465 99 90 – – – andere 2,7 0 

8466 Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij 
uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines 
bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465, daaronder 
begrepen werkstukhouders en gereedschapshouders, zelfope
nende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toe
stellen, voor montage op gereedschapswerktuigen; gereedscha
phouders voor handgereedschap van alle soorten 

8466 10 – gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen 

– – gereedschaphouders 

8466 10 20 – – – spandoorns, spantangen en hulzen 1,2 0 

– – – andere 

8466 10 31 – – – – voor draaibanken 1,2 0 

8466 10 38 – – – – andere 1,2 0
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8466 10 80 – – zelfopenende draadsnijkoppen 1,2 0 

8466 20 – werkstukhouders 

8466 20 20 – – werkstukgebonden houders, toebehoren voor werkstuk
gebonden houders 

1,2 0 

– – andere 

8466 20 91 – – – voor draaibanken 1,2 0 

8466 20 98 – – – andere 1,2 0 

8466 30 00 – verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage 
op gereedschapswerktuigen 

1,2 0 

– andere 

8466 91 – – voor machines bedoeld bij post 8464 

8466 91 20 – – – van gietijzer of van gegoten staal 1,2 0 

8466 91 95 – – – andere 1,2 0 

8466 92 – – voor machines bedoeld bij post 8465 

8466 92 20 – – – van gietijzer of van gegoten staal 1,2 0 

8466 92 80 – – – andere 1,2 0 

8466 93 00 – – voor machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 
8461 

1,2 0 

8466 94 00 – – voor machines bedoeld bij post 8462 of 8463 1,2 0 

8467 Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een 
ingebouwde elektrische of niet-elektrische motor wordt aange
dreven 

– pneumatisch 

8467 11 – – roterend (ook indien met slagmechanisme) 

8467 11 10 – – – voor metaalbewerking 1,7 0 

8467 11 90 – – – ander 1,7 0 

8467 19 00 – – ander 1,7 0 

– met ingebouwde elektromotor 

8467 21 – – boormachines van alle soorten 

8467 21 10 – – – werkend zonder externe energiebron 2,7 0 

– – – andere 

8467 21 91 – – – – elektropneumatische 2,7 0
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8467 21 99 – – – – andere 2,7 0 

8467 22 – – zagen 

8467 22 10 – – – kettingzagen 2,7 0 

8467 22 30 – – – cirkelzagen 2,7 0 

8467 22 90 – – – andere 2,7 0 

8467 29 – – ander 

8467 29 10 – – – voor het bewerken van textielstoffen 2,7 0 

– – – ander 

8467 29 30 – – – – werkend zonder externe energiebron 2,7 0 

– – – – ander 

– – – – – slijp- en schuurmachines 

8467 29 51 – – – – – – haakse slijp- en schuurmachines 2,7 0 

8467 29 53 – – – – – – bandschuurmachines 2,7 0 

8467 29 59 – – – – – – andere 2,7 0 

8467 29 70 – – – – – schaafmachines 2,7 0 

8467 29 80 – – – – – heggenscharen, grasscharen en graskantsnijders 2,7 0 

8467 29 90 – – – – – ander 2,7 0 

– ander gereedschap 

8467 81 00 – – kettingzagen 1,7 0 

8467 89 00 – – ander 1,7 0 

– delen 

8467 91 00 – – van kettingzagen 1,7 0 

8467 92 00 – – van pneumatisch gereedschap 1,7 0 

8467 99 00 – – andere 1,7 0 

8468 Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook 
indien geschikt voor het snijden, andere dan die bedoeld bij 
post 8515; machines en toestellen voor het oppervlaktehar
den, werkend met gas 

8468 10 00 – handbranders 2,2 0 

8468 20 00 – andere machines en toestellen, werkend met gas 2,2 0 

8468 80 00 – andere machines en toestellen 2,2 0
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8468 90 00 – delen 2,2 0 

8469 00 Schrijfmachines, andere dan drukkers bedoeld bij post 8443; 
tekstverwerkende machines 

8469 00 10 – tekstverwerkende machines vrij 0 

– andere 

8469 00 91 – – elektrische 2,3 0 

8469 00 99 – – andere 2,5 0 

8470 Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan, 
het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfunc
ties; boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de 
afgifte van kaartjes en dergelijke machines, met rekenmecha
nisme; kasregisters 

8470 10 00 – elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische 
energiebron kunnen functioneren en machines in zakfor
maat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van 
gegevens, met rekenfuncties 

vrij 0 

– andere elektronische rekenmachines 

8470 21 00 – – schrijvende vrij 0 

8470 29 00 – – andere vrij 0 

8470 30 00 – andere rekenmachines vrij 0 

8470 50 00 – kasregisters vrij 0 

8470 90 00 – andere vrij 0 

8471 Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden 
daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het 
in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en 
machines voor het verwerken van die gegevens, elders ge
noemd noch elders onder begrepen 

8471 30 00 – draagbare automatische gegevensverwerkende machines, we
gende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een 
centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeld
scherm 

vrij 0 

– automatische gegevensverwerkende machines 

8471 41 00 – – bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale 
verwerkingseenheid en, al dan niet gecombineerd, een in
voer- en uitvoereenheid 

vrij 0 

8471 49 00 – – andere, aangeboden in de vorm van systemen vrij 0 

8471 50 00 – verwerkingseenheden, andere dan die bedoeld bij de onder
verdelingen 8471 41 en 8471 49, die in dezelfde behuizing 
een of twee van de volgende soorten eenheden mogen be
vatten: geheugeneenheden, invoereenheden en uitvoereenhe
den 

vrij 0
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8471 60 – invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in de
zelfde behuizing geheugeneenheden bevatten 

8471 60 60 – – toetsenborden vrij 0 

8471 60 70 – – andere vrij 0 

8471 70 – geheugeneenheden 

8471 70 20 – – geheugens van centrale eenheden vrij 0 

– – andere 

– – – schijvengeheugeneenheden 

8471 70 30 – – – – optische, magneto-optische daaronder begrepen vrij 0 

– – – – andere 

8471 70 50 – – – – – eenheden voor harde schijven vrij 0 

8471 70 70 – – – – – andere vrij 0 

8471 70 80 – – – bandgeheugeneenheden vrij 0 

8471 70 98 – – – andere vrij 0 

8471 80 00 – andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende 
machines 

vrij 0 

8471 90 00 – andere vrij 0 

8472 Andere kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld hecto
grafen en stencilmachines, adresseermachines, machines voor 
het automatisch afleveren van bankbiljetten, machines voor 
het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potlood
slijpmachines, perforeermachines en hechtmachines) 

8472 10 00 – duplicators 2 0 

8472 30 00 – machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enve
loppe steken of het van een adresband voorzien van post
stukken, machines voor het openen, het sluiten of het ver
zegelen van correspondentie en machines voor het aanbren
gen of het stempelen van postzegels 

2,2 0 

8472 90 – andere 

8472 90 10 – – geldsorteer-, geldtel- en geldinpakmachines 2,2 0 

8472 90 30 – – gelduitgifteautomaten vrij 0 

8472 90 70 – – andere 2,2 0 

8473 Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en derge
lijke) waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen be
doeld bij de posten 8469 tot en met 8472 

8473 10 – delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8469 

– – elektronische assemblages 

8473 10 11 – – – van machines bedoeld bij onderverdeling 8469 00 10 vrij 0
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8473 10 19 – – – andere 3 0 

8473 10 90 – – andere vrij 0 

– delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8470 

8473 21 – – van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onder
verdelingen 8470 10, 8470 21 en 8470 29 

8473 21 10 – – – elektronische assemblages vrij 0 

8473 21 90 – – – andere vrij 0 

8473 29 – – andere 

8473 29 10 – – – elektronische assemblages vrij 0 

8473 29 90 – – – andere vrij 0 

8473 30 – delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8471 

8473 30 20 – – elektronische assemblages vrij 0 

8473 30 80 – – andere vrij 0 

8473 40 – delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8472 

– – elektronische assemblages 

8473 40 11 – – – van machines bedoeld bij onderverdeling 8472 90 30 vrij 0 

8473 40 18 – – – andere 3 0 

8473 40 80 – – andere vrij 0 

8473 50 – delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor 
gebruik met de machines bedoeld bij twee of meer van de 
posten 8469 tot en met 8472 

8473 50 20 – – elektronische assemblages vrij 0 

8473 50 80 – – andere vrij 0 

8474 Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het schei
den, 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); ma
chines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste 
minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, 
van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in 
pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van 
zand 

8474 10 00 – machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het 
scheiden of het wassen 

vrij 0 

8474 20 – machines en toestellen voor het breken, het malen of het 
verpulveren 

8474 20 10 – – van minerale stoffen van de soort gebruikt in de kera
mische industrie 

vrij 0 

8474 20 90 – – andere vrij 0 

– machines en toestellen voor het mengen of het kneden
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8474 31 00 – – betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel vrij 0 

8474 32 00 – – machines voor het mengen van minerale stoffen met bitu
men 

vrij 0 

8474 39 – – andere 

8474 39 10 – – – machines en toestellen voor het mengen of het kneden 
van minerale stoffen van de soort gebruikt in de kera
mische industrie 

vrij 0 

8474 39 90 – – – andere vrij 0 

8474 80 – andere machines en toestellen 

8474 80 10 – – machines voor het persen, het vormen of het gieten van 
keramische specie 

vrij 0 

8474 80 90 – – andere vrij 0 

8474 90 – delen 

8474 90 10 – – van gietijzer of van gegoten staal vrij 0 

8474 90 90 – – andere vrij 0 

8475 Machines voor het samenstellen van elektrische of elektro
nische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhul
ling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het 
warm bewerken van glas of van glaswerk 

8475 10 00 – machines voor het samenstellen van elektrische of elektro
nische lampen of buizen of van flitslampen, met een om
hulling van glas 

1,7 0 

– machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken 
van glas of van glaswerk 

8475 21 00 – – machines voor het vervaardigen van optische vezels en van 
onafgewerkte vormen („ébauches”) daarvan 

1,7 0 

8475 29 00 – – andere 1,7 0 

8475 90 00 – delen 1,7 0 

8476 Verkoopautomaten (bij voorbeeld voor postzegels, voor siga
retten, voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselappara
ten daaronder begrepen 

– verkoopautomaten voor dranken 

8476 21 00 – – voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor 
het koelen 

1,7 0 

8476 29 00 – – andere 1,7 0 

– andere machines 

8476 81 00 – – voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor 
het koelen 

1,7 0 

8476 89 00 – – andere 1,7 0 

8476 90 00 – delen 1,7 0
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8477 Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van 
kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze 
stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten 
van dit hoofdstuk 

8477 10 00 – spuitgietmachines 1,7 0 

8477 20 00 – strengpersen (extrudeerpersen) 1,7 0 

8477 30 00 – blaasvormmachines 1,7 0 

8477 40 00 – vacuümvormmachines en andere thermovormmachines 1,7 0 

– andere giet- of vormmachines en -toestellen 

8477 51 00 – – machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aan
brengen van een nieuw loopvlak op luchtbanden of voor 
het vervaardigen van binnenbanden 

1,7 0 

8477 59 – – andere 

8477 59 10 – – – persen 1,7 0 

8477 59 80 – – – andere 1,7 0 

8477 80 – andere machines en toestellen 

– – machines voor het vervaardigen van producten met spons- 
of celstructuur 

8477 80 11 – – – machines voor de bewerking van reactieve harsen 1,7 0 

8477 80 19 – – – andere 1,7 0 

– – andere 

8477 80 91 – – – maalmolens 1,7 0 

8477 80 93 – – – meng-, kneed- en roermachines 1,7 0 

8477 80 95 – – – snij- en splijtmachines en afpelmachines 1,7 0 

8477 80 99 – – – andere 1,7 0 

8477 90 – delen 

8477 90 10 – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8477 90 80 – – andere 1,7 0 

8478 Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken 
van tabak, niet genoemd of niet begrepen onder andere pos
ten van dit hoofdstuk 

8478 10 00 – machines en toestellen 1,7 0 

8478 90 00 – delen 1,7 0 

8479 Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, 
niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit 
hoofdstuk
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8479 10 00 – machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare 
werken, van bouwwerken en van dergelijke werken 

vrij 0 

8479 20 00 – machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden 
van dierlijke olie of vet of van plantaardige vette olie of vet 

1,7 0 

8479 30 – persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van 
hout of van andere houtachtige stoffen, alsmede andere ma
chines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk 

8479 30 10 – – persen 1,7 0 

8479 30 90 – – andere 1,7 0 

8479 40 00 – machines voor het vervaardigen van touw en kabel 1,7 0 

8479 50 00 – industriële robots, elders genoemd noch elders onder begre
pen 

1,7 0 

8479 60 00 – toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van 
verdamping 

1,7 0 

– andere machines en toestellen 

8479 81 00 – – voor de behandeling van metaal, wikkelmachines voor het 
vervaardigen van elektrische spoelen daaronder begrepen 

1,7 0 

8479 82 00 – – voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het 
ziften, het homogeniseren, het emulgeren of het roeren 

1,7 0 

8479 89 – – andere 

8479 89 30 – – – wandelende hydraulische mijnstutten 1,7 0 

8479 89 60 – – – centrale smeertoestellen 1,7 0 

8479 89 91 – – – machines en toestellen voor het emailleren en decoreren 
van keramische producten 

1,7 0 

8479 89 97 – – – andere 1,7 0 

8479 90 – delen 

8479 90 20 – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8479 90 80 – – andere 1,7 0 

8480 Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; 
modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen 
voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor me
taalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of 
voor kunststof 

8480 10 00 – vormkasten voor gieterijen 1,7 0 

8480 20 00 – modelplaten voor gietvormen 1,7 0 

8480 30 – modellen voor gietvormen 

8480 30 10 – – van hout 1,7 0 

8480 30 90 – – andere 2,7 0 

– vormen voor metalen of voor metaalcarbiden

NL L 127/1026 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)1028 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

8480 41 00 – – voor het spuitgieten of het persgieten 1,7 0 

8480 49 00 – – andere 1,7 0 

8480 50 00 – vormen voor glas 1,7 0 

8480 60 – vormen voor minerale stoffen 

8480 60 10 – – voor het persgieten 1,7 0 

8480 60 90 – – andere 1,7 0 

– vormen voor rubber of voor kunststof 

8480 71 00 – – voor het spuitgieten of het persgieten 1,7 0 

8480 79 00 – – andere 1,7 0 

8481 Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermo
statisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor lei
dingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor 
dergelijke bergingsmiddelen 

8481 10 – reduceerventielen 

8481 10 05 – – gecombineerd met filters of smeerapparaten 2,2 0 

– – andere 

8481 10 19 – – – van gietijzer of van staal 2,2 0 

8481 10 99 – – – andere 2,2 0 

8481 20 – kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbren
ging 

8481 20 10 – – kleppen voor oleohydraulische overbrenging 2,2 0 

8481 20 90 – – kleppen voor pneumatische overbrenging 2,2 0 

8481 30 – terugslagkleppen 

8481 30 91 – – van gietijzer of van staal 2,2 0 

8481 30 99 – – andere 2,2 0 

8481 40 – overloopkleppen en veiligheidskleppen 

8481 40 10 – – van gietijzer of van staal 2,2 0 

8481 40 90 – – andere 2,2 0 

8481 80 – andere artikelen 

– – sanitaire kranen 

8481 80 11 – – – mengkranen 2,2 0
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8481 80 19 – – – andere 2,2 0 

– – kranen voor radiatoren van centrale verwarming 

8481 80 31 – – – thermostatisch werkende kranen 2,2 0 

8481 80 39 – – – andere 2,2 0 

8481 80 40 – – ventielen voor luchtbanden 2,2 0 

– – andere 

– – – regelafsluiters 

8481 80 51 – – – – temperatuurregelaars 2,2 0 

8481 80 59 – – – – andere 2,2 0 

– – – andere 

– – – – schuifafsluiters 

8481 80 61 – – – – – van gietijzer 2,2 0 

8481 80 63 – – – – – van staal 2,2 0 

8481 80 69 – – – – – andere 2,2 0 

– – – – klepafsluiters 

8481 80 71 – – – – – van gietijzer 2,2 0 

8481 80 73 – – – – – van staal 2,2 0 

8481 80 79 – – – – – andere 2,2 0 

8481 80 81 – – – – kogelafsluiters en plugkranen 2,2 0 

8481 80 85 – – – – vlinderkleppen 2,2 0 

8481 80 87 – – – – membraanafsluiters 2,2 0 

8481 80 99 – – – – andere 2,2 0 

8481 90 00 – delen 2,2 0 

8482 Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers 

8482 10 – kogellagers 

8482 10 10 – – met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 
30 mm 

8 3 

8482 10 90 – – andere 8 3 

8482 20 00 – kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische 
rollen daaronder begrepen 

8 3 

8482 30 00 – tonlagers 8 3
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8482 40 00 – naaldlagers 8 3 

8482 50 00 – cilinderlagers 8 3 

8482 80 00 – andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen 8 3 

– delen 

8482 91 – – kogels, rollen, naalden en dergelijke 

8482 91 10 – – – rollen in kegelvorm 8 3 

8482 91 90 – – – andere 7,7 3 

8482 99 00 – – andere 8 3 

8483 Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begre
pen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande 
overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollageras
sen; tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen 
voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van 
de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwie
len en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); kop
pelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zo
als cardankoppelingen daaronder begrepen) 

8483 10 – drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begre
pen) en krukken 

– – krukken en krukassen 

8483 10 21 – – – van gietijzer of van gegoten staal 4 0 

8483 10 25 – – – van gesmeed staal 4 0 

8483 10 29 – – – andere 4 0 

8483 10 50 – – gelede assen of scharnierassen 4 0 

8483 10 95 – – andere 4 0 

8483 20 – kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke 
lagers 

8483 20 10 – – van de soort gebruikt voor lucht- en ruimtevaartuigen 6 0 

8483 20 90 – – andere 6 0 

8483 30 – kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-, 
naald- of dergelijke lagers; lagerschalen 

– – kussenblokken 

8483 30 32 – – – voor kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers 5,7 0 

8483 30 38 – – – andere 3,4 0 

8483 30 80 – – lagerschalen 3,4 0
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8483 40 – getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan af
zonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire 
overbrengingsorganen; kogellager- en rollagerassen; versnel
lingsbakken en andere overbrengingsmechanismen voor het 
opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid 
(koppelomvormers daaronder begrepen) 

– – getande overbrengingen 

8483 40 21 – – – cilindrische 3,7 0 

8483 40 23 – – – conische of cilindrisch-conische 3,7 0 

8483 40 25 – – – wormwieloverbrengingen 3,7 0 

8483 40 29 – – – andere 3,7 0 

8483 40 30 – – kogellager- en rollagerassen 3,7 0 

– – tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor 
het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de 
snelheid 

8483 40 51 – – – tandwielkasten en versnellingsbakken 3,7 0 

8483 40 59 – – – andere 3,7 0 

8483 40 90 – – andere 3,7 0 

8483 50 – vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begre
pen) 

8483 50 20 – – van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8483 50 80 – – andere 2,7 0 

8483 60 – koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen 
zoals cardankoppelingen daaronder begrepen) 

8483 60 20 – – van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8483 60 80 – – andere 2,7 0 

8483 90 – afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire 
overbrengingsorganen; delen 

8483 90 20 – – delen van kussenblokken voor lagers van alle soorten 5,7 0 

– – andere 

8483 90 81 – – – van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8483 90 89 – – – andere 2,7 0 

8484 Metalloplastische pakkingen; stellen of assortimenten van pak
kingringen en andere pakkingstukken, van verschillende sa
menstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergings
middelen; mechanische afdichtingen 

8484 10 00 – metalloplastische pakking 1,7 0 

8484 20 00 – mechanische afdichtingen 1,7 0
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8484 90 00 – andere 1,7 0 

8486 Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofd
zakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van staven of 
schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of 
schakelingen van halfgeleidermateriaal, van elektronische geïn
tegreerde schakelingen of van platte beeldschermen; machines 
en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder C), op dit 
hoofdstuk; delen en toebehoren 

8486 10 00 – machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of 
schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal 

vrij 0 

8486 20 – machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen 
of schakelingen van halfgeleidermateriaal of van elektro
nische geïntegreerde schakelingen 

8486 20 10 – – gereedschapswerktuigen werkend met behulp van ultrasone 
trillingen 

3,5 0 

8486 20 90 – – andere vrij 0 

8486 30 – machines en apparaten voor de vervaardiging van platte 
beeldschermen 

8486 30 10 – – apparaten voor het door chemisch opdampen aanbrengen 
van lagen op bladen of platen voor elementen met vloei
bare kristallen (lcd) 

2,4 0 

8486 30 30 – – toestellen voor het droog-etsen van patronen op bladen of 
platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 

3,5 0 

8486 30 50 – – apparaten voor het door kathodische verstuiving („sputte
ring”) aanbrengen van lagen op bladen of platen voor ele
menten met vloeibare kristallen (lcd) 

3,7 0 

8486 30 90 – – andere vrij 0 

8486 40 00 – machines en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder C, 
op dit hoofdstuk 

vrij 0 

8486 90 – delen en toebehoren 

8486 90 10 – – gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen; 
werkstukhouders 

1,2 0 

– – andere 

8486 90 20 – – – delen van centrifuges voor het aanbrengen van een licht
gevoelige laag op bladen of platen voor elementen met 
vloeibare kristallen (lcd) 

1,7 0 

8486 90 30 – – – delen van toestellen voor het reinigen, voorafgaand aan 
het galvaniseringsproces, van de metalen aansluitpunten 
van de in omhullingen geborgen schakelingen van halfge
leidermateriaal 

1,7 0 

8486 90 40 – – – delen van apparaten voor het door kathodische verstui
ving („sputtering”) aanbrengen van lagen op bladen of 
platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 

3,7 0 

8486 90 50 – – – delen en toebehoren van toestellen voor het droog-etsen 
van patronen op bladen of platen voor elementen met 
vloeibare kristallen (lcd) 

1,2 0 

8486 90 60 – – – delen en toebehoren van apparaten voor het door che
misch opdampen aanbrengen van lagen op bladen of 
platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 

1,7 0 

8486 90 70 – – – delen en toebehoren van gereedschapswerktuigen wer
kend met behulp van ultrasone trillingen 

1,2 0
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8486 90 90 – – – andere vrij 0 

8487 Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet 
begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voor
zien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch ge
ïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere 
elektrotechnische delen 

8487 10 – scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven 

8487 10 10 – – van brons 1,7 0 

8487 10 90 – – andere 1,7 0 

8487 90 – andere 

8487 90 10 – – van niet-smeedbaar gietijzer 1,7 0 

8487 90 30 – – van smeedbaar gietijzer 1,7 0 

– – van ijzer of van staal 

8487 90 51 – – – van gegoten staal 1,7 0 

8487 90 53 – – – van gesmeed ijzer of staal 1,7 0 

8487 90 55 – – – van gestampt ijzer of staal 1,7 0 

8487 90 59 – – – andere 1,7 0 

8487 90 90 – – andere 1,7 0 

85 HOOFDSTUK 85 - ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, 
UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; 
TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN 
VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET 
WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, 
ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTEL
LEN 

8501 Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan gene
ratoraggregaten 

8501 10 – motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W 

8501 10 10 – – synchroonmotoren met een vermogen van niet meer dan 
18 W 

4,7 0 

– – andere 

8501 10 91 – – – universele motoren 2,7 0 

8501 10 93 – – – wisselstroommotoren 2,7 0 

8501 10 99 – – – gelijkstroommotoren 2,7 0 

8501 20 00 – universele motoren met een vermogen van meer dan 
37,5 W 

2,7 0 

– andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren 

8501 31 00 – – met een vermogen van niet meer dan 750 W 2,7 0 

8501 32 – – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer 
dan 75 kW
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8501 32 20 – – – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer 
dan 7,5 kW 

2,7 0 

8501 32 80 – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 
75 kW 

2,7 0 

8501 33 00 – – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 
375 kW 

2,7 0 

8501 34 – – met een vermogen van meer dan 375 kW 

8501 34 50 – – – tractiemotoren 2,7 0 

– – – andere, met een vermogen 

8501 34 92 – – – – van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW 2,7 0 

8501 34 98 – – – – van meer dan 750 kW 2,7 0 

8501 40 – andere eenfasewisselstroommotoren 

8501 40 20 – – met een vermogen van niet meer dan 750 W 2,7 0 

8501 40 80 – – met een vermogen van meer dan 750 W 2,7 0 

– andere meerfasenwisselstroommotoren 

8501 51 00 – – met een vermogen van niet meer dan 750 W 2,7 0 

8501 52 – – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer 
dan 75 kW 

8501 52 20 – – – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer 
dan 7,5 kW 

2,7 0 

8501 52 30 – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 
37 kW 

2,7 0 

8501 52 90 – – – met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan 
75 kW 

2,7 0 

8501 53 – – met een vermogen van meer dan 75 kW 

8501 53 50 – – – tractiemotoren 2,7 0 

– – – andere 

8501 53 81 – – – – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 
375 kW 

2,7 0 

8501 53 94 – – – – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer 
dan 750 kW 

2,7 0 

8501 53 99 – – – – met een vermogen van meer dan 750 kW 2,7 0 

– wisselstroomgeneratoren 

8501 61 – – met een vermogen van niet meer dan 75 kVA 

8501 61 20 – – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 2,7 0 

8501 61 80 – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 
75 kVA 

2,7 0
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8501 62 00 – – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 
375 kVA 

2,7 0 

8501 63 00 – – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 
750 kVA 

2,7 0 

8501 64 00 – – met een vermogen van meer dan 750 kVA 2,7 0 

8502 Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers 

– generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met 
zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor) 

8502 11 – – met een vermogen van niet meer dan 75 kVA 

8502 11 20 – – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 2,7 0 

8502 11 80 – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 
75 kVA 

2,7 0 

8502 12 00 – – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 
375 kVA 

2,7 0 

8502 13 – – met een vermogen van meer dan 375 kVA 

8502 13 20 – – – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 
750 kVA 

2,7 0 

8502 13 40 – – – met een vermogen van meer dan 750 doch niet meer dan 
2 000 kVA 

2,7 0 

8502 13 80 – – – met een vermogen van meer dan 2 000 kVA 2,7 0 

8502 20 – generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met 
vonkontsteking (explosiemotoren) 

8502 20 20 – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 2,7 0 

8502 20 40 – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 
375 kVA 

2,7 0 

8502 20 60 – – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 
750 kVA 

2,7 0 

8502 20 80 – – met een vermogen van meer dan 750 kVA 2,7 0 

– andere generatoraggregaten 

8502 31 00 – – werkend op windenergie 2,7 0 

8502 39 – – andere 

8502 39 20 – – – turbogeneratoren 2,7 0 

8502 39 80 – – – andere 2,7 0 

8502 40 00 – roterende omvormers 2,7 0 

8503 00 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post 
8501 of 8502
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8503 00 10 – niet-magnetische ringen 2,7 0 

– andere 

8503 00 91 – – van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8503 00 99 – – andere 2,7 0 

8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoor
beeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen 

8504 10 – ballasten voor ontladingslampen en -buizen 

8504 10 20 – – smoorspoelen ook indien met aangeschakelde condensator 3,7 0 

8504 10 80 – – andere 3,7 0 

– transformatoren met vloeistofisolatie 

8504 21 00 – – met een vermogen van niet meer dan 650 kVA 3,7 0 

8504 22 – – met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 
10 000 kVA 

8504 22 10 – – – met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 
1 600 kVA 

3,7 0 

8504 22 90 – – – met een vermogen van meer dan 1 600 doch niet meer 
dan 10 000 kVA 

3,7 0 

8504 23 00 – – met een vermogen van meer dan 10 000 kVA 3,7 0 

– andere transformatoren 

8504 31 – – met een vermogen van niet meer dan 1 kVA 

– – – meettransformatoren 

8504 31 21 – – – – voor het meten van de spanning 3,7 0 

8504 31 29 – – – – andere 3,7 0 

8504 31 80 – – – andere 3,7 0 

8504 32 – – met een vermogen van meer dan 1 doch niet meer dan 16 
kVA 

8504 32 20 – – – meettransformatoren 3,7 0 

8504 32 80 – – – andere 3,7 0 

8504 33 00 – – met een vermogen van meer dan 16 doch niet meer dan 
500 kVA 

3,7 0 

8504 34 00 – – met een vermogen van meer dan 500 kVA 3,7 0 

8504 40 – statische omvormers
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8504 40 30 – – van de soort gebruikt voor telecommunicatie-toestellen, 
automatische gegevensverwerkende machines en eenheden 
daarvoor 

vrij 0 

– – andere 

8504 40 40 – – – polykristallijne halfgeleidergelijkrichters 3,3 0 

– – – andere 

8504 40 55 – – – – gelijkrichters voor het laden van accumulatoren 3,3 0 

– – – – andere 

8504 40 81 – – – – – gelijkrichters 3,3 0 

– – – – – omzetters 

8504 40 84 – – – – – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 3,3 0 

8504 40 88 – – – – – – met een vermogen van meer dan 7,5 kVA 3,3 0 

8504 40 90 – – – – – andere 3,3 0 

8504 50 – andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen 

8504 50 20 – – van de soort gebruikt voor telecommunicatie-toestellen, 
automatische gegevensverwerkende machines en eenheden 
daarvoor 

vrij 0 

8504 50 95 – – andere 3,7 0 

8504 90 – delen 

– – van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen 

8504 90 05 – – – elektronische assemblages voor producten bedoeld bij on
derverdeling 8504 50 20 

vrij 0 

– – – andere 

8504 90 11 – – – – kernen van ferriet 2,2 0 

8504 90 18 – – – – andere 2,2 0 

– – van statische omvormers 

8504 90 91 – – – elektronische assemblages voor producten bedoeld bij on
derverdeling 8504 40 30 

vrij 0 

8504 90 99 – – – andere 2,2 0 

8505 Elektromagneten; permanente magneten en artikelen bestemd 
om na magnetisering als permanente magneten te worden 
gebruikt; magnetische en elektromagnetische opspanplaten 
en werkstukhouders; elektromagnetische koppelingen, gang
wissels en remmen; lastmagneten 

– permanente magneten en artikelen bestemd om na magne
tisering als permanente magneten te worden gebruikt
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8505 11 00 – – van metaal 2,2 0 

8505 19 – – andere 

8505 19 10 – – – permanente magneten van geagglomereerd ferriet 2,2 0 

8505 19 90 – – – andere 2,2 0 

8505 20 00 – elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen 2,2 0 

8505 90 – andere, delen daaronder begrepen 

8505 90 10 – – elektromagneten 1,8 0 

8505 90 30 – – magnetische en elektromagnetische opspanplaten en werk
stukhouders 

1,8 0 

8505 90 50 – – lastmagneten 2,2 0 

8505 90 90 – – delen 1,8 0 

8506 Elektrische elementen en elektrische batterijen 

8506 10 – mangaandioxide-elementen en -batterijen 

– – alkalisch 

8506 10 11 – – – cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 10 15 – – – knoopelementen 4,7 0 

8506 10 19 – – – andere 4,7 0 

– – andere 

8506 10 91 – – – cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 10 95 – – – knoopelementen 4,7 0 

8506 10 99 – – – andere 4,7 0 

8506 30 – kwikoxide-elementen en -batterijen 

8506 30 10 – – cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 30 30 – – knoopelementen 4,7 0 

8506 30 90 – – andere 4,7 0 

8506 40 – zilveroxide-elementen en -batterijen 

8506 40 10 – – cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 40 30 – – knoopelementen 4,7 0 

8506 40 90 – – andere 4,7 0 

8506 50 – lithiumelementen en -batterijen
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8506 50 10 – – cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 50 30 – – knoopelementen 4,7 0 

8506 50 90 – – andere 4,7 0 

8506 60 – lucht-zinkelementen en -batterijen 

8506 60 10 – – cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 60 30 – – knoopelementen 4,7 0 

8506 60 90 – – andere 4,7 0 

8506 80 – andere elektrische elementen en elektrische batterijen 

8506 80 05 – – droge zink-koolstofelementen en -batterijen met een span
ning van 5,5 of meer doch niet meer dan 6,5 V 

vrij 0 

– – andere 

8506 80 11 – – – cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 80 15 – – – knoopelementen 4,7 0 

8506 80 90 – – – andere 4,7 0 

8506 90 00 – delen 4,7 0 

8507 Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, ook 
indien in vierkante of rechthoekige vorm 

8507 10 – loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten 
van zuigermotoren 

– – wegende niet meer dan 5 kg 

8507 10 41 – – – werkend met vloeibare elektrolyt 3,7 0 

8507 10 49 – – – andere 3,7 0 

– – wegende meer dan 5 kg 

8507 10 92 – – – werkend met vloeibare elektrolyt 3,7 0 

8507 10 98 – – – andere 3,7 0 

8507 20 – andere loodaccumulatoren 

– – tractieaccumulatoren 

8507 20 41 – – – werkend met vloeibare elektrolyt 3,7 0 

8507 20 49 – – – andere 3,7 0 

– – andere 

8507 20 92 – – – werkend met vloeibare elektrolyt 3,7 0 

8507 20 98 – – – andere 3,7 0
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8507 30 – nikkel-cadmiumaccumulatoren 

8507 30 20 – – gasdichte 2,6 0 

– – andere 

8507 30 81 – – – tractieaccumulatoren 2,6 0 

8507 30 89 – – – andere 2,6 0 

8507 40 00 – nikkel-ijzeraccumulatoren 2,7 0 

8507 80 – andere accumulatoren 

8507 80 20 – – nikkelhydrideaccumulatoren 2,7 0 

8507 80 30 – – lithiumionaccumulatoren 2,7 0 

8507 80 80 – – andere 2,7 0 

8507 90 – delen 

8507 90 20 – – platen voor accumulatoren 2,7 0 

8507 90 30 – – scheiplaten 2,7 0 

8507 90 90 – – andere 2,7 0 

8508 Stofzuigers 

– met ingebouwde elektromotor 

8508 11 00 – – met een vermogen van niet meer dan 1 500 W en met een 
stofreservoir met een inhoud van niet meer dan 20 l 

2,2 0 

8508 19 00 – – andere 1,7 0 

8508 60 00 – andere stofzuigers 1,7 0 

8508 70 00 – delen 1,7 0 

8509 Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met 
ingebouwde elektromotor, andere dan de stofzuigers bedoeld 
bij post 8508 

8509 40 00 – apparaten voor het malen, het mengen en dergelijke van 
voedings- en genotmiddelen; vruchten- en groentepersen 

2,2 0 

8509 80 00 – andere toestellen 2,2 0 

8509 90 00 – delen 2,2 0 

8510 Scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, met inge
bouwde elektromotor 

8510 10 00 – scheerapparaten 2,2 0 

8510 20 00 – tondeuses 2,2 0 

8510 30 00 – epileerapparaten 2,2 0
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8510 90 00 – delen 2,2 0 

8511 Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontste
kings- en zelfontstekingsmotoren (bijvoorbeeld magneto’s, dy
namo-magneto’s, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloei
bougies, startmotoren); generatoren (bijvoorbeeld dynamo’s, 
alternatoren) en automatische schakelaars, die bij deze moto
ren worden gebruikt 

8511 10 00 – ontstekingsbougies 3,2 0 

8511 20 00 – magneto’s; dynamo-magneto’s; vliegwielmagneten 3,2 0 

8511 30 00 – stroomverdelers; ontstekingsspoelen 3,2 3 

8511 40 00 – startmotoren, ook indien werkend als generator 3,2 3 

8511 50 00 – andere generatoren 3,2 3 

8511 80 00 – andere toestellen 3,2 0 

8511 90 00 – delen 3,2 3 

8512 Elektrische verlichtingstoestellen en elektrische signaal- en 
waarschuwingstoestellen (andere dan de artikelen bedoeld bij 
post 8539), elektrische ruitenwissers en elektrische toestellen 
om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan, 
van de soort gebruikt op rijwielen of op motorvoertuigen 

8512 10 00 – verlichtingstoestellen en toestellen voor het geven van zicht
bare signalen, van de soort gebruikt op rijwielen 

2,7 0 

8512 20 00 – andere toestellen voor verlichting of voor het geven van 
zichtbare signalen 

2,7 0 

8512 30 – toestellen voor het geven van geluidssignalen 

8512 30 10 – – alarmtoestellen tegen diefstal, van de soort gebruikt voor 
motorvoertuigen 

2,2 0 

8512 30 90 – – andere 2,7 0 

8512 40 00 – ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het 
beslaan van ruiten tegen te gaan 

2,7 0 

8512 90 – delen 

8512 90 10 – – van toestellen bedoeld bij onderverdeling 8512 30 10 2,2 0 

8512 90 90 – – andere 2,7 0 

8513 Draagbare elektrische lampen, bestemd om met eigen ener
giebron te werken (bij voorbeeld met elementen of batterijen, 
met accumulatoren of met ingebouwde dynamo), andere dan 
die bedoeld bij post 8512 

8513 10 00 – lampen 5,7 5 

8513 90 00 – delen 5,7 0 

8514 Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratori
umgebruik, ovens werkend met inductieve of met diëlektri
sche verwarming daaronder begrepen; andere toestellen voor 
industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik voor de be
handeling van stoffen door inductieve of door diëlektrische 
verwarming
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8514 10 – weerstandovens (met indirecte verwarming) 

8514 10 10 – – bakkersovens 2,2 0 

8514 10 80 – – andere 2,2 0 

8514 20 – ovens met inductieve of met diëlektrische verwarming 

8514 20 10 – – met inductieve verwarming 2,2 0 

8514 20 80 – – met diëlektrische verwarming 2,2 0 

8514 30 – andere ovens 

8514 30 19 – – infraroodovens 2,2 0 

8514 30 99 – – andere 2,2 0 

8514 40 00 – andere toestellen voor de behandeling van stoffen door in
ductieve of door diëlektrische verwarming 

2,2 0 

8514 90 00 – delen 2,2 0 

8515 Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch 
verhit gas werkende daaronder begrepen) en machines, appa
raten en toestellen werkend met laserstralen of met andere 
licht- of fotonenbundels, met ultrasone trillingen, met elek
tronenstralen, met magnetische impulsen of met plasmastraal, 
voor het solderen of voor het lassen, ook indien geschikt voor 
het snijden; elektrische machines, apparaten en toestellen voor 
het warm verspuiten van metaal of van cermets 

– machines, apparaten en toestellen voor het solderen 

8515 11 00 – – soldeerbouten en soldeerpistolen 2,7 0 

8515 19 00 – – andere 2,7 0 

– machines, apparaten en toestellen voor het weerstandlassen 
van metalen 

8515 21 00 – – automatische of halfautomatische 2,7 0 

8515 29 – – andere 

8515 29 10 – – – voor het stomplassen 2,7 0 

8515 29 90 – – – andere 2,7 0 

– machines, apparaten en toestellen werkend met lichtboog of 
met plasmastraal, voor het lassen van metalen 

8515 31 00 – – automatische of halfautomatische 2,7 0 

8515 39 – – andere 

– – – met handbediening, met beklede elektroden, bestaande uit 
laskoppen of -tangen en 

8515 39 13 – – – – een transformator 2,7 0
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8515 39 18 – – – – een generator of een roterende omvormer of een stati
sche omvormer 

2,7 0 

8515 39 90 – – – andere 2,7 0 

8515 80 – andere machines, apparaten en toestellen 

– – voor de metaalverwerkende industrie 

8515 80 11 – – – voor het lassen 2,7 0 

8515 80 19 – – – andere 2,7 0 

– – andere 

8515 80 91 – – – voor het weerstandlassen van kunststof 2,7 0 

8515 80 99 – – – andere 2,7 0 

8515 90 00 – delen 2,7 0 

8516 Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en 
elektrische dompelaars; elektrische toestellen voor verwarming 
van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk 
gebruik; elektrothermische toestellen voor haarbehandeling 
(bijvoorbeeld haardroogtoestellen, haargolftoestellen, verwar
mingsapparaten voor friseerijzers) of voor het drogen van 
de handen; elektrische strijkijzers; andere elektrothermische 
toestellen voor huishoudelijk gebruik; verwarmingselementen 
(verwarmingsweerstanden) andere dan die bedoeld bij post 
8545 

8516 10 – elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen 
en elektrische dompelaars 

– – heetwatertoestellen 

8516 10 11 – – – geisers 2,7 0 

8516 10 19 – – – andere 2,7 0 

8516 10 90 – – dompelaars 2,7 0 

– elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, 
voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik 

8516 21 00 – – accumulatieradiatoren 2,7 0 

8516 29 – – andere 

8516 29 10 – – – radiatoren met vloeistofcirculatie 2,7 0 

8516 29 50 – – – convectieradiatoren 2,7 0 

– – – andere 

8516 29 91 – – – – met ingebouwde ventilator 2,7 0 

8516 29 99 – – – – andere 2,7 0 

– elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor 
het drogen van de handen
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8516 31 – – haardroogtoestellen 

8516 31 10 – – – droogkappen 2,7 0 

8516 31 90 – – – andere 2,7 0 

8516 32 00 – – andere toestellen voor haarbehandeling 2,7 0 

8516 33 00 – – toestellen voor het drogen van de handen 2,7 0 

8516 40 – elektrische strijkijzers 

8516 40 10 – – stoomstrijkijzers 2,7 0 

8516 40 90 – – andere 2,7 0 

8516 50 00 – microgolfovens 5 3 

8516 60 – andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en grilleer
apparaten 

8516 60 10 – – fornuizen 2,7 0 

– – komforen en kookplaten 

8516 60 51 – – – inbouwtoestellen 2,7 0 

8516 60 59 – – – andere 2,7 0 

8516 60 70 – – grilleerapparaten 2,7 0 

8516 60 80 – – inbouwovens 2,7 0 

8516 60 90 – – andere 2,7 0 

– andere elektrothermische toestellen 

8516 71 00 – – koffie- en theezetapparaten 2,7 0 

8516 72 00 – – broodroosters 2,7 0 

8516 79 – – andere 

8516 79 20 – – – frituurpannen 2,7 0 

8516 79 70 – – – andere 2,7 0 

8516 80 – verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) 

8516 80 20 – – aangebracht op een drager van isolerende stof 2,7 0 

8516 80 80 – – andere 2,7 0 

8516 90 00 – delen 2,7 0
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8517 Telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor 
cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken; an
dere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van 
beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestel
len voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draad
loos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt 
netwerk), andere dan die bedoeld bij de posten 8443, 8525, 
8527 en 8528 

– telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen 
voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwer
ken 

8517 11 00 – – lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn vrij 0 

8517 12 00 – – telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere 
draadloze netwerken 

vrij 0 

8517 18 00 – – andere vrij 0 

– andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, 
van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen 
toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in 
een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een 
uitgestrekt netwerk) 

8517 61 00 – – basisstations vrij 0 

8517 62 00 – – toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of re
genereren van spraak, van beelden of van andere gegevens, 
schakelapparaten en toestellen voor het routen daaronder 
begrepen 

vrij 0 

8517 69 – – andere 

8517 69 10 – – – videofoontoestellen vrij 0 

8517 69 20 – – – parlofoons vrij 0 

– – – ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie 

8517 69 31 – – – – draagbare ontvangtoestellen voor het oproepen van of 
berichtgeving aan personen 

vrij 0 

8517 69 39 – – – – andere 9,3 3 

8517 69 90 – – – andere vrij 0 

8517 70 – delen 

– – antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen 
waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om 
samen met deze artikelen te worden gebruikt 

8517 70 11 – – – antennes voor toestellen voor radiotelefonie of radiotele
grafie 

vrij 0 

8517 70 15 – – – telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toe
stellen en voor motorvoertuigen 

5 0 

8517 70 19 – – – andere 3,6 0 

8517 70 90 – – andere vrij 0
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8518 Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien 
gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons, 
ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of 
assortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer 
luidsprekers; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische 
geluidsversterkers 

8518 10 – microfoons en statieven daarvoor 

8518 10 30 – – microfoons met een frequentiebereik van 300 Hz of meer 
doch niet meer dan 3,4 kHz, een diameter van niet meer 
dan 10 mm en een hoogte van niet meer dan 3 mm, van 
de soort gebruikt voor telecommunicatie 

vrij 0 

8518 10 95 – – andere 2,5 0 

– luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast 

8518 21 00 – – kasten met één luidspreker 4,5 0 

8518 22 00 – – kasten met meer dan één luidspreker 4,5 0 

8518 29 – – andere 

8518 29 30 – – – luidsprekers met een frequentiebereik van 300 Hz of 
meer doch niet meer dan 3,4 kHz en een diameter van 
niet meer dan 50 mm, van de soort gebruikt voor tele
communicatie 

vrij 0 

8518 29 95 – – – andere 3 0 

8518 30 – hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd 
met een microfoon, en stellen of assortimenten bestaande 
uit een microfoon en een of meer luidsprekers 

8518 30 20 – – telefoonhoorns voor toestellen voor lijntelefonie vrij 0 

8518 30 95 – – andere 2 0 

8518 40 – elektrische audiofrequentversterkers 

8518 40 30 – – voor telefonie en voor meetdoeleinden 3 0 

– – andere 

8518 40 81 – – – met niet meer dan één kanaal 4,5 0 

8518 40 89 – – – andere 4,5 0 

8518 50 00 – elektrische geluidsversterkers 2 0 

8518 90 00 – delen 2 0 

8519 Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid 

8519 20 – toestellen werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, 
penningen of door andere wijze van betaling 

8519 20 10 – – elektrogrammofoons, werkend met munt- of penningin
worp 

6 0 

– – andere
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8519 20 91 – – – voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel 
van een laserstraal 

9,5 0 

8519 20 99 – – – andere 4,5 0 

8519 30 00 – platenspelers 2 0 

8519 50 00 – telefoonantwoordapparaten vrij 0 

– andere toestellen 

8519 81 – – werkend met magnetische dragers, met optische dragers of 
met dragers op basis van halfgeleiders 

– – – toestellen voor het weergeven van geluid (met inbegrip 
van cassettespelers), zonder ingebouwd apparaat voor het 
opnemen van geluid 

8519 81 11 – – – – dicteermachines 5 0 

– – – – andere toestellen voor het weergeven van geluid 

8519 81 15 – – – – – zakformaatcassettespelers vrij 0 

– – – – – andere cassettespelers 

8519 81 21 – – – – – – voorzien van een mechanisme voor analoge en digi
tale aflezing 

9 0 

8519 81 25 – – – – – – andere 2 0 

– – – – – andere 

– – – – – – voorzien van een mechanisme voor aflezing door 
middel van een laserstraal 

8519 81 31 – – – – – – – van de soort gebruikt in motorvoertuigen, werkend 
met disks met een diameter van niet meer dan 
6,5 cm 

9 0 

8519 81 35 – – – – – – – andere 9,5 0 

8519 81 45 – – – – – – andere 4,5 0 

– – – andere toestellen 

8519 81 51 – – – – dicteermachines, die niet zonder externe energiebron 
kunnen functioneren 

4 0 

– – – – andere toestellen voor het opnemen en het weergeven 
van geluid, werkend met magneetbanden 

– – – – – werkend met cassettes 

– – – – – – met ingebouwde versterker en met een of meer inge
bouwde luidsprekers 

8519 81 55 – – – – – – – die zonder externe energiebron kunnen functioneren vrij 0 

8519 81 61 – – – – – – – andere 2 0 

8519 81 65 – – – – – – in zakformaat vrij 0
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8519 81 75 – – – – – – andere 2 0 

– – – – – andere 

8519 81 81 – – – – – – werkend met magneetbanden op spoelen en geschikt 
voor opname of weergave van geluid, hetzij met een 
enkelvoudige bandsnelheid van 19 cm/sec, hetzij met 
een bandsnelheid van 19 cm/sec of lager 

2 0 

8519 81 85 – – – – – – andere 7 0 

8519 81 95 – – – – andere 2 0 

8519 89 – – andere 

– – – toestellen voor het weergeven van geluid, zonder inge
bouwd apparaat voor het opnemen van geluid 

8519 89 11 – – – – elektrogrammofoons, andere dan die bedoeld bij onder
verdeling 8519 20 

2 0 

8519 89 15 – – – – dicteermachines 5 0 

8519 89 19 – – – – andere 4,5 0 

8519 89 90 – – – andere 2 0 

8521 Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met 
ingebouwde videotuner 

8521 10 – werkend met magneetbanden 

8521 10 20 – – met een bandbreedte van niet meer dan 1,3 cm en geschikt 
voor opname of weergave met een bandsnelheid van niet 
meer dan 50 mm/sec 

14 0 

8521 10 95 – – andere 8 0 

8521 90 00 – andere 13,9 5 

8522 Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij 
uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de toestellen en 
apparaten bedoeld bij de posten 8519 tot en met 8521 

8522 10 00 – weergavekoppen voor platenspelers 4 0 

8522 90 – andere 

8522 90 30 – – naalden; diamanten, saffieren en andere natuurlijke, synthe
tische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, al 
dan niet gemonteerd 

vrij 0 

– – andere 

– – – elektronische assemblages 

8522 90 41 – – – – voor apparaten bedoeld bij onderverdeling 8519 50 00 vrij 0 

8522 90 49 – – – – andere 4 0
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8522 90 70 – – – enkelloopwerken, met een totale dikte van niet meer dan 
53 mm, werkend met magneetband-cassettes, van de 
soort gebruikt bij de vervaardiging van toestellen voor 
het opnemen en het weergeven van geluid 

vrij 0 

8522 90 80 – – – andere 4 0 

8523 Platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfge
leiders, „intelligente kaarten” en andere dragers voor het op
nemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al 
dan niet is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor 
het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de 
goederen bedoeld bij hoofdstuk 37 

– magnetische dragers 

8523 21 00 – – kaarten voorzien van een magnetische strip 3,5 0 

8523 29 – – andere 

– – – magneetbanden; magneetschijven 

8523 29 15 – – – – waarop niet is opgenomen vrij 0 

– – – – andere 

8523 29 31 – – – – – voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- 
of beeldopnamen 

vrij 0 

8523 29 33 – – – – – voor het weergeven van vormen van instructies, gege
vens, geluid en beeld, opgenomen op een machinaal 
leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt 
of om een gebruiker interactiviteit te bieden door mid
del van een automatische gegevensverwerkende ma
chine 

vrij 0 

8523 29 39 – – – – – andere 3,5 0 

8523 29 90 – – – andere 3,5 0 

8523 40 – optische dragers 

– – waarop niet is opgenomen 

8523 40 11 – – – platen voor afleessystemen door middel van een laser
straal, met een opnamecapaciteit van niet meer dan 900 
megabyte, andere dan wisbare platen 

vrij 0 

8523 40 13 – – – platen voor afleessystemen door middel van een laser
straal, met een opnamecapaciteit van meer dan 900 me
gabyte doch niet meer dan 18 gigabyte, andere dan wis
bare platen 

vrij 0 

8523 40 19 – – – andere vrij 0 

– – andere 

– – – platen voor afleessystemen door middel van een laser
straal 

8523 40 25 – – – – voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- 
of beeldopnamen 

vrij 0 

– – – – voor het weergeven van geluid alleen 

8523 40 31 – – – – – met een diameter van niet meer dan 6,5 cm 3,5 0
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8523 40 39 – – – – – met een diameter van meer dan 6,5 cm 3,5 0 

– – – – andere 

8523 40 45 – – – – – voor het weergeven van vormen van instructies, gege
vens, geluid en beeld, opgenomen op een machinaal 
leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt 
of om een gebruiker interactiviteit te bieden door mid
del van een automatische gegevensverwerkende ma
chine 

vrij 0 

– – – – – andere 

8523 40 51 – – – – – – „digital versatile discs (dvd)” 3,5 0 

8523 40 59 – – – – – – andere 3,5 0 

– – – andere 

8523 40 91 – – – – voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- 
of beeldopnamen 

vrij 0 

8523 40 93 – – – – voor het weergeven van vormen van instructies, gege
vens, geluid en beeld, opgenomen op een machinaal 
leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt 
of om een gebruiker interactiviteit te bieden door middel 
van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

8523 40 99 – – – – andere 3,5 0 

– dragers op basis van halfgeleiders 

8523 51 – – niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders 

8523 51 10 – – – waarop niet is opgenomen vrij 0 

– – – andere 

8523 51 91 – – – – voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- 
of beeldopnamen 

vrij 0 

8523 51 93 – – – – voor het weergeven van vormen van instructies, gege
vens, geluid en beeld, opgenomen op een machinaal 
leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt 
of om een gebruiker interactiviteit te bieden door middel 
van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

8523 51 99 – – – – andere 3,5 0 

8523 52 – – „intelligente kaarten” 

8523 52 10 – – – met twee of meer elektronische geïntegreerde schakelin
gen 

3,7 0 

8523 52 90 – – – andere vrij 0 

8523 59 – – andere 

8523 59 10 – – – waarop niet is opgenomen vrij 0 

– – – andere 

8523 59 91 – – – – voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- 
of beeldopnamen 

vrij 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1049

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1051 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

8523 59 93 – – – – voor het weergeven van vormen van instructies, gege
vens, geluid en beeld, opgenomen op een machinaal 
leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt 
of om een gebruiker interactiviteit te bieden door middel 
van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

8523 59 99 – – – – andere 3,5 0 

8523 80 – andere 

8523 80 10 – – waarop niet is opgenomen vrij 0 

– – andere 

8523 80 91 – – – voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of 
beeldopnamen 

vrij 0 

8523 80 93 – – – voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, 
geluid en beeld, opgenomen op een machinaal leesbare 
binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een 
gebruiker interactiviteit te bieden door middel van een 
automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

8523 80 99 – – – andere 3,5 0 

8525 Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met 
ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het 
weergeven van geluid; televisiecamera’s, digitale fototoestellen 
en videocamera-opnametoestellen 

8525 50 00 – zendtoestellen 3,6 0 

8525 60 00 – zendtoestellen met ingebouwd ontvangtoestel vrij 0 

8525 80 – televisiecamera’, digitale fototoestellen en videocamera-opna
metoestellen 

– – televisiecamera’s 

8525 80 11 – – – bevattende ten minste drie beeldopnamebuizen 3 0 

8525 80 19 – – – andere 4,9 0 

8525 80 30 – – digitale fototoestellen vrij 0 

– – videocamera-opnametoestellen 

8525 80 91 – – – enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door 
de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid 

4,9 0 

8525 80 99 – – – andere 14 0 

8526 Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen 
voor radioafstandsbediening 

8526 10 00 – radartoestellen 3,7 0 

– andere
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8526 91 – – toestellen voor radionavigatie 

8526 91 20 – – – radionavigatie-ontvangtoestellen 3,7 3 

8526 91 80 – – – andere 3,7 3 

8526 92 00 – – toestellen voor radioafstandsbediening 3,7 0 

8527 Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde 
kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het 
weergeven van geluid of met een uurwerk 

– ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe 
energiebron kunnen functioneren 

8527 12 – – zakformaat-radiocassettespelers 

8527 12 10 – – – voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale 
aflezing 

14 0 

8527 12 90 – – – andere 10 0 

8527 13 – – andere toestellen gecombineerd met een toestel voor het 
opnemen of het weergeven van geluid 

8527 13 10 – – – voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel 
van een laserstraal 

12 0 

– – – andere 

8527 13 91 – – – – werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme 
voor analoge en digitale aflezing 

14 0 

8527 13 99 – – – – andere 10 0 

8527 19 00 – – andere vrij 0 

– ontvangtoestellen voor radio-omroep, die niet zonder ex
terne energiebron kunnen functioneren, van de soort die 
in motorvoertuigen wordt gebruikt 

8527 21 – – gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het 
weergeven van geluid 

– – – geschikt voor de ontvangst en het decoderen van digitale 
radioinformatiesysteemsignalen (RDS) 

8527 21 20 – – – – voorzien van een mechanisme voor aflezing door mid
del van een laserstraal 

14 0 

– – – – andere 

8527 21 52 – – – – – werkend met cassettes en voorzien van een mecha
nisme voor analoge en digitale aflezing 

14 0 

8527 21 59 – – – – – andere 10 0 

– – – andere 

8527 21 70 – – – – voorzien van een mechanisme voor aflezing door mid
del van een laserstraal 

14 5 

– – – – andere
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8527 21 92 – – – – – werkend met cassettes en voorzien van een mecha
nisme voor analoge en digitale aflezing 

14 0 

8527 21 98 – – – – – andere 10 0 

8527 29 00 – – andere 12 0 

– andere 

8527 91 – – gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het 
weergeven van geluid 

– – – met in dezelfde kast een of meer ingebouwde luidsprekers 

8527 91 11 – – – – werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme 
voor analoge en digitale aflezing 

14 0 

8527 91 19 – – – – andere 10 0 

– – – andere 

8527 91 35 – – – – voorzien van een mechanisme voor aflezing door mid
del van een laserstraal 

12 0 

– – – – andere 

8527 91 91 – – – – – werkend met cassettes en voorzien van een mecha
nisme voor analoge en digitale aflezing 

14 0 

8527 91 99 – – – – – andere 10 0 

8527 92 – – niet gecombineerd met een toestel voor het opnemen of 
het weergeven van geluid, doch gecombineerd met een 
uurwerk 

8527 92 10 – – – wekkerradio’s vrij 0 

8527 92 90 – – – andere 9 0 

8527 99 00 – – andere 9 0 

8528 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoe
stel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien 
met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel 
voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beel
den 

– monitors werkend met een kathodestraalbuis 

8528 41 00 – – van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt 
in een automatisch gegevensverwerkend systeem als be
doeld bij post 8471 

vrij 0 

8528 49 – – andere 

8528 49 10 – – – voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 14 5 

– – – voor kleurenweergave 

8528 49 35 – – – – waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeld
scherm kleiner is dan 1,5 

14 5 

– – – – andere 

8528 49 91 – – – – – met een beeldopbouw van 625 lijnen of minder 14 5
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8528 49 99 – – – – – met een beeldopbouw van meer dan 625 lijnen 14 5 

– andere monitors 

8528 51 00 – – van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt 
in een automatisch gegevensverwerkend systeem als be
doeld bij post 8471 

vrij 0 

8528 59 – – andere 

8528 59 10 – – – voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 14 5 

8528 59 90 – – – voor kleurenweergave 14 5 

– projectoren 

8528 61 00 – – van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt 
in een automatisch gegevensverwerkend systeem als be
doeld bij post 8471 

vrij 0 

8528 69 – – andere 

8528 69 10 – – – werkend met een plat beeldscherm (bijvoorbeeld een zo
genaamde lcd), voor het weergeven van digitale informa
tie, voortgebracht door de centrale verwerkingseenheid 
van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

– – – andere 

8528 69 91 – – – – voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 2 0 

8528 69 99 – – – – voor kleurenweergave 14 5 

– ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd 
ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opne
men of het weergeven van geluid of van beelden 

8528 71 – – niet ontworpen om een beeldscherm of een videoscherm te 
bevatten 

– – – videotuners 

8528 71 11 – – – – elektronische assemblages voor inbouw in een automa
tische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

8528 71 13 – – – – toestellen gestuurd door een microprocessor, uitgerust 
met een ingebouwde modem voor toegang tot het in
ternet, een functie voor interactieve informatie-uitwisse
ling en de mogelijkheid tot ontvangst van televisiesigna
len („settopboxen met communicatiefunctie”) 

vrij 0 

8528 71 19 – – – – andere 14 5 

8528 71 90 – – – andere 14 5 

8528 72 – – andere, voor kleurenweergave 

8528 72 10 – – – televisieprojectietoestellen 14 5

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1053

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1055 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

8528 72 20 – – – toestellen met een ingebouwd video-opname- of video
weergavetoestel 

14 5 

– – – andere 

– – – – met ingebouwde beeldbuis 

– – – – – waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeld
scherm kleiner is dan 1,5 en met een diagonaal van het 
beeldscherm 

8528 72 31 – – – – – – van niet meer dan 42 cm 14 5 

8528 72 33 – – – – – – van meer dan 42 doch niet meer dan 52 cm 14 5 

8528 72 35 – – – – – – van meer dan 52 doch niet meer dan 72 cm 14 5 

8528 72 39 – – – – – – van meer dan 72 cm 14 5 

– – – – – andere 

– – – – – – met een beeldopbouw van 625 lijnen of minder en 
met een diagonaal van het beeldscherm 

8528 72 51 – – – – – – – van niet meer dan 75 cm 14 5 

8528 72 59 – – – – – – – van meer dan 75 cm 14 5 

8528 72 75 – – – – – – met een beeldopbouw van meer dan 625 lijnen 14 5 

– – – – andere 

8528 72 91 – – – – – waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeld
scherm kleiner is dan 1,5 

14 5 

8528 72 99 – – – – – andere 14 5 

8528 73 00 – – andere, voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 2 0 

8529 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de 
posten 8525 tot en met 8528 

8529 10 – antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waar
van kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen 
met deze artikelen te worden gebruikt 

– – antennes 

8529 10 11 – – – telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toe
stellen en voor motorvoertuigen 

5 0 

– – – buitenantennes voor radio- en televisietoestellen 

8529 10 31 – – – – voor ontvangst via satelliet 3,6 0 

8529 10 39 – – – – andere 3,6 0 

8529 10 65 – – – kamerantennes voor radio- en televisietoestellen, inbouw
antennes daaronder begrepen 

4 0 

8529 10 69 – – – andere 3,6 0 

8529 10 80 – – antennefilters en toestelfilters 3,6 0
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8529 10 95 – – andere 3,6 0 

8529 90 – andere 

8529 90 20 – – delen van toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 
8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 en 
8528 61 00 

vrij 0 

– – andere 

– – – meubelen en kasten 

8529 90 41 – – – – van hout 2 0 

8529 90 49 – – – – van andere stoffen 3 0 

8529 90 65 – – – elektronische assemblages 3 0 

– – – andere 

8529 90 92 – – – – voor televisiecamera’s bedoeld bij de onderverdelingen 
8525 80 11 en 8525 80 19 of voor toestellen bedoeld 
bij de posten 8527 en 8528 

5 0 

8529 90 97 – – – – andere 3 0 

8530 Elektrische signaaltoestellen (andere dan die voor de overbren
ging van berichten), veiligheids-, controle- en bedieningstoe
stellen, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en water
wegen, voor parkeerterreinen, voor havens of voor vliegvelden 
(andere dan die bedoeld bij post 8608) 

8530 10 00 – toestellen voor spoor- en tramwegen 1,7 0 

8530 80 00 – andere toestellen 1,7 0 

8530 90 00 – delen 1,7 0 

8531 Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen 
(bijvoorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen te
gen diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij de posten 
8512 en 8530 

8531 10 – alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en derge
lijke toestellen 

8531 10 30 – – van de soort gebruikt voor gebouwen 2,2 0 

8531 10 95 – – andere 2,2 0 

8531 20 – signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristal
len (lcd) of van luminescentiedioden (led) 

8531 20 20 – – voorzien van luminescentiedioden (led) vrij 0 

– – voorzien van elementen met vloeibare kristallen (lcd) 

8531 20 40 – – – voorzien van actieve matrixelementen met vloeibare kris
tallen (lcd) 

vrij 0 

8531 20 95 – – – andere vrij 0 

8531 80 – andere toestellen
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8531 80 20 – – toestellen met een plat beeldscherm vrij 0 

8531 80 95 – – andere 2,2 0 

8531 90 – delen 

8531 90 20 – – van toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 8531 20 en 
8531 80 20 

vrij 0 

8531 90 85 – – andere 2,2 0 

8532 Elektrische condensatoren (vast, regelbaar of instelbaar) 

8532 10 00 – vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60 Hz, met 
een blind vermogen van 0,5 kvar of meer (vermogenscon
densatoren) 

vrij 0 

– andere vaste condensatoren 

8532 21 00 – – tantaalcondensatoren vrij 0 

8532 22 00 – – elektrolytische aluminiumcondensatoren vrij 0 

8532 23 00 – – met keramisch diëlektricum, enkellagig vrij 0 

8532 24 00 – – met keramisch diëlektricum, meerlagig vrij 0 

8532 25 00 – – met diëlektricum van papier of van kunststof vrij 0 

8532 29 00 – – andere vrij 0 

8532 30 00 – regelbare condensatoren en instelbare condensatoren vrij 0 

8532 90 00 – delen vrij 0 

8533 Elektrische weerstanden (reostaten en potentiometers daar
onder begrepen), andere dan verwarmingsweerstanden 

8533 10 00 – vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilm
weerstanden 

vrij 0 

– andere vaste weerstanden 

8533 21 00 – – voor een vermogen van niet meer dan 20 W vrij 0 

8533 29 00 – – andere vrij 0 

– regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentio
meters daaronder begrepen), draadgewonden 

8533 31 00 – – voor een vermogen van niet meer dan 20 W vrij 0 

8533 39 00 – – andere vrij 0 

8533 40 – andere regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en po
tentiometers daaronder begrepen) 

8533 40 10 – – voor een vermogen van niet meer dan 20 W vrij 0 

8533 40 90 – – andere vrij 0
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8533 90 00 – delen vrij 0 

8534 00 Gedrukte schakelingen 

– bevattende enkel stroomvoerende elementen en contacten 

8534 00 11 – – meerlagige schakelingen vrij 0 

8534 00 19 – – andere vrij 0 

8534 00 90 – bevattende andere passieve elementen vrij 0 

8535 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, 
aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elek
trische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, zekeringen, bliksem
afleiders, overspanningsveiligheden, golfafvlakkers, contact
dozen en contactstoppen (stekkers) en andere verbindings
stukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van 
meer dan 1 000 V 

8535 10 00 – smeltveiligheden 2,7 0 

– vermogensschakelaars 

8535 21 00 – – voor een spanning van minder dan 72,5 kV 2,7 0 

8535 29 00 – – andere 2,7 0 

8535 30 – scheidingsschakelaars en lastschakelaars 

8535 30 10 – – voor een spanning van minder dan 72,5 kV 2,7 0 

8535 30 90 – – andere 2,7 0 

8535 40 00 – bliksemafleiders, overspanningsveiligheden en golfafvlakkers 2,7 0 

8535 90 00 – andere 2,7 0 

8536 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, 
aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elek
trische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, 
golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers), 
lamp- en buishouders en andere verbindingsstukken, aansluit
dozen en -kasten), voor een spanning van niet meer dan 
1 000 V; verbindingsstukken voor optische vezels, optische
vezelbundels of optischevezelkabels 

8536 10 – smeltveiligheden 

8536 10 10 – – voor een stroomsterkte van niet meer dan 10 A 2,3 0 

8536 10 50 – – voor een stroomsterkte van meer dan 10 doch niet meer 
dan 63 A 

2,3 0 

8536 10 90 – – voor een stroomsterkte van meer dan 63 A 2,3 0 

8536 20 – vermogensschakelaars 

8536 20 10 – – voor een stroomsterkte van niet meer dan 63 A 2,3 0 

8536 20 90 – – voor een stroomsterkte van meer dan 63 A 2,3 0 

8536 30 – andere toestellen, voor het beveiligen tegen elektrische 
stroom
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8536 30 10 – – voor een stroomsterkte van niet meer dan 16 A 2,3 0 

8536 30 30 – – voor een stroomsterkte van meer dan 16 doch niet meer 
dan 125 A 

2,3 0 

8536 30 90 – – voor een stroomsterkte van meer dan 125 A 2,3 0 

– relais 

8536 41 – – voor een spanning van niet meer dan 60 V 

8536 41 10 – – – voor een stroomsterkte van niet meer dan 2 A 2,3 0 

8536 41 90 – – – voor een stroomsterkte van meer dan 2 A 2,3 0 

8536 49 00 – – andere 2,3 0 

8536 50 – andere schakelaars 

8536 50 03 – – elektronische wisselstroomschakelaars, bestaande uit op
tisch gekoppelde in- en uitgangsschakelingen (geïsoleerde 
thyristor) 

vrij 0 

8536 50 05 – – elektronische schakelaars, thermisch beveiligde elektro
nische schakelaars daaronder begrepen, bestaande uit een 
transistor en een logische schakeling (zogenaamde „chip- 
on-chip” techniek) 

vrij 0 

8536 50 07 – – elektromechanische schakelaars van het type snap-action, 
voor een stroomsterkte van niet meer dan 11 A 

vrij 0 

– – andere 

– – – voor een spanning van niet meer dan 60 V 

8536 50 11 – – – – drukknopschakelaars 2,3 0 

8536 50 15 – – – – draaischakelaars 2,3 0 

8536 50 19 – – – – andere 2,3 0 

8536 50 80 – – – andere 2,3 0 

– lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen 
(stekkers) 

8536 61 – – lamp- en buishouders 

8536 61 10 – – – houders met schroefdraad 2,3 0 

8536 61 90 – – – andere 2,3 0 

8536 69 – – andere 

8536 69 10 – – – voor coaxiale kabels vrij 0 

8536 69 30 – – – voor gedrukte schakelingen vrij 0 

8536 69 90 – – – andere 2,3 0 

8536 70 00 – verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbun
dels of optischevezelkabels 

3 0 

8536 90 – andere toestellen
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8536 90 01 – – geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidin
gen 

2,3 0 

8536 90 10 – – aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en 
kabels 

vrij 0 

8536 90 20 – – aansluittoestellen voor het meten of het verifiëren van elek
trische grootheden in schijven (wafers) van halfgeleiderma
teriaal (waferprober) 

vrij 0 

8536 90 85 – – andere 2,3 0 

8537 Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of 
meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, voor elektri
sche bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, 
ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld 
bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke bestu
ring, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517 

8537 10 – voor een spanning van niet meer dan 1 000 V 

8537 10 10 – – numerieke besturingskasten met ingebouwde automatische 
gegevensverwerkende machine 

2,1 0 

– – andere 

8537 10 91 – – – besturingstoestellen met programmeerbaar geheugen 2,1 0 

8537 10 99 – – – andere 2,1 0 

8537 20 – voor een spanning van meer dan 1 000 V 

8537 20 91 – – voor een spanning van meer dan 1 000 V doch niet meer 
dan 72,5 kV 

2,1 0 

8537 20 99 – – voor een spanning van meer dan 72,5 kV 2,1 0 

8538 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij post 
8535, 8536 of 8537 

8538 10 00 – borden, panelen, kasten en dergelijke artikelen bedoeld bij 
post 8537, niet voorzien van hun toestellen 

2,2 0 

8538 90 – andere 

– – voor aansluittoestellen voor het meten of het verifiëren van 
elektrische grootheden in schijven (wafers) van halfgeleider
materiaal (waferprober) bedoeld bij onderverdeling 
8536 90 20 

8538 90 11 – – – elektronische assemblages 3,2 0 

8538 90 19 – – – andere 1,7 0 

– – andere 

8538 90 91 – – – elektronische assemblages 3,2 0 

8538 90 99 – – – andere 1,7 0 

8539 Elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische gasontla
dingslampen en -buizen, „sealed beam”-lampen en lampen 
en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daar
onder begrepen; booglampen
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8539 10 00 – „sealed beam”-lampen 2,7 0 

– andere gloeilampen en -buizen, met uitzondering van lam
pen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen 

8539 21 – – halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam 

8539 21 30 – – – van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere 
motorvoertuigen 

2,7 0 

– – – andere, voor een spanning 

8539 21 92 – – – – van meer dan 100 V 2,7 0 

8539 21 98 – – – – van niet meer dan 100 V 2,7 0 

8539 22 – – andere, met een vermogen van niet meer dan 200 W en 
voor een spanning van meer dan 100 V 

8539 22 10 – – – reflectorlampen 2,7 0 

8539 22 90 – – – andere 2,7 0 

8539 29 – – andere 

8539 29 30 – – – van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere 
motorvoertuigen 

2,7 0 

– – – andere, voor een spanning 

8539 29 92 – – – – van meer dan 100 V 2,7 0 

8539 29 98 – – – – van niet meer dan 100 V 2,7 0 

– gasontladingslampen en -buizen, andere dan lampen en bui
zen voor ultraviolette stralen 

8539 31 – – fluorescentielampen met verhitte kathode 

8539 31 10 – – – met twee lampvoeten 2,7 0 

8539 31 90 – – – andere 2,7 0 

8539 32 – – kwik- of natriumdamplampen; metaalhalogeenlampen 

8539 32 10 – – – kwikdamplampen 2,7 0 

8539 32 50 – – – natriumdamplampen 2,7 0 

8539 32 90 – – – metaalhalogeenlampen 2,7 0 

8539 39 00 – – andere 2,7 0 

– lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stra
len; booglampen 

8539 41 00 – – booglampen 2,7 0 

8539 49 – – andere 

8539 49 10 – – – voor ultraviolette stralen 2,7 0
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8539 49 30 – – – voor infrarode stralen 2,7 0 

8539 90 – delen 

8539 90 10 – – lampvoeten of -sokkels 2,7 0 

8539 90 90 – – andere 2,7 0 

8540 Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of 
met fotokathode (bijvoorbeeld luchtledige of met damp of 
met gas gevulde buizen, kwikdamp-gelijkrichtbuizen, kathode
straalbuizen, buizen voor televisiecamera’s), andere dan die 
bedoeld bij post 8539 

– kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie, 
buizen voor videomonitors daaronder begrepen 

8540 11 – – voor kleurenweergave 

– – – waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeld
scherm kleiner is dan 1,5 en met een diagonaal van het 
beeldscherm 

8540 11 11 – – – – van niet meer dan 42 cm 14 0 

8540 11 13 – – – – van meer dan 42 doch niet meer dan 52 cm 14 0 

8540 11 15 – – – – van meer dan 52 doch niet meer dan 72 cm 14 0 

8540 11 19 – – – – van meer dan 72 cm 14 0 

– – – andere, met een diagonaal van het beeldscherm 

8540 11 91 – – – – van niet meer dan 75 cm 14 0 

8540 11 99 – – – – van meer dan 75 cm 14 0 

8540 12 00 – – voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 7,5 0 

8540 20 – buizen voor televisiecamera’s; beeldomzetters en beeldver
sterkers; andere buizen met fotokathode 

8540 20 10 – – buizen voor televisiecamera’s 2,7 0 

8540 20 80 – – andere 2,7 0 

8540 40 00 – buizen voor de kleurenweergave van grafische gegevens, met 
een fosforscherm waarvan de afstand tussen de beeldpunten 
minder dan 0,4 mm bedraagt 

2,6 0 

8540 50 00 – buizen voor de monochrome (zwart-wit of andere) weergave 
van grafische gegevens 

2,6 0 

8540 60 00 – andere kathodestraalbuizen 2,6 0 

– microgolfbuizen (bijvoorbeeld magnetrons, klystrons, lopen
degolfbuizen, carcinotrons), andere dan buizen met rooster
sturing 

8540 71 00 – – magnetrons 2,7 0 

8540 72 00 – – klystrons 2,7 0
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8540 79 00 – – andere 2,7 0 

– andere buizen 

8540 81 00 – – ontvang- en versterkerbuizen 2,7 0 

8540 89 00 – – andere 2,7 0 

– delen 

8540 91 00 – – van kathodestraalbuizen 2,7 0 

8540 99 00 – – andere 2,7 0 

8541 Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen; licht
gevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fotovol
taïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot 
panelen); luminescentiedioden; gemonteerde piëzo-elektrische 
kristallen 

8541 10 00 – dioden, andere dan fotodioden en luminescentiedioden vrij 0 

– transistors, andere dan fototransistors 

8541 21 00 – – met een dissipatievermogen van minder dan 1 W vrij 0 

8541 29 00 – – andere vrij 0 

8541 30 00 – thyristors, diacs en triacs, andere dan lichtgevoelige vrij 0 

8541 40 – lichtgevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fo
tovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of 
tot panelen); luminescentiedioden 

8541 40 10 – – luminescentiedioden, laserdioden daaronder begrepen vrij 0 

8541 40 90 – – andere vrij 0 

8541 50 00 – andere halfgeleiderelementen vrij 0 

8541 60 00 – gemonteerde piëzo-elektrische kristallen vrij 0 

8541 90 00 – delen vrij 0 

8542 Elektronische geïntegreerde schakelingen 

– elektronische geïntegreerde schakelingen 

8542 31 – – processors en controllers, ook indien gecombineerd met 
geheugens, omzetters, logische schakelingen, versterkers, 
klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere 
schakelingen 

8542 31 10 – – – goederen genoemd in aantekening 8, onder b), punt 3), 
op dit hoofdstuk 

vrij 0 

8542 31 90 – – – andere vrij 0 

8542 32 – – geheugens
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8542 32 10 – – – goederen genoemd in aantekening 8, onder b), punt 3), 
op dit hoofdstuk 

vrij 0 

– – – andere 

– – – – dynamische willekeurig toegankelijke geheugens (zoge
naamde „D-RAM’s”) 

8542 32 31 – – – – – met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbits vrij 0 

8542 32 39 – – – – – met een capaciteit van meer dan 512 Mbits vrij 0 

8542 32 45 – – – – statische willekeurig toegankelijke geheugens (zoge
naamde „S-RAM’s”), willekeurig toegankelijke voorgeheu
gens (zogenaamde „cache RAM’s”) daaronder begrepen 

vrij 0 

8542 32 55 – – – – programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen 
van de daarin opgeslagen gegevens, die met ultraviolette 
stralen kunnen worden uitgewist (zogenaamde 
„EPROM’s”) 

vrij 0 

– – – – programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen 
van de daarin opgeslagen gegevens, die elektrisch kun
nen worden uitgewist (zogenaamde „E 2 PROM’s”), zoge
naamde „flash E 2 PROM’s” daaronder begrepen 

– – – – – „flash E 2 PROM’s” 

8542 32 61 – – – – – – met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbits vrij 0 

8542 32 69 – – – – – – met een capaciteit van meer dan 512 Mbits vrij 0 

8542 32 75 – – – – – andere vrij 0 

8542 32 90 – – – – andere geheugens vrij 0 

8542 33 00 – – versterkers vrij 0 

8542 39 – – andere 

8542 39 10 – – – goederen genoemd in aantekening 8, onder b), punt 3), 
op dit hoofdstuk 

vrij 0 

8542 39 90 – – – andere vrij 0 

8542 90 00 – delen vrij 0 

8543 Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen 
functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten 
van dit hoofdstuk 

8543 10 00 – deeltjesversnellers 4 0 

8543 20 00 – signaalgeneratoren 3,7 0 

8543 30 00 – apparaten en toestellen voor de galvanoplastiek, voor elek
trolyse of voor elektroforese 

3,7 0 

8543 70 – andere machines, apparaten en toestellen 

8543 70 10 – – elektrische toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties vrij 0 

8543 70 30 – – antenneversterkers 3,7 0 

– – zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsappa
ratuur 

– – – voor fluorescentiebuizen voor ultraviolet-A-stralen
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8543 70 51 – – – – met een buislengte van niet meer dan 100 cm 3,7 0 

8543 70 55 – – – – andere 3,7 0 

8543 70 59 – – – andere 3,7 0 

8543 70 60 – – elektrische weideafrasteringstoestellen 3,7 0 

8543 70 90 – – andere 3,7 0 

8543 90 00 – delen 3,7 0 

8544 Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere 
geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of 
gelakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxideerd), ook 
indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel 
bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektri
sche geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken 

– wikkeldraad 

8544 11 – – van koper 

8544 11 10 – – – emaildraad 3,7 0 

8544 11 90 – – – ander 3,7 0 

8544 19 – – ander 

8544 19 10 – – – emaildraad 3,7 0 

8544 19 90 – – – ander 3,7 0 

8544 20 00 – coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit 3,7 0 

8544 30 00 – bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen), van 
de soort gebruikt in vervoermiddelen 

3,7 0 

– andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van niet 
meer dan 1 000 V 

8544 42 – – voorzien van verbindingsstukken 

8544 42 10 – – – van de soort gebruikt voor telecommunicatie vrij 0 

8544 42 90 – – – andere 3,3 0 

8544 49 – – andere 

8544 49 20 – – – van de soort gebruikt voor telecommunicatie, voor span
ningen van niet meer dan 80 V 

vrij 0 

– – – andere 

8544 49 91 – – – – draad en kabels, waarvan de diameter van de enkelvou
dige geleiderdraad meer dan 0,51 mm bedraagt 

3,7 0 

– – – – andere
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8544 49 93 – – – – – voor een spanning van niet meer dan 80 V 3,7 0 

8544 49 95 – – – – – voor spanningen van meer dan 80 doch minder dan 
1 000 V 

3,7 0 

8544 49 99 – – – – – voor een spanning van 1 000 V 3,7 0 

8544 60 – andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van meer 
dan 1 000 V 

8544 60 10 – – met een kern van koper 3,7 0 

8544 60 90 – – met andere kern 3,7 0 

8544 70 00 – optischevezelkabel vrij 0 

8545 Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, kool
staven voor elementen of batterijen en andere artikelen van 
grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, 
voor elektrisch gebruik 

– elektroden 

8545 11 00 – – van de soort gebruikt in ovens 2,7 0 

8545 19 – – andere 

8545 19 10 – – – elektroden voor installaties voor elektrolyse 2,7 0 

8545 19 90 – – – andere 2,7 0 

8545 20 00 – koolborstels 2,7 0 

8545 90 – andere 

8545 90 10 – – verwarmingsweerstanden 1,7 0 

8545 90 90 – – andere 2,7 0 

8546 Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn 
vervaardigd 

8546 10 00 – van glas 3,7 0 

8546 20 – van keramische stoffen 

8546 20 10 – – zonder metalen delen 4,7 0 

– – met metalen delen 

8546 20 91 – – – voor buitenleidingen van elektrische stroom en voor bo
venleidingen voor elektrische tractie 

4,7 0 

8546 20 99 – – – andere 4,7 0 

8546 90 – andere 

8546 90 10 – – van kunststof 3,7 0 

8546 90 90 – – andere 3,7 0
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8547 Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan 
wel voorzien van daarin bij het gieten, persen enz. aange
brachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld 
nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestel
len of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 
8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van 
onedel metaal, inwendig geïsoleerd 

8547 10 – isolerende werkstukken van keramische stoffen 

8547 10 10 – – bevattende 80 of meer gewichtspercenten metaaloxiden 4,7 0 

8547 10 90 – – andere 4,7 0 

8547 20 00 – isolerende werkstukken van kunststof 3,7 0 

8547 90 00 – andere 3,7 0 

8548 Resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische 
batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektri
sche elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte 
elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van 
apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen 
onder andere posten van dit hoofdstuk 

8548 10 – resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische 
batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elek
trische elementen, gebruikte elektrische batterijen en ge
bruikte elektrische accumulatoren 

8548 10 10 – – gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische 
batterijen 

4,7 0 

– – gebruikte elektrische accumulatoren 

8548 10 21 – – – loodaccumulatoren 2,6 0 

8548 10 29 – – – andere 2,6 0 

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

8548 10 91 – – – lood bevattend vrij 0 

8548 10 99 – – – andere vrij 0 

8548 90 – andere 

8548 90 20 – – geheugens in meervoudige combinatievormen zoals stapel 
DRAM’s en modules 

vrij 0 

8548 90 90 – – andere 2,7 0 

86 HOOFDSTUK 86 - ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR 
SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; 
MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER 
BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN 
VOOR HET VERKEER 

8601 Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder 
eigen energiebron of met elektrische accumulatoren)
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8601 10 00 – zonder eigen energiebron 1,7 0 

8601 20 00 – met elektrische accumulatoren 1,7 0 

8602 Andere locomotieven en railtractors; tenders 

8602 10 00 – dieselelektrische locomotieven 1,7 0 

8602 90 00 – andere 1,7 0 

8603 Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto’s, andere 
dan die bedoeld bij post 8604 

8603 10 00 – elektrisch aangedreven, zonder eigen energiebron 1,7 0 

8603 90 00 – andere 1,7 0 

8604 00 00 Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen, ook 
indien met eigen beweegkracht (bijvoorbeeld rijdende werk
plaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aan
stampen van ballast, wagens voor het leggen van rails, test
wagens, railauto’s) 

1,7 0 

8605 00 00 Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speci
ale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tram
wegen (andere dan die bedoeld bij post 8604) 

1,7 0 

8606 Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en 
tramwegen 

8606 10 00 – tankwagens en dergelijke 1,7 0 

8606 30 00 – zelflossende wagens, andere dan die bedoeld bij de onder
verdeling 8606 10 

1,7 0 

– andere 

8606 91 – – gesloten (met wanden en dak) 

8606 91 10 – – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radio
actieve stoffen (Euratom) 

1,7 0 

8606 91 80 – – – andere 1,7 0 

8606 92 00 – – open wagens met niet-afneembare zijkanten met een 
hoogte van meer dan 60 cm 

1,7 0 

8606 99 00 – – andere 1,7 0 

8607 Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel 

– draaistellen (bogies), bisseldraaistellen, assen en wielen, als
mede delen daarvan 

8607 11 00 – – tractiedraaistellen en tractiebisseldraaistellen 1,7 0 

8607 12 00 – – andere draaistellen (bogies) en andere bisseldraaistellen 1,7 0 

8607 19 – – andere, delen daaronder begrepen 

– – – assen, ook indien gemonteerd; wielen en delen daarvan
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8607 19 01 – – – – van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8607 19 11 – – – – van gestampt staal 2,7 0 

8607 19 18 – – – – andere 2,7 0 

– – – delen van draaistellen (bogies), bisseldraaistellen en derge
lijke 

8607 19 91 – – – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 19 99 – – – – andere 1,7 0 

– remmen en delen daarvan 

8607 21 – – luchtdrukremmen en delen daarvan 

8607 21 10 – – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 21 90 – – – andere 1,7 0 

8607 29 – – andere 

8607 29 10 – – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 29 90 – – – andere 1,7 0 

8607 30 – koppelhaken en andere koppelingen, buffers, alsmede delen 
daarvan 

8607 30 01 – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 30 99 – – andere 1,7 0 

– andere 

8607 91 – – van locomotieven of van railtractors 

8607 91 10 – – – draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan 3,7 0 

– – – andere 

8607 91 91 – – – – van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 91 99 – – – – andere 1,7 0 

8607 99 – – andere 

8607 99 10 – – – draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan 3,7 0 

8607 99 30 – – – carrosserieën en delen daarvan 1,7 0 

8607 99 50 – – – onderstellen en delen daarvan 1,7 0 

8607 99 90 – – – andere 1,7 0 

8608 00 Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elek
tromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, 
controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, 
voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor 
havens en voor vliegvelden; delen daarvan
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8608 00 10 – vast materieel en toestellen voor spoor- en tramwegen 1,7 0 

8608 00 30 – andere toestellen 1,7 0 

8608 00 90 – delen 1,7 0 

8609 00 Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder 
begrepen), ingericht en uitgerust voor het vervoer met onge
acht welk vervoermiddel 

8609 00 10 – containers en dergelijke laadkisten met loden bekleding ter 
afscherming van radioactieve straling, voor het vervoer van 
radioactieve stoffen (Euratom) 

vrij 0 

8609 00 90 – andere vrij 0 

87 HOOFDSTUK 87 - AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIE
LEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR 
VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHO
REN DAARVAN 

8701 Tractors (trekkers) andere dan die bedoeld bij post 8709 

8701 10 00 – motoculteurs 3 0 

8701 20 – trekkers (wegtractors) voor opleggers 

8701 20 10 – – nieuwe 16 5 

8701 20 90 – – gebruikte 16 5 

8701 30 – tractors met rupsbanden 

8701 30 10 – – sneeuwpisteruimers en -aanstampers vrij 0 

8701 30 90 – – andere vrij 0 

8701 90 – andere 

– – landbouwtractors en tractors voor de bosbouw (met uit
zondering van motoculteurs), op wielen 

– – – nieuwe, met een motorvermogen 

8701 90 11 – – – – van niet meer dan 18 kW vrij 0 

8701 90 20 – – – – van meer dan 18 doch niet meer dan 37 kW vrij 0 

8701 90 25 – – – – van meer dan 37 doch niet meer dan 59 kW vrij 0 

8701 90 31 – – – – van meer dan 59 doch niet meer dan 75 kW vrij 0 

8701 90 35 – – – – van meer dan 75 doch niet meer dan 90 kW vrij 0 

8701 90 39 – – – – van meer dan 90 kW vrij 0 

8701 90 50 – – – gebruikte vrij 0 

8701 90 90 – – andere 7 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1069

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1071 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

8702 Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de 
bestuurder daaronder begrepen 

8702 10 – met een motor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmo
tor) 

– – met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm 3 

8702 10 11 – – – nieuwe 16 0 

8702 10 19 – – – gebruikte 16 0 

– – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm 3 

8702 10 91 – – – nieuwe 10 0 

8702 10 99 – – – gebruikte 10 0 

8702 90 – andere 

– – met een motor met vonkontsteking 

– – – met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm 3 

8702 90 11 – – – – nieuwe 16 0 

8702 90 19 – – – – gebruikte 16 0 

– – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 

8702 90 31 – – – – nieuwe 10 0 

8702 90 39 – – – – gebruikte 10 0 

8702 90 90 – – met andere motor 10 0 

8703 Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ont
worpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij 
post 8702), motorvoertuigen van het type stationwagen of 
break en racewagens daaronder begrepen 

8703 10 – voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op 
sneeuw; speciale voertuigen voor het vervoer van personen 
op golfvelden en dergelijke voertuigen 

8703 10 11 – – voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen 
op sneeuw, met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) of met vonkontsteking 

5 0 

8703 10 18 – – andere 10 0 

– andere voertuigen met een motor met vonkontsteking en 
met op- en neergaande zuigers 

8703 21 – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm 3 

8703 21 10 – – – nieuwe 10 5 

8703 21 90 – – – gebruikte 10 5
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8703 22 – – met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 doch niet 
meer dan 1 500 cm 3 

8703 22 10 – – – nieuwe 10 5 

8703 22 90 – – – gebruikte 10 5 

8703 23 – – met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet 
meer dan 3 000 cm 3 

– – – nieuwe 

8703 23 11 – – – – kampeerauto’s 10 3 

8703 23 19 – – – – andere 10 3 

8703 23 90 – – – gebruikte 10 3 

8703 24 – – met een cilinderinhoud van meer dan 3 000 cm 3 

8703 24 10 – – – nieuwe 10 3 

8703 24 90 – – – gebruikte 10 3 

– andere voertuigen met een motor met zelfontsteking (diesel- 
of semidieselmotor) 

8703 31 – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 500 cm 3 

8703 31 10 – – – nieuwe 10 5 

8703 31 90 – – – gebruikte 10 5 

8703 32 – – met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet 
meer dan 2 500 cm 3 

– – – nieuwe 

8703 32 11 – – – – kampeerauto’s 10 3 

8703 32 19 – – – – andere 10 3 

8703 32 90 – – – gebruikte 10 3 

8703 33 – – met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm 3 

– – – nieuwe 

8703 33 11 – – – – kampeerauto’s 10 3 

8703 33 19 – – – – andere 10 3 

8703 33 90 – – – gebruikte 10 3 

8703 90 – andere 

8703 90 10 – – voertuigen met een elektromotor 10 5 

8703 90 90 – – andere 10 5
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8704 Automobielen voor goederenvervoer 

8704 10 – dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein 

8704 10 10 – – met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmo
tor) of met vonkontsteking 

vrij 0 

8704 10 90 – – andere vrij 0 

– andere, met een motor met zelfontsteking (diesel- of semi
dieselmotor) 

8704 21 – – met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 
ton 

8704 21 10 – – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radio
actieve stoffen (Euratom) 

3,5 0 

– – – andere 

– – – – met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm 3 

8704 21 31 – – – – – nieuwe 22 5 

8704 21 39 – – – – – gebruikte 22 5 

– – – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm 3 

8704 21 91 – – – – – nieuwe 10 5 

8704 21 99 – – – – – gebruikte 10 5 

8704 22 – – met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch 
niet meer dan 20 ton 

8704 22 10 – – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radio
actieve stoffen (Euratom) 

3,5 0 

– – – andere 

8704 22 91 – – – – nieuwe 22 3 

8704 22 99 – – – – gebruikte 22 3 

8704 23 – – met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton 

8704 23 10 – – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radio
actieve stoffen (Euratom) 

3,5 0 

– – – andere 

8704 23 91 – – – – nieuwe 22 5 

8704 23 99 – – – – gebruikte 22 5 

– andere, met een motor met vonkontsteking
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8704 31 – – met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 
ton 

8704 31 10 – – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radio
actieve stoffen (Euratom) 

3,5 0 

– – – andere 

– – – – met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm 3 

8704 31 31 – – – – – nieuwe 22 3 

8704 31 39 – – – – – gebruikte 22 3 

– – – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 

8704 31 91 – – – – – nieuwe 10 3 

8704 31 99 – – – – – gebruikte 10 3 

8704 32 – – met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton 

8704 32 10 – – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radio
actieve stoffen (Euratom) 

3,5 0 

– – – andere 

8704 32 91 – – – – nieuwe 22 3 

8704 32 99 – – – – gebruikte 22 3 

8704 90 00 – andere 10 0 

8705 Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takel
wagens, kraanauto’s, brandweerauto’s, automobielen met 
menginstallatie voor beton, veegauto’s, sproeiauto’s, werk
plaatsauto’s, röntgenauto’s), andere dan die hoofdzakelijk ont
worpen voor het vervoer van personen of van goederen 

8705 10 00 – kraanauto’s 3,7 0 

8705 20 00 – verrijdbare boortorens 3,7 0 

8705 30 00 – brandweerauto’s 3,7 0 

8705 40 00 – automobielen met menginstallatie voor beton 3,7 0 

8705 90 – andere 

8705 90 10 – – takelwagens 3,7 0 

8705 90 30 – – betonpompvoertuigen 3,7 0 

8705 90 90 – – andere 3,7 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1073

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1075 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

8706 00 Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de pos
ten 8701 tot en met 8705 

– chassis voor tractors bedoeld bij post 8701; chassis voor 
automobielen bedoeld bij de posten 8702, 8703 en 8704 
met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmo
tor) met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm 3 dan 
wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van meer 
dan 2 800 cm 3 

8706 00 11 – – voor motorvoertuigen bedoeld bij post 8702 of 8704 19 3 

8706 00 19 – – andere 6 3 

– andere 

8706 00 91 – – voor motorvoertuigen bedoeld bij post 8703 4,5 3 

8706 00 99 – – andere 10 3 

8707 Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 
8701 tot en met 8705, cabines daaronder begrepen 

8707 10 – voor voertuigen bedoeld bij post 8703 

8707 10 10 – – bestemd voor industriële montage 4,5 0 

8707 10 90 – – andere 4,5 3 

8707 90 – andere 

8707 90 10 – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van 
niet meer dan 2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking 
met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , 
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

4,5 3 

8707 90 90 – – andere 4,5 3 

8708 Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de 
posten 8701 tot en met 8705 

8708 10 – bumpers en delen daarvan 

8708 10 10 – – bestemd voor de industriële montage: van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 
2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motorvoertui
gen bedoeld bij post 8705 

3 0 

8708 10 90 – – andere 4,5 0 

– andere delen en toebehoren van carrosserieën (cabines daar
onder begrepen) 

8708 21 – – veiligheidsgordels
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8708 21 10 – – – bestemd voor de industriële montage: van motorvoertui
gen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld 
bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- 
of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer 
dan 2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motor
voertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

8708 21 90 – – – andere 4,5 0 

8708 29 – – andere 

8708 29 10 – – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer 
dan 2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motor
voertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

8708 29 90 – – – andere 4,5 0 

8708 30 – remmen en servoremmen; delen daarvan 

8708 30 10 – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 
2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motorvoertui
gen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – andere 

8708 30 91 – – – voor schijfremmen 4,5 0 

8708 30 99 – – – andere 4,5 0 

8708 40 – versnellingsbakken, alsmede delen daarvan 

8708 40 20 – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 
2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motorvoertui
gen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – andere 

8708 40 50 – – – versnellingsbakken 4,5 0 

– – – delen 

8708 40 91 – – – – van gestampt staal 4,5 0 

8708 40 99 – – – – andere 3,5 0
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8708 50 – drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen 
voor de overbrenging, alsmede draagassen; delen daarvan 

8708 50 20 – – bestemd voor de industriële montage: van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 
2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motorvoertui
gen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – andere 

8708 50 35 – – – ook indien met andere organen voor de overbrenging, 
alsmede draagassen 

4,5 0 

– – – delen 

8708 50 55 – – – – van gestampt staal 4,5 0 

– – – – andere 

8708 50 91 – – – – – voor draagassen 4,5 0 

8708 50 99 – – – – – andere 3,5 0 

8708 70 – wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan 

8708 70 10 – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 
2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motorvoertui
gen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – andere 

8708 70 50 – – – wielen van aluminium; delen en toebehoren van wielen, 
van aluminium 

4,5 0 

8708 70 91 – – – stervormige delen van wielen, uit een stuk gegoten, van 
gietijzer, van ijzer of van staal 

3 0 

8708 70 99 – – – andere 4,5 0 

8708 80 – ophanginrichtingen, alsmede delen daarvan (schokdempers 
daaronder begrepen) 

8708 80 20 – – bestemd voor de industriële montage: van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 
2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motorvoertui
gen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – andere
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8708 80 35 – – – schokdempers 4,5 0 

8708 80 55 – – – stabilisatorstaven; torsiestangen 3,5 0 

– – – andere 

8708 80 91 – – – – van gestampt staal 4,5 0 

8708 80 99 – – – – andere 3,5 0 

– andere delen en toebehoren 

8708 91 – – radiatoren, alsmede delen daarvan 

8708 91 20 – – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer 
dan 2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motor
voertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – – andere 

8708 91 35 – – – – radiatoren 4,5 0 

– – – – delen 

8708 91 91 – – – – – van gestampt staal 4,5 0 

8708 91 99 – – – – – andere 3,5 0 

8708 92 – – knaldempers en uitlaatpijpen; delen daarvan 

8708 92 20 – – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer 
dan 2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motor
voertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – – andere 

8708 92 35 – – – – knaldempers en uitlaatpijpen 4,5 0 

– – – delen 

8708 92 91 – – – – van gestampt staal 4,5 0 

8708 92 99 – – – – andere 3,5 0 

8708 93 – – koppelingen, alsmede delen daarvan
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8708 93 10 – – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer 
dan 2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motor
voertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

8708 93 90 – – – andere 4,5 0 

8708 94 – – stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen; delen daarvan 

8708 94 20 – – – bestemd voor de industriële montage: van motorvoertui
gen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld 
bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- 
of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer 
dan 2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motor
voertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – – andere 

8708 94 35 – – – – stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen 4,5 0 

– – – – delen 

8708 94 91 – – – – – van gestampt staal 4,5 0 

8708 94 99 – – – – – andere 3,5 0 

8708 95 – – veiligheidsairbags met opblaassysteem; delen daarvan 

8708 95 10 – – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer 
dan 2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motor
voertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – – andere 

8708 95 91 – – – – van gestampt staal 4,5 0 

8708 95 99 – – – – andere 3,5 0 

8708 99 – – andere 

8708 99 10 – – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs 
bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen 
bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij 
post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer 
dan 2 500 cm 3 dan wel met vonkontsteking met een 
cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm 3 , van motor
voertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

– – – andere

NL L 127/1078 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)1080 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

8708 99 93 – – – – van gestampt staal 4,5 0 

8708 99 97 – – – – andere 3,5 0 

8709 Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van 
een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslag
plaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het ver
voer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort 
gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan 

– transportwagens en trekkers 

8709 11 – – elektrische 

8709 11 10 – – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radio
actieve stoffen (Euratom) 

2 0 

8709 11 90 – – – andere 4 0 

8709 19 – – andere 

8709 19 10 – – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radio
actieve stoffen (Euratom) 

2 0 

8709 19 90 – – – andere 4 0 

8709 90 00 – delen 3,5 0 

8710 00 00 Gevechtswagens en pantserauto’s, ook indien met bewape
ning; delen daarvan 

1,7 0 

8711 Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met 
zijspan; zijspanwagens 

8711 10 00 – met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder
inhoud van niet meer dan 50 cm 3 

8 0 

8711 20 – met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder
inhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm 3 

8711 20 10 – – scooters 8 0 

– – andere, met een cilinderinhoud 

8711 20 91 – – – van meer dan 50 doch niet meer dan 80 cm 3 8 0 

8711 20 93 – – – van meer dan 80 doch niet meer dan 125 cm 3 8 0 

8711 20 98 – – – van meer dan 125 doch niet meer dan 250 cm 3 8 0 

8711 30 – met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder
inhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 500 cm 3 

8711 30 10 – – met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer 
dan 380 cm 3 

6 0
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8711 30 90 – – met een cilinderinhoud van meer dan 380 doch niet meer 
dan 500 cm 3 

6 0 

8711 40 00 – met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder
inhoud van meer dan 500 doch niet meer dan 800 cm 3 

6 0 

8711 50 00 – met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder
inhoud van meer dan 800 cm 3 

6 0 

8711 90 00 – andere 6 0 

8712 00 Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor 

8712 00 10 – zonder kogellagers 15 3 

– andere 

8712 00 30 – – tweewielige 14 3 

8712 00 80 – – andere 15 3 

8713 Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewe
gingsmechanisme 

8713 10 00 – zonder voortbewegingsmechanisme vrij 0 

8713 90 00 – andere vrij 0 

8714 Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 
8711 tot en met 8713 

– van motorrijwielen 

8714 11 00 – – zadels 3,7 0 

8714 19 00 – – andere 3,7 3 

8714 20 00 – van invalidenwagens vrij 0 

– andere 

8714 91 – – frames en vorken, alsmede delen daarvan 

8714 91 10 – – – frames 4,7 3 

8714 91 30 – – – vorken 4,7 0 

8714 91 90 – – – delen 4,7 0 

8714 92 – – velgen en spaken 

8714 92 10 – – – velgen 4,7 3 

8714 92 90 – – – spaken 4,7 0 

8714 93 – – naven (andere dan remnaven) en tandwielen voor vrijloop 
(freewheels)
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8714 93 10 – – – naven 4,7 0 

8714 93 90 – – – tandwielen voor vrijloop 4,7 0 

8714 94 – – remmen, remnaven daaronder begrepen, alsmede delen 
daarvan 

8714 94 10 – – – remnaven 4,7 0 

8714 94 30 – – – andere remmen 4,7 0 

8714 94 90 – – – delen 4,7 0 

8714 95 00 – – zadels 4,7 0 

8714 96 – – pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvan 

8714 96 10 – – – pedalen 4,7 0 

8714 96 30 – – – pedaalaandrijvingen 4,7 0 

8714 96 90 – – – delen 4,7 0 

8714 99 – – andere 

8714 99 10 – – – sturen 4,7 0 

8714 99 30 – – – bagagedragers 4,7 0 

8714 99 50 – – – derailleurs (kettingschakelaars) 4,7 0 

8714 99 90 – – – andere; delen 4,7 0 

8715 00 Kinderwagens en delen daarvan 

8715 00 10 – kinderwagens 2,7 0 

8715 00 90 – delen 2,7 0 

8716 Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen 
beweegkracht; delen daarvan 

8716 10 – aanhangers en opleggers van het caravan-type, die als woon
ruimte worden gebruikt of om te kamperen 

8716 10 10 – – vouwwagens en vouwcaravans 2,7 0 

– – andere, met een gewicht 

8716 10 91 – – – van niet meer dan 750 kg 2,7 0 

8716 10 94 – – – van meer dan 750 doch niet meer dan 1 600 kg 2,7 0 

8716 10 96 – – – van meer dan 1 600 doch niet meer dan 3 500 kg 2,7 0 

8716 10 99 – – – van meer dan 3 500 kg 2,7 0
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8716 20 00 – aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, 
zelfladend of zelflossend 

2,7 0 

– andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer 

8716 31 00 – – tankaanhangwagens en tankopleggers 2,7 0 

8716 39 – – andere 

8716 39 10 – – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radio
actieve stoffen (Euratom) 

2,7 0 

– – – andere 

– – – – nieuwe 

8716 39 30 – – – – – opleggers 2,7 0 

– – – – – andere 

8716 39 51 – – – – – – eenassig 2,7 0 

8716 39 59 – – – – – – andere 2,7 0 

8716 39 80 – – – – gebruikte 2,7 0 

8716 40 00 – andere aanhangwagens en opleggers 2,7 0 

8716 80 00 – andere voertuigen 1,7 0 

8716 90 – delen 

8716 90 10 – – chassis 1,7 0 

8716 90 30 – – carrosserieën 1,7 0 

8716 90 50 – – assen 1,7 0 

8716 90 90 – – andere delen 1,7 0 

88 HOOFDSTUK 88 - LUCHTVAART EN RUIMTEVAART 

8801 00 Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en 
andere luchtvaartuigen, zonder voortbewegingsmechanisme 

8801 00 10 – luchtballons en -schepen; zweefvliegtuigen en zeilvliegers 3,7 0 

8801 00 90 – andere 2,7 0 

8802 Andere luchtvaartuigen (bijvoorbeeld hefschroefvliegtuigen, 
vliegtuigen); ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), 
draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen 

– hefschroefvliegtuigen 

8802 11 00 – – met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg 7,5 3
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8802 12 00 – – met een leeggewicht van meer dan 2 000 kg 2,7 0 

8802 20 00 – vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht 
van niet meer dan 2 000 kg 

7,7 3 

8802 30 00 – vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht 
van meer dan 2 000 doch niet meer dan 15 000 kg 

2,7 0 

8802 40 00 – vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht 
van meer dan 15 000 kg 

2,7 0 

8802 60 – ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagra
ketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen 

8802 60 10 – – ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen) 4,2 0 

8802 60 90 – – draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voer
tuigen 

4,2 0 

8803 Delen van de toestellen bedoeld bij de posten 8801 en 8802 

8803 10 00 – propellers en rotors, alsmede delen daarvan 2,7 0 

8803 20 00 – landingsgestellen en delen daarvan 2,7 0 

8803 30 00 – andere delen van vliegtuigen (met uitzondering van zweef
vliegtuigen) of van hefschroefvliegtuigen 

2,7 0 

8803 90 – andere 

8803 90 10 – – van kabelvliegers 1,7 0 

8803 90 20 – – van ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen) 1,7 0 

8803 90 30 – – van draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale 
voertuigen 

1,7 0 

8803 90 90 – – andere 2,7 0 

8804 00 00 Valschermen (bestuurbare valschermen en vlieg-schermen 
daaronder begrepen) en rotochutes; delen en toebehoren daar
van 

2,7 0 

8805 Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen 
en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; 
delen daarvan 

8805 10 – lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan; dek
landingstoestellen en dergelijke, alsmede delen daarvan 

8805 10 10 – – lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan 2,7 0 

8805 10 90 – – andere 1,7 0 

– toestellen voor vliegoefeningen op de grond en delen daar
van 

8805 21 00 – – luchtgevechtssimulators en delen daarvan 1,7 0 

8805 29 00 – – andere 1,7 0
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89 HOOFDSTUK 89 - SCHEEPVAART 

8901 Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, 
aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen 
of van goederen 

8901 10 – passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen 
hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veer
boten van alle soorten 

8901 10 10 – – zeeschepen vrij 0 

8901 10 90 – – andere 1,7 0 

8901 20 – tankwagens 

8901 20 10 – – zeeschepen vrij 0 

8901 20 90 – – andere 1,7 0 

8901 30 – koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 
8901 20 

8901 30 10 – – zeeschepen vrij 0 

8901 30 90 – – andere 1,7 0 

8901 90 – andere schepen voor het vervoer van goederen en andere 
schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer van per
sonen als van goederen 

8901 90 10 – – zeeschepen vrij 0 

– – andere 

8901 90 91 – – – zonder mechanische voortbeweging 1,7 0 

8901 90 99 – – – met mechanische voortbeweging 1,7 0 

8902 00 Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het 
behandelen of het conserveren van visserijproducten 

– zeeschepen 

8902 00 12 – – met een brutotonnage van meer dan 250 vrij 0 

8902 00 18 – – met een brutotonnage van niet meer dan 250 vrij 0 

8902 00 90 – andere 1,7 0 

8903 Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en 
kano’s 

8903 10 – opblaasbare boten 

8903 10 10 – – met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 2,7 0
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8903 10 90 – – andere 1,7 0 

– andere 

8903 91 – – zeilschepen, ook indien met hulpmotor 

8903 91 10 – – – zeeschepen vrij 0 

– – – andere 

8903 91 92 – – – – met een lengte van niet meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 91 99 – – – – met een lengte van meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 92 – – motorboten, andere dan die met buitenboordmotor 

8903 92 10 – – – zeeschepen vrij 0 

– – – andere 

8903 92 91 – – – – met een lengte van niet meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 92 99 – – – – met een lengte van meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 99 – – andere 

8903 99 10 – – – met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 2,7 0 

– – – andere 

8903 99 91 – – – – met een lengte van niet meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 99 99 – – – – met een lengte van meer dan 7,5 m 1,7 0 

8904 00 Sleepboten en duwboten 

8904 00 10 – sleepboten vrij 0 

– duwboten 

8904 00 91 – – zeeduwboten vrij 0 

8904 00 99 – – andere 1,7 0 

8905 Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drij
vende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van 
bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drij
vende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op 
de zeebodem geplaatst kunnen worden 

8905 10 – baggermolens en zandzuigers 

8905 10 10 – – zeeschepen vrij 0 

8905 10 90 – – andere 1,7 0 

8905 20 00 – boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem 
geplaatst kunnen worden 

vrij 0 

8905 90 – andere
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8905 90 10 – – zeeschepen vrij 0 

8905 90 90 – – andere 1,7 0 

8906 Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en red
dingsboten, andere dan roeiboten 

8906 10 00 – oorlogsschepen vrij 0 

8906 90 – andere 

8906 90 10 – – zeeschepen vrij 0 

– – andere 

8906 90 91 – – – met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 2,7 0 

8906 90 99 – – – andere 1,7 0 

8907 Ander drijvend materieel (bijvoorbeeld vlotten, tanks, caissons, 
aanlegsteigers, boeien, bakens) 

8907 10 00 – opblaasbare vlotten 2,7 0 

8907 90 00 – andere 2,7 0 

8908 00 00 Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de 
sloop 

vrij 0 

90 HOOFDSTUK 90 - OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARA
TEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN 
TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATO
GRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE- 
INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDI
SCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN 
EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE IN
STRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN 

9001 Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, 
andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van 
polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begre
pen), prisma’s, spiegels en andere optische elementen, onge
acht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, 
andere dan die van niet-optisch bewerkt glas 

9001 10 – optische vezels, optischevezelbundels en optischevezelkabels 

9001 10 10 – – kabels voor beeldgeleiding 2,9 0 

9001 10 90 – – andere 2,9 0 

9001 20 00 – platen of bladen van polariserende stoffen 2,9 0 

9001 30 00 – contactlenzen 2,9 0 

9001 40 – brillenglazen van glas 

9001 40 20 – – niet voor verbetering van gezichtsstoornissen 2,9 0 

– – voor verbetering van gezichtsstoornissen 

– – – afgewerkt aan beide zijden
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9001 40 41 – – – – unifocaal 2,9 0 

9001 40 49 – – – – andere 2,9 0 

9001 40 80 – – – andere 2,9 0 

9001 50 – brillenglazen van andere stoffen 

9001 50 20 – – niet voor verbetering van gezichtsstoornissen 2,9 0 

– – voor verbetering van gezichtsstoornissen 

– – – afgewerkt aan beide zijden 

9001 50 41 – – – – unifocaal 2,9 0 

9001 50 49 – – – – andere 2,9 0 

9001 50 80 – – – andere 2,9 0 

9001 90 00 – andere 2,9 0 

9002 Lenzen, prisma’s, spiegels en andere optische elementen, on
geacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor 
instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van 
niet-optisch bewerkt glas 

– objectieven 

9002 11 00 – – voor camera’s, voor projectietoestellen of voor vergrotings- 
of verkleiningstoestellen voor de fotografie of voor de ci
nematografie 

6,7 0 

9002 19 00 – – andere 6,7 0 

9002 20 00 – filters 6,7 5 

9002 90 00 – andere 6,7 0 

9003 Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede 
delen daarvan 

– monturen 

9003 11 00 – – van kunststof 2,2 0 

9003 19 – – van andere stoffen 

9003 19 10 – – – van edele metalen en van metalen geplateerd met edele 
metalen 

2,2 0 

9003 19 30 – – – van onedele metalen 2,2 0 

9003 19 90 – – – van andere stoffen 2,2 0 

9003 90 00 – delen 2,2 0 

9004 Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het 
beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen 

9004 10 – zonnebrillen
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9004 10 10 – – met optisch bewerkte brillenglazen 2,9 0 

– – andere 

9004 10 91 – – – met brillenglazen van kunststof 2,9 0 

9004 10 99 – – – andere 2,9 0 

9004 90 – andere 

9004 90 10 – – met brillenglazen van kunststof 2,9 0 

9004 90 90 – – andere 2,9 0 

9005 Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, optische telesco
pen, alsmede onderstellen daarvoor; andere astronomische in
strumenten en onderstellen daarvoor, andere dan radioastro
nomische apparaten 

9005 10 00 – binocles (dubbele kijkers) 4,2 0 

9005 80 00 – andere instrumenten 4,2 0 

9005 90 00 – delen en toebehoren (onderstellen daaronder begrepen) 4,2 0 

9006 Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor 
de fotografie, andere dan gasontladingslampen en -buizen be
doeld bij post 8539 

9006 10 00 – fototoestellen van de soort gebruikt voor het vervaardigen 
van clichés of van drukcilinders 

4,2 0 

9006 30 00 – fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie, 
voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van inwendige 
organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria 

4,2 0 

9006 40 00 – fototoestellen voor directklaarfotografie 3,2 0 

– andere fototoestellen 

9006 51 00 – – eenogige spiegelreflexcamera’s voor rolfilm met een breedte 
van niet meer dan 35 mm 

4,2 0 

9006 52 00 – – andere, voor rolfilm met een breedte van minder dan 
35 mm 

4,2 0 

9006 53 – – andere, voor rolfilm met een breedte van 35 mm 

9006 53 10 – – – wegwerpfototoestellen 4,2 0 

9006 53 80 – – – andere 4,2 0 

9006 59 00 – – andere 4,2 0 

– flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie 

9006 61 00 – – toestellen met ontladingsbuizen (zogenaamde elektronische 
flitstoestellen) 

3,2 0
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9006 69 00 – – andere 3,2 0 

– delen en toebehoren 

9006 91 00 – – van fototoestellen 3,7 0 

9006 99 00 – – andere 3,2 0 

9007 Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, ook indien met inge
bouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen 

– filmcamera’s 

9007 11 00 – – voor film met een breedte van minder dan 16 mm of voor 
dubbel-8-films 

3,7 0 

9007 19 00 – – andere 3,7 0 

9007 20 00 – filmprojectietoestellen 3,7 0 

– delen en toebehoren 

9007 91 00 – – van filmcamera’s 3,7 0 

9007 92 00 – – van filmprojectietoestellen 3,7 0 

9008 Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden; vergrotings- 
en verkleiningstoestellen voor de fotografie 

9008 10 00 – projectietoestellen voor diapositieven 3,7 0 

9008 20 00 – leesapparaten voor micro-opnamen (bijvoorbeeld microfilm, 
microkaart), ook indien met ingebouwd reproductieapparaat 

3,7 0 

9008 30 00 – andere projectietoestellen voor niet-bewegende beelden 3,7 0 

9008 40 00 – vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie 3,7 0 

9008 90 00 – delen en toebehoren 3,7 0 

9010 Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cine
matografische laboratoria, niet genoemd of niet begrepen on
der andere posten van dit hoofdstuk; negatoscopen; projectie
schermen 

9010 10 00 – apparaten en uitrustingsstukken voor het automatisch ont
wikkelen van fotografische of cinematografische film of pa
pier, op rollen, dan wel voor het automatisch afdrukken van 
ontwikkelde film op rollen fotografisch papier 

2,7 0 

9010 50 00 – andere apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en 
cinematografische laboratoria; negatoscopen 

2,7 0 

9010 60 00 – projectieschermen 2,7 0 

9010 90 00 – delen en toebehoren 2,7 0 

9011 Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cine
fotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen
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9011 10 – stereoscopische microscopen 

9011 10 10 – – voorzien van uitrustingsstukken speciaal vervaardigd voor 
het hanteren en transporteren van schijven (wafers) van 
halfgeleidermateriaal of van patroonmaskers of systeemras
ters („reticles”) 

vrij 0 

9011 10 90 – – andere 6,7 0 

9011 20 – andere microscopen, voor fotomicrografie, cinefotomicrogra
fie of microprojectie 

9011 20 10 – – microscopen voor fotomicrografie, voorzien van uitrus
tingsstukken speciaal vervaardigd voor het hanteren en 
transporteren van schijven (wafers) van halfgeleidermateri
aal of van patroonmaskers of systeemrasters („reticles”) 

vrij 0 

9011 20 90 – – andere 6,7 0 

9011 80 00 – andere microscopen 6,7 0 

9011 90 – delen en toebehoren 

9011 90 10 – – van toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 9011 10 10 
en 9011 20 10 

vrij 0 

9011 90 90 – – andere 6,7 0 

9012 Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten 

9012 10 – microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten 

9012 10 10 – – elektronenmicroscopen, voorzien van uitrustingsstukken 
speciaal vervaardigd voor het hanteren en transporteren 
van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van pa
troonmaskers of systeemrasters („reticles”) 

vrij 0 

9012 10 90 – – andere 3,7 0 

9012 90 – delen en toebehoren 

9012 90 10 – – van apparaten bedoeld bij onderverdeling 9012 10 10 vrij 0 

9012 90 90 – – andere 3,7 0 

9013 Elementen met vloeibare kristallen die als zodanig geen arti
kelen vormen die elders meer specifiek zijn omschreven; la
sers, andere dan laserdioden; andere optische instrumenten, 
apparaten en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder 
andere posten van dit hoofdstuk 

9013 10 00 – vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, 
apparaten, toestellen of instrumenten bedoeld bij dit hoofd
stuk of bij afdeling XVI 

4,7 0 

9013 20 00 – lasers, andere dan laserdioden 4,7 0 

9013 80 – andere instrumenten, apparaten en toestellen 

– – elementen met vloeibare kristallen 

9013 80 20 – – – actieve matrixelementen met vloeibare kristallen vrij 0
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9013 80 30 – – – andere vrij 0 

9013 80 90 – – andere 4,7 0 

9013 90 – delen en toebehoren 

9013 90 10 – – van elementen met vloeibare kristallen (lcd) vrij 0 

9013 90 90 – – andere 4,7 0 

9014 Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen 
voor de navigatie 

9014 10 00 – kompassen 2,7 0 

9014 20 – instrumenten, apparaten en toestellen voor de lucht- of 
ruimtevaart (andere dan kompassen) 

9014 20 20 – – traagheidsplatformsystemen 3,7 0 

9014 20 80 – – andere 3,7 0 

9014 80 00 – andere instrumenten, apparaten en toestellen 3,7 0 

9014 90 00 – delen en toebehoren 2,7 0 

9015 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor 
de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, 
voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrolo
gie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan 
kompassen; afstandmeters 

9015 10 – afstandmeters 

9015 10 10 – – elektronische 3,7 0 

9015 10 90 – – andere 2,7 0 

9015 20 – theodolieten en tachymeters 

9015 20 10 – – elektronische 3,7 0 

9015 20 90 – – andere 2,7 0 

9015 30 – waterpassen 

9015 30 10 – – elektronische 3,7 0 

9015 30 90 – – andere 2,7 0 

9015 40 – instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogram
metrie 

9015 40 10 – – elektronische 3,7 0 

9015 40 90 – – andere 2,7 0 

9015 80 – andere instrumenten, apparaten en toestellen 

– – elektronische
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9015 80 11 – – – voor de meteorologie, de hydrologie en de geofysica 3,7 0 

9015 80 19 – – – andere 3,7 0 

– – andere 

9015 80 91 – – – voor de geodesie, de topografie, het landmeten en de 
hydrografie 

2,7 0 

9015 80 93 – – – voor de meteorologie, de hydrologie en de geofysica 2,7 0 

9015 80 99 – – – andere 2,7 0 

9015 90 00 – delen en toebehoren 2,7 0 

9016 00 Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of 
beter, ook indien met gewichten 

9016 00 10 – precisiebalansen 3,7 0 

9016 00 90 – delen en toebehoren 3,7 0 

9017 Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumen
ten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, 
passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten 
voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, 
schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder 
andere posten van dit hoofdstuk 

9017 10 – tekentafels en tekenmachines, ook indien automatisch 

9017 10 10 – – afdrukeenheden (zogenaamde plotters) vrij 0 

9017 10 90 – – andere 2,7 0 

9017 20 – andere tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekenin
strumenten 

9017 20 05 – – afdrukeenheden (zogenaamde plotters) vrij 0 

– – andere tekeninstrumenten 

9017 20 11 – – – gevulde passerdozen 2,7 0 

9017 20 19 – – – andere 2,7 0 

9017 20 39 – – aftekeninstrumenten 2,7 0 

9017 20 90 – – rekeninstrumenten 2,7 0 

9017 30 – micrometers en schuifmaten, alsmede kalibers en dergelijke 
maten 

9017 30 10 – – micrometers en schuifmaten 2,7 0
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9017 30 90 – – andere (met uitzondering van niet-instelbare kalibers be
doeld bij post 9031) 

2,7 0 

9017 80 – andere instrumenten 

9017 80 10 – – meters en linialen met maatindeling 2,7 0 

9017 80 90 – – andere 2,7 0 

9017 90 00 – delen en toebehoren 2,7 0 

9018 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, 
voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeart
senijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elek
tromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en 
toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen 

– apparaten en toestellen voor elektrodiagnose (die voor func
tioneel onderzoek of voor het onderzoek van fysiologische 
parameters daaronder begrepen) 

9018 11 00 – – elektrocardiografen vrij 0 

9018 12 00 – – ultrasone diagnoseapparaten (zogenaamde scanners) vrij 0 

9018 13 00 – – magnetische resonantieapparaten vrij 0 

9018 14 00 – – scintigrafische apparaten vrij 0 

9018 19 – – andere 

9018 19 10 – – – apparaten en toestellen voor de gelijktijdige bewaking van 
twee of meer parameters 

vrij 0 

9018 19 90 – – – andere vrij 0 

9018 20 00 – apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met 
infrarode stralen 

vrij 0 

– spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke instrumen
ten 

9018 31 – – spuiten, met of zonder naalden 

9018 31 10 – – – van kunststof vrij 0 

9018 31 90 – – – andere vrij 0 

9018 32 – – buisvormige metalen naalden en hechtnaalden 

9018 32 10 – – – buisvormige metalen naalden vrij 0 

9018 32 90 – – – hechtnaalden vrij 0 

9018 39 00 – – andere vrij 0 

– andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de tand
heelkunde 

9018 41 00 – – boormachines, ook indien met andere tandheelkundige uit
rustingsstukken gecombineerd op een gemeenschappelijk 
voetstuk 

vrij 0
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9018 49 – – andere 

9018 49 10 – – – slijpsteentjes, schijven, frezen of boren en borstels, van de 
soort gebruikt in boormachines 

vrij 0 

9018 49 90 – – – andere vrij 0 

9018 50 – andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de oog
heelkunde 

9018 50 10 – – niet-optische vrij 0 

9018 50 90 – – optische vrij 0 

9018 90 – andere instrumenten, apparaten en toestellen 

9018 90 10 – – bloeddrukmeters vrij 0 

9018 90 20 – – endoscopen vrij 0 

9018 90 30 – – kunstnieren vrij 0 

– – apparaten voor diathermie 

9018 90 41 – – – met ultrakorte golven vrij 0 

9018 90 49 – – – andere vrij 0 

9018 90 50 – – transfusietoestellen vrij 0 

9018 90 60 – – narcose-instrumenten, -apparaten en -toestellen vrij 0 

9018 90 70 – – ultrasone steenvergruizers (lithotripters) vrij 0 

9018 90 75 – – apparaten voor zenuwprikkeling vrij 0 

9018 90 85 – – andere vrij 0 

9019 Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor mas
sage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozonthe
rapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie; toestellen 
voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische adem
halingstoestellen 

9019 10 – toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor mas
sage; toestellen voor psychotechniek; 

9019 10 10 – – elektrische toestellen voor vibromassage vrij 0 

9019 10 90 – – andere vrij 0 

9019 20 00 – toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor 
aërosoltherapie; toestellen voor kunstmatige ademhaling en 
andere therapeutische ademhalingstoestellen 

vrij 0 

9020 00 00 Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan be
schermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare 
filters 

1,7 0
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9021 Orthopedische artikelen en toestellen, daaronder begrepen me
disch-chirurgische gordels en banden, alsmede krukken; 
breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behan
deling van breuken in het beendergestel; prothesen; hoorappa
raten voor hardhorigen en andere voor het verhelpen en ver
lichten van gebreken of van kwalen dienende apparatuur, die 
door de patiënt in de hand wordt gehouden of op andere 
wijze wordt gedragen, dan wel wordt ingeplant 

9021 10 – orthopedische artikelen en toestellen, alsmede artikelen en 
toestellen voor de behandeling van breuken in het beender
gestel 

9021 10 10 – – orthopedische artikelen en toestellen vrij 0 

9021 10 90 – – artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in 
het beendergestel 

vrij 0 

– tandprothesen 

9021 21 – – kunsttanden 

9021 21 10 – – – van kunststof vrij 0 

9021 21 90 – – – van andere stoffen vrij 0 

9021 29 00 – – andere vrij 0 

– andere prothesen 

9021 31 00 – – gewrichtsprothesen vrij 0 

9021 39 – – andere 

9021 39 10 – – – oogprothesen vrij 0 

9021 39 90 – – – andere vrij 0 

9021 40 00 – hoorapparaten voor hardhorigen, met uitzondering van de
len en toebehoren daarvan 

vrij 0 

9021 50 00 – hartstimulatoren, met uitzondering van delen en toebehoren 
daarvan 

vrij 0 

9021 90 – andere 

9021 90 10 – – delen en toebehoren van hoorapparaten voor hardhorigen vrij 0 

9021 90 90 – – andere vrij 0 

9022 Röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt ge
maakt van alfa-, bèta- of gammastralen, ook indien voor me
disch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig ge
bruik, daaronder begrepen toestellen voor radiografie of 
voor radiotherapie, voor het gebruik in of met vorenge
noemde toestellen bestemde röntgenbuizen en andere rönt
genstraalgeneratoren, spanningsgeneratoren, bedieningsles
senaars, schermen, tafels, stoelen en dergelijke artikelen voor 
onderzoek of behandeling 

– röntgentoestellen, ook indien voor medisch, chirurgisch, 
tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen 
voor röntgenfotografie of voor röntgentherapie daaronder 
begrepen 

9022 12 00 – – tomografen die werken met behulp van een machine voor 
het automatisch verwerken van gegevens 

vrij 0 

9022 13 00 – – andere, voor tandheelkundig gebruik vrij 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1095

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1097 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

9022 14 00 – – andere, voor medisch, chirurgisch of veeartsenijkundig ge
bruik 

vrij 0 

9022 19 00 – – voor ander gebruik vrij 0 

– toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of 
gammastralen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tand
heelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen voor ra
diografie of voor radiotherapie daaronder begrepen 

9022 21 00 – – voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenij
kundig gebruik 

vrij 0 

9022 29 00 – – voor ander gebruik 2,1 0 

9022 30 00 – röntgenbuizen 2,1 0 

9022 90 – andere, delen en toebehoren daaronder begrepen 

9022 90 10 – – röntgenschermen, versterkingsschermen; strooistralenroos
ters 

2,1 0 

9022 90 90 – – andere 2,1 0 

9023 00 Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd 
voor het geven van demonstraties, (bij voorbeeld voor onder
wijs of voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere 
doeleinden 

9023 00 10 – voor het onderwijs in de fysica, de scheikunde of de techniek 1,4 0 

9023 00 80 – andere 1,4 0 

9024 Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de 
hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaar
heid of andere mechanische eigenschappen van materialen 
(bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof) 

9024 10 – machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van me
taal 

9024 10 10 – – elektronische 3,2 0 

– – andere 

9024 10 91 – – – voor universeel gebruik en voor trekproeven 2,1 0 

9024 10 93 – – – voor hardheidsproeven 2,1 0 

9024 10 99 – – – andere 2,1 0 

9024 80 – andere machines, apparaten en toestellen 

9024 80 10 – – elektronische 3,2 0 

– – andere 

9024 80 91 – – – voor het onderzoek van textiel, papier en karton 2,1 0 

9024 80 99 – – – andere 2,1 0 

9024 90 00 – delen en toebehoren 2,1 0
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9025 Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende 
instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygro
meters en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; com
binaties van deze instrumenten 

– thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere 
instrumenten 

9025 11 – – gevuld met vloeistof, met rechtstreekse aflezing 

9025 11 20 – – – koortsthermometers vrij 0 

9025 11 80 – – – andere 2,8 0 

9025 19 – – andere 

9025 19 20 – – – elektronische 3,2 0 

9025 19 80 – – – andere 2,1 0 

9025 80 – andere instrumenten 

9025 80 20 – – barometers, niet gecombineerd met andere instrumenten 2,1 0 

– – andere 

9025 80 40 – – – elektronische 3,2 0 

9025 80 80 – – – andere 2,1 0 

9025 90 00 – delen en toebehoren 3,2 0 

9026 Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het 
verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere 
variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bij
voorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, 
warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten 
en toestellen, bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 
9032 

9026 10 – voor het meten of het verifiëren van de doorstroming of het 
peil van vloeistoffen 

– – elektronische 

9026 10 21 – – – doorstromingsmeters vrij 0 

9026 10 29 – – – andere vrij 0 

– – andere 

9026 10 81 – – – doorstromingsmeters vrij 0 

9026 10 89 – – – andere vrij 0 

9026 20 – voor het meten of het verifiëren van de druk 

9026 20 20 – – elektronische vrij 0 

– – andere

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1097

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1099 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

9026 20 40 – – – manometers met spiralen of membranen van metaal vrij 0 

9026 20 80 – – – andere vrij 0 

9026 80 – andere instrumenten, apparaten en toestellen 

9026 80 20 – – elektronische vrij 0 

9026 80 80 – – andere vrij 0 

9026 90 00 – delen en toebehoren vrij 0 

9027 Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of 
scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractome
ters, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor 
rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten 
of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzet
ting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, ap
paraten en toestellen voor het meten of het verifiëren van 
hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daar
onder begrepen); microtomen 

9027 10 – analysetoestellen voor gassen of voor rook 

9027 10 10 – – elektronische 2,5 0 

9027 10 90 – – andere 2,5 0 

9027 20 00 – chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen vrij 0 

9027 30 00 – spectrometers, spectrofotometers en spectrografen, die ge
bruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, IR) 

vrij 0 

9027 50 00 – andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikma
ken van optische stralen (UV, zichtbare, IR) 

vrij 0 

9027 80 – andere instrumenten, apparaten en toestellen 

9027 80 05 – – belichtingsmeters 2,5 0 

– – andere 

– – – elektronische 

9027 80 11 – – – – pH-meters, rH-meters en andere toestellen voor het me
ten van het geleidingsvermogen 

vrij 0 

9027 80 13 – – – – apparaten voor het, tijdens de vervaardiging van schijven 
(wafers) van halfgeleidermateriaal of van elementen met 
vloeibare kristallen (lcd), meten van de fysische eigen
schappen van de halfgeleidermaterialen of van de lcd- 
elementen of de daarmee verbonden isolerende of gelei
dende lagen 

vrij 0 

9027 80 17 – – – – andere vrij 0 

– – – andere 

9027 80 91 – – – – viscositeitsmeters, poreusheidsmeters en dilatometers vrij 0

NL L 127/1098 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)1100 von 1432

www.parlament.gv.at



GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

9027 80 93 – – – – apparaten voor het, tijdens de vervaardiging van schijven 
(wafers) van halfgeleidermateriaal of van elementen met 
vloeibare kristallen (lcd), meten van de fysische eigen
schappen van de halfgeleidermaterialen of van de lcd- 
elementen of de daarmee verbonden isolerende of gelei
dende lagen 

vrij 0 

9027 80 97 – – – – andere vrij 0 

9027 90 – microtomen; delen en toebehoren 

9027 90 10 – – microtomen 2,5 0 

– – delen en toebehoren 

9027 90 50 – – – van apparaten, instrumenten en toestellen van de onder
verdelingen 9027 20 tot en met 9027 80 

vrij 0 

9027 90 80 – – – van microtomen of analysetoestellen voor gassen of voor 
rook 

2,5 0 

9028 Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloei
stoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begre
pen 

9028 10 00 – gasmeters 2,1 0 

9028 20 00 – vloeistofmeters 2,1 0 

9028 30 – elektriciteitsmeters 

– – voor wisselstroom 

9028 30 11 – – – voor eenfasewisselstroom 2,1 0 

9028 30 19 – – – voor meerfasenwisselstroom 2,1 0 

9028 30 90 – – andere 2,1 0 

9028 90 – delen en toebehoren 

9028 90 10 – – voor elektriciteitsmeters 2,1 0 

9028 90 90 – – andere 2,1 0 

9029 Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, 
schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, 
andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; strobo
scopen 

9029 10 00 – toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, 
schredentellers en dergelijke 

1,9 0 

9029 20 – snelheidsmeters en tachometers; stroboscopen 

– – snelheidsmeters en tachometers 

9029 20 31 – – – snelheidsmeters voor voertuigen voor vervoer te lande 2,6 0 

9029 20 38 – – – andere 2,6 0 

9029 20 90 – – stroboscopen 2,6 0
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9029 90 00 – delen en toebehoren 2,2 0 

9030 Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instru
menten, apparaten en toestellen voor het meten of het veri
fiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen 
en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgen
stralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen 

9030 10 00 – meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ionise
rende stralen 

4,2 0 

9030 20 – oscilloscopen en oscillografen 

9030 20 10 – – kathodestraal 4,2 0 

9030 20 30 – – andere, met registreerinrichting vrij 0 

– – andere 

9030 20 91 – – – elektronische vrij 0 

9030 20 99 – – – andere 2,1 0 

– andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten 
of het verifiëren van spanning, stroomsterkte, weerstand of 
vermogen 

9030 31 00 – – multimeters (universeelmeters), zonder registreerinrichting 4,2 0 

9030 32 00 – – multimeters (universeelmeters), met registreerinrichting vrij 0 

9030 33 – – andere, zonder registreerinrichting 

9030 33 10 – – – elektronische 4,2 0 

– – – andere 

9030 33 91 – – – – voltmeters 2,1 0 

9030 33 99 – – – – andere 2,1 0 

9030 39 00 – – andere, met registreerinrichting vrij 0 

9030 40 00 – andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal ver
vaardigd voor de telecommunicatie-techniek (bijvoorbeeld 
overspraakmeters, versterkingsmeters, vervormingsmeters, 
ruismeters) 

vrij 0 

– andere instrumenten, apparaten en toestellen 

9030 82 00 – – voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of 
van halfgeleiderschakelingen 

vrij 0 

9030 84 00 – – andere, met registreerinrichting vrij 0 

9030 89 – – andere 

9030 89 30 – – – elektronische vrij 0
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9030 89 90 – – – andere 2,1 0 

9030 90 – delen en toebehoren 

9030 90 20 – – van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij on
derverdeling 9030 82 00 

vrij 0 

9030 90 85 – – andere 2,5 0 

9031 Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en 
-machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere pos
ten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen 

9031 10 00 – machines voor het uitbalanceren van mechanische delen 2,8 0 

9031 20 00 – proefbanken 2,8 0 

– andere optische instrumenten, apparaten en toestellen 

9031 41 00 – – voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfge
leiderschakelingen of voor het verifiëren van fotomaskers 
gebruikt in de fabricage van halfgeleiderschakelingen 

vrij 0 

9031 49 – – andere 

9031 49 10 – – – profielprojectietoestellen 2,8 0 

9031 49 90 – – – andere vrij 0 

9031 80 – andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines 

– – elektronische 

– – – voor het meten of het verifiëren van geometrische groot
heden 

9031 80 32 – – – – voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of -schake
lingen of voor het verifiëren van fotomaskers of van 
patroonmaskers of systeemmaskers („reticles”) die wor
den gebruikt bij de vervaardiging van elementen of scha
kelingen van halfgeleidermateriaal 

2,8 0 

9031 80 34 – – – – andere 2,8 0 

9031 80 38 – – – andere 4 0 

– – andere 

9031 80 91 – – – voor het meten of het verifiëren van geometrische groot
heden 

2,8 0 

9031 80 98 – – – andere 4 0 

9031 90 – delen en toebehoren 

9031 90 20 – – van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij on
derverdeling 9031 41 00 of van optische instrumenten, 
apparaten en toestellen voor het meten van deeltjesveront
reiniging aan de oppervlakte van halfgeleiderschijfjes (wa
fers) bedoeld bij onderverdeling 9031 49 90 

vrij 0 

9031 90 30 – – van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij on
derverdeling 9031 80 32 

2,8 0 

9031 90 85 – – andere 2,8 0
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9032 Automatische regelaars 

9032 10 – thermostaten 

9032 10 20 – – elektronische 2,8 0 

– – andere 

9032 10 81 – – – met een elektrische schakeling 2,1 0 

9032 10 89 – – – andere 2,1 0 

9032 20 00 – manostaten (pressostaten) 2,8 0 

– andere instrumenten, apparaten en toestellen 

9032 81 00 – – hydraulische of pneumatische 2,8 0 

9032 89 00 – – andere 2,8 0 

9032 90 00 – delen en toebehoren 2,8 0 

9033 00 00 Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder 
andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, 
toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk 

3,7 0 

91 HOOFDSTUK 91 - UURWERKEN 

9101 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges 
daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal 
geplateerd met edel metaal 

– polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd 
stophorloge 

9101 11 00 – – uitsluitend met mechanische aanwijzing 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9101 19 00 – – andere 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge 

9101 21 00 – – met automatisch opwindsysteem 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9101 29 00 – – andere 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– andere
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9101 91 00 – – elektrisch werkend 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9101 99 00 – – andere 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges 
daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 9101 

– polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd 
stophorloge 

9102 11 00 – – uitsluitend met mechanische aanwijzing 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 12 00 – – uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 19 00 – – andere 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge 

9102 21 00 – – met automatisch opwindsysteem 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 29 00 – – andere 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– andere 

9102 91 00 – – elektrisch werkend 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 99 00 – – andere 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9103 Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk 

9103 10 00 – elektrisch werkend 4,7 0 

9103 90 00 – andere 4,7 0 

9104 00 00 Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor 
automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor 
andere vervoermiddelen 

3,7 0 

9105 Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander 
uurwerk dan horloge-uurwerk 

– wekkers
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9105 11 00 – – elektrisch werkend 4,7 0 

9105 19 00 – – andere 3,7 0 

– wandklokken 

9105 21 00 – – elektrisch werkend 4,7 0 

9105 29 00 – – andere 3,7 0 

– andere 

9105 91 00 – – elektrisch werkend 4,7 0 

9105 99 – – andere 

9105 99 10 – – – tafel- of schoorsteenmantelklokken 3,7 0 

9105 99 90 – – – andere 3,7 0 

9106 Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met syn
chroonmotor (bijvoorbeeld controleklokken, uurstempels en 
tijdregistreertoestellen) 

9106 10 00 – controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen 4,7 0 

9106 90 – andere 

9106 90 10 – – minutentellers en secondentellers 4,7 0 

9106 90 80 – – andere 4,7 0 

9107 00 00 Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mecha
nisme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of 
met synchroonmotor 

4,7 0 

9108 Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd 

– elektrisch werkend 

9108 11 00 – – uitsluitend met mechanische aanwijzing of met een inrich
ting waarop een mechanische aanwijzing kan worden aan
gesloten 

4,7 0 

9108 12 00 – – uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 4,7 0 

9108 19 00 – – andere 4,7 0 

9108 20 00 – met automatisch opwindmechanisme 5 MIN 0,17 EUR 
p/st 

0 

9108 90 00 – andere 5 MIN 0,17 EUR 
p/st 

0 

9109 Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uur
werken 

– elektrisch werkend
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9109 11 00 – – van wekkers 4,7 0 

9109 19 00 – – andere 4,7 0 

9109 90 00 – andere 4,7 0 

9110 Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemon
teerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemon
teerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches”) 

– van horloges 

9110 11 – – complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk ge
monteerd (stellen onderdelen) 

9110 11 10 – – – met van een spiraalveer voorziene onrust 5 MIN 0,17 EUR 
p/st 

0 

9110 11 90 – – – andere 4,7 0 

9110 12 00 – – niet-complete uurwerken, gemonteerd 3,7 0 

9110 19 00 – – onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches”) 4,7 0 

9110 90 00 – andere 3,7 0 

9111 Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102, 
alsmede delen daarvan 

9111 10 00 – kasten van edel metaal of van metaal geplateerd met edel 
metaal 

0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 20 00 – kasten van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 80 00 – andere kasten 0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 90 00 – delen 0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9112 Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daar
van 

9112 20 00 – kasten 2,7 0 

9112 90 00 – delen 2,7 0 

9113 Horlogebanden en delen daarvan 

9113 10 – van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal 

9113 10 10 – – van edel metaal 2,7 0 

9113 10 90 – – van metaal geplateerd met edel metaal 3,7 0 

9113 20 00 – van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 6 0
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9113 90 – andere 

9113 90 10 – – van leder of van kunstleder 6 0 

9113 90 80 – – andere 6 0 

9114 Andere delen voor de uurwerkmakerij 

9114 10 00 – veren, onrustveren daaronder begrepen 3,7 0 

9114 20 00 – steentjes 2,7 0 

9114 30 00 – wijzerplaten 2,7 0 

9114 40 00 – platen en bruggen 2,7 0 

9114 90 00 – andere 2,7 0 

92 HOOFDSTUK 92 - MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN 
TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN 

9201 Piano’s, ook indien mechanisch; klavecimbels en andere snaar
instrumenten met klavier 

9201 10 – staande piano’s 

9201 10 10 – – nieuwe 4 0 

9201 10 90 – – gebruikte 4 0 

9201 20 00 – vleugelpiano’s 4 0 

9201 90 00 – andere 4 0 

9202 Andere snaarinstrumenten (bijvoorbeeld gitaren, violen, har
pen) 

9202 10 – strijkinstrumenten 

9202 10 10 – – violen, andere dan altviolen en basviolen 3,2 0 

9202 10 90 – – andere 3,2 0 

9202 90 – andere 

9202 90 30 – – gitaren 3,2 0 

9202 90 80 – – andere 3,2 0 

9205 Muziekinstrumenten waarbij de klanken worden voort
gebracht door luchtstromen (bijvoorbeeld orgels met pijpen 
en klavier, accordeons, klarinetten, trompetten, doedelzakken), 
andere dan orchestrions en straatorgels 

9205 10 00 – zogenaamd koper 3,2 0 

9205 90 – andere 

9205 90 10 – – accordeons en dergelijke instrumenten 3,7 0
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9205 90 30 – – mondharmonica’s 3,7 0 

9205 90 50 – – orgels met pijpen en klavier; harmoniums en dergelijke 
instrumenten met klavier en met vrije metalen tongen 

3,2 0 

9205 90 90 – – andere 3,2 0 

9206 00 00 Slaginstrumenten (bijvoorbeeld trommels, Turkse trommen, 
xylofonen, cimbalen, castagnetten, maracas) 

3,2 0 

9207 Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt 
voortgebracht of elektrisch moet worden versterkt (bijvoor
beeld orgels, gitaren, accordeons) 

9207 10 – instrumenten met klavier, andere dan accordeons 

9207 10 10 – – orgels 3,2 0 

9207 10 30 – – digitale piano’s 3,2 0 

9207 10 50 – – synthesizers 3,2 0 

9207 10 80 – – andere 3,2 0 

9207 90 – andere 

9207 90 10 – – gitaren 3,7 0 

9207 90 90 – – andere 3,7 0 

9208 Muziekdozen, orchestrions, straatorgels, zingende vogels, zin
gende zagen en andere muziekinstrumenten niet begrepen 
onder een andere post van dit hoofdstuk; lokfluitjes en der
gelijke lokinstrumenten; fluitjes, toeters en andere met de 
mond te bespelen roep- en signaalinstrumenten 

9208 10 00 – muziekdozen 2,7 0 

9208 90 00 – andere 3,2 0 

9209 Delen (bijvoorbeeld mechanieken voor muziekdozen) en toe
behoren (bijvoorbeeld kaarten, schijven en rollen voor mecha
nisch te bespelen toestellen) voor muziekinstrumenten; metro
nomen en diapasons van alle soorten 

9209 30 00 – snaren voor muziekinstrumenten 2,7 0 

– andere 

9209 91 00 – – delen en toebehoren van piano’s 2,7 0 

9209 92 00 – – delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij 
post 9202 

2,7 0 

9209 94 00 – – delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij 
post 9207 

2,7 0 

9209 99 – – andere
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9209 99 20 – – – delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij 
post 9205 

2,7 0 

– – – andere 

9209 99 40 – – – – metronomen en diapasons 3,2 0 

9209 99 50 – – – – mechanieken voor muziekdozen 1,7 0 

9209 99 70 – – – – andere 2,7 0 

93 HOOFDSTUK 93 - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOE
BEHOREN DAARVAN 

9301 Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en blanke wa
pens 

– artilleriestukken (bijvoorbeeld kanonnen, houwitsers en mor
tieren) 

9301 11 00 – – met eigen beweegkracht vrij 0 

9301 19 00 – – andere vrij 0 

9301 20 00 – raketwerpers; vlammenwerpers; granaatwerpers; torpedolan
ceerbuizen en dergelijke lanceerbuizen 

vrij 0 

9301 90 00 – andere vrij 0 

9302 00 00 Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld bij de posten 9303 
en 9304 

2,7 0 

9303 Andere vuurwapens en dergelijke toestellen, waarbij de explo
sieve 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 waar
schuwingsgranaten, pistolen en revolvers voor het afvuren van 
losse patronen, slachtpistolen, lijnwerptoestellen) 

9303 10 00 – vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen 3,2 0 

9303 20 – andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de 
schietsport, voorzien van ten minste een gladde loop 

9303 20 10 – – met een gladde loop 3,2 0 

9303 20 95 – – andere 3,2 0 

9303 30 00 – andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de 
schietsport 

3,2 0 

9303 90 00 – andere 3,2 0 

9304 00 00 Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen, 
werkend met veer, perslucht of gas), andere dan bedoeld bij 
post 9307 

3,2 0 

9305 Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten 
9301 tot en met 9304 

9305 10 00 – van revolvers of van pistolen 3,2 0 

– van geweren of van karabijnen, bedoeld bij post 9303
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9305 21 00 – – gladde lopen 2,7 0 

9305 29 00 – – andere 2,7 0 

– andere 

9305 91 00 – – van oorlogswapens bedoeld bij post 9301 vrij 0 

9305 99 00 – – andere 2,7 0 

9306 Bommen, granaten, torpedo’s, mijnen, raketten, patronen en 
andere munitie en projectielen, alsmede delen daarvan, hagel 
en proppen voor patronen daaronder begrepen 

– patronen voor geweren of voor karabijnen met gladde loop, 
alsmede delen daarvan; kogeltjes voor met perslucht wer
kende geweren of karabijnen 

9306 21 00 – – patronen 2,7 0 

9306 29 – – andere 

9306 29 40 – – – hulzen 2,7 0 

9306 29 70 – – – andere 2,7 0 

9306 30 – andere patronen en delen daarvan 

9306 30 10 – – voor revolvers en pistolen, bedoeld bij post 9302, of voor 
machinepistolen bedoeld bij post 9301 

2,7 0 

– – andere 

9306 30 30 – – – voor oorlogsdoeleinden 1,7 0 

– – – andere 

9306 30 91 – – – – patronen met centrale ontsteking 2,7 0 

9306 30 93 – – – – patronen met randvuurontsteking 2,7 0 

9306 30 97 – – – – andere 2,7 0 

9306 90 – andere 

9306 90 10 – – voor oorlogsdoeleinden 1,7 0 

9306 90 90 – – andere 2,7 0 

9307 00 00 Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, 
alsmede delen daarvan en scheden daarvoor 

1,7 0 

94 HOOFDSTUK 94 - MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF 
VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BED
DEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; VERLICHTINGSTOESTEL
LEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGRE
PEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN 
EN DERGELIJKE ARTIKELEN; GEPREFABRICEERDE BOUW
WERKEN 

9401 Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die be
doeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden 
omgevormd, alsmede delen daarvan
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9401 10 00 – zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen vrij 0 

9401 20 00 – zitmeubelen van de soort gebruikt in automobielen 3,7 0 

9401 30 – draaistoelen, in de hoogte verstelbaar: 

9401 30 10 – – opgevuld, met rugleuning en voorzien van wielen of glij
ders 

vrij 0 

9401 30 90 – – andere vrij 0 

9401 40 00 – zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot 
bed kunnen worden omgevormd 

vrij 0 

– zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van der
gelijke stoffen 

9401 51 00 – – van bamboe of van rotting 5,6 0 

9401 59 00 – – andere 5,6 0 

– andere zitmeubelen, met onderstel van hout 

9401 61 00 – – opgevuld vrij 0 

9401 69 00 – – andere vrij 0 

– andere zitmeubelen, met onderstel van metaal 

9401 71 00 – – opgevuld vrij 0 

9401 79 00 – – andere vrij 0 

9401 80 00 – andere zitmeubelen vrij 0 

9401 90 – delen 

9401 90 10 – – van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen 1,7 0 

– – andere 

9401 90 30 – – – van hout 2,7 0 

9401 90 80 – – – andere 2,7 0 

9402 Meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch, voor tandheel
kundig of voor veeartsenijkundig gebruik (bijvoorbeeld ope
ratietafels, onderzoektafels, verstelbare bedden voor klinisch 
gebruik, tandartsstoelen); kappersstoelen en dergelijke stoelen, 
met draai-, hef- en verstelinrichting; delen van voornoemde 
artikelen 

9402 10 00 – tandartsstoelen, kappersstoelen en dergelijke stoelen, alsmede 
delen daarvan 

vrij 0 

9402 90 00 – andere vrij 0 

9403 Andere meubelen en delen daarvan 

9403 10 – meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren
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9403 10 10 – – tekentafels (andere dan die bedoeld bij post 9017) vrij 0 

– – andere, met een hoogte 

– – – van niet meer dan 80 cm 

9403 10 51 – – – – bureaus vrij 0 

9403 10 59 – – – – andere vrij 0 

– – – van meer dan 80 cm 

9403 10 91 – – – – kasten met deuren, met rolluiken of met kleppen vrij 0 

9403 10 93 – – – – kasten met laden en kaartkasten vrij 0 

9403 10 99 – – – – andere vrij 0 

9403 20 – andere meubelen van metaal 

9403 20 20 – – bedden vrij 0 

9403 20 80 – – andere vrij 0 

9403 30 – meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren 

– – met een hoogte van niet meer dan 80 cm 

9403 30 11 – – – bureaus vrij 0 

9403 30 19 – – – andere vrij 0 

– – met een hoogte van meer dan 80 cm 

9403 30 91 – – – kasten vrij 0 

9403 30 99 – – – andere vrij 0 

9403 40 – meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens 

9403 40 10 – – elementen voor aanbouwkeukens 2,7 0 

9403 40 90 – – andere 2,7 0 

9403 50 00 – meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers vrij 0 

9403 60 – andere meubelen van hout 

9403 60 10 – – meubelen van hout, van de soort gebruikt in zit- en eet
kamers 

vrij 0 

9403 60 30 – – meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels vrij 0 

9403 60 90 – – andere vrij 0
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9403 70 00 – meubelen van kunststof vrij 0 

– meubelen van andere stoffen, daaronder begrepen teen, rot
ting, bamboe of dergelijke stoffen 

9403 81 00 – – van bamboe of van rotting 5,6 0 

9403 89 00 – – andere 5,6 0 

9403 90 – delen 

9403 90 10 – – van metaal 2,7 0 

9403 90 30 – – van hout 2,7 0 

9403 90 90 – – van andere stoffen 2,7 0 

9404 Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in 
een raam gevatte matrassen; artikelen voor bedden en derge
lijke (bijvoorbeeld matrassen, dekbedden, gewatteerde dekens, 
kussens, poefs, peluws), met binnenvering of opgevuld met 
ongeacht welk materiaal, dan wel van rubber of van kunststof, 
met celstructuur, ook indien overtrokken 

9404 10 00 – springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in 
een raam gevatte matrassen 

3,7 0 

– matrassen 

9404 21 – – van rubber of van kunststof, met celstructuur, ook indien 
overtrokken 

9404 21 10 – – – van rubber 3,7 0 

9404 21 90 – – – van kunststof 3,7 0 

9404 29 – – van andere stoffen 

9404 29 10 – – – met metalen binnenvering 3,7 0 

9404 29 90 – – – andere 3,7 0 

9404 30 00 – slaapzakken 3,7 0 

9404 90 – andere 

9404 90 10 – – gevuld met veren of dons 3,7 0 

9404 90 90 – – andere 3,7 0 

9405 Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder 
begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders on
der begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en 
dergelijke artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede 
elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan 

9405 10 – luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, an
dere dan die voor de verlichting van de openbare weg en 
van andere openbare plaatsen 

– – van kunststof
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9405 10 21 – – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 4,7 0 

9405 10 28 – – – andere 4,7 0 

9405 10 30 – – van keramische stoffen 4,7 0 

9405 10 50 – – van glas 3,7 0 

– – van andere stoffen 

9405 10 91 – – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 2,7 0 

9405 10 98 – – – andere 2,7 0 

9405 20 – elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische 
staande lampen 

– – van kunststof 

9405 20 11 – – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 4,7 0 

9405 20 19 – – – andere 4,7 0 

9405 20 30 – – van keramische stoffen 4,7 0 

9405 20 50 – – van glas 3,7 0 

– – van andere stoffen 

9405 20 91 – – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 2,7 0 

9405 20 99 – – – andere 2,7 0 

9405 30 00 – elektrische guirlandes van de soort gebruikt voor kerstboom
verlichting 

3,7 0 

9405 40 – andere elektrische verlichtingstoestellen 

9405 40 10 – – zoeklichten en schijnwerpers 3,7 0 

– – andere 

– – – van kunststof 

9405 40 31 – – – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 4,7 0 

9405 40 35 – – – – van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen 4,7 0 

9405 40 39 – – – – andere 4,7 0 

– – – van andere stoffen 

9405 40 91 – – – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 2,7 0 

9405 40 95 – – – – van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen 2,7 0 

9405 40 99 – – – – andere 2,7 0 

9405 50 00 – niet-elektrische verlichtingstoestellen 2,7 0
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9405 60 – lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke arti
kelen 

9405 60 20 – – van kunststof 4,7 0 

9405 60 80 – – van andere stoffen 2,7 0 

– delen 

9405 91 – – van glas 

– – – uitrustingsstukken voor elektrische verlichtingsartikelen 
(andere dan die van zoeklichten en schijnwerpers) 

9405 91 11 – – – – glazen staafjes met facetten, plaatjes, ballen, fleurons, 
hangers en andere dergelijke delen voor luchters 

5,7 0 

9405 91 19 – – – – andere (lichtverstrooiers, plafondlampenglazen, wand
schelpen, reflectors, ballons, kelken en dergelijke artike
len) 

5,7 0 

9405 91 90 – – – andere 3,7 0 

9405 92 00 – – van kunststof 4,7 0 

9405 99 00 – – andere 2,7 0 

9406 00 Geprefabriceerde bouwwerken 

9406 00 11 – mobiele bungalows 2,7 0 

– andere 

9406 00 20 – – van hout 2,7 0 

– – van ijzer of van staal 

9406 00 31 – – – broeikassen 2,7 0 

9406 00 38 – – – andere 2,7 0 

9406 00 80 – – van andere stoffen 2,7 0 

95 HOOFDSTUK 95 - SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN 
VOOR ONTSPANNING EN SPORTARTIKELEN; DELEN EN 
TOEBEHOREN DAARVAN 

9503 00 Driewielers, autopeds, pedaalauto’s en dergelijk speelgoed op 
wielen; poppenwagens; poppen; ander speelgoed; modellen op 
schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien 
bewegend; puzzels van alle soorten 

9503 00 10 – driewielers, autopeds, pedaalauto’s en dergelijk speelgoed op 
wielen; poppenwagens 

vrij 0 

– poppen, zijnde nabootsingen van de mens en delen en toe
behoren 

9503 00 21 – – poppen, zijnde nabootsingen van de mens 4,7 0
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9503 00 29 – – delen en toebehoren vrij 0 

9503 00 30 – elektrische treinen, daaronder begrepen rails, signalen en 
ander toebehoren; zelfbouwmodellen op schaal, ook indien 
bewegend 

vrij 0 

– andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed 

9503 00 35 – – van kunststof 4,7 0 

9503 00 39 – – van andere stoffen vrij 0 

– speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-men
selijke wezens 

9503 00 41 – – opgevuld 4,7 0 

9503 00 49 – – ander vrij 0 

9503 00 55 – speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten vrij 0 

– puzzels 

9503 00 61 – – van hout vrij 0 

9503 00 69 – – andere 4,7 0 

9503 00 70 – ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in stellen 4,7 0 

– ander speelgoed en modellen, met motor 

9503 00 75 – – van kunststof 4,7 0 

9503 00 79 – – van andere stoffen vrij 0 

– ander 

9503 00 81 – – speelgoedwapens vrij 0 

9503 00 85 – – miniatuurmodellen, vervaardigd door vormgieten, van me
taal 

4,7 0 

– – ander 

9503 00 95 – – – van kunststof 4,7 0 

9503 00 99 – – – ander vrij 0 

9504 Artikelen voor gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen 
met motor of met drijfwerk, biljarten, speciale tafels voor 
casinospellen en automatische bowlinginstallaties 

9504 10 00 – videospellen, van de soort gebruikt met een televisieontvan
ger 

vrij 0 

9504 20 – biljarten van alle soorten, alsmede toebehoren daarvoor 

9504 20 10 – – biljarten vrij 0 

9504 20 90 – – andere vrij 0
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9504 30 – andere spellen, werkende op munten, bankbiljetten, bank
kaarten, penningen of door andere wijze van betaling, an
dere dan bowlinginstallaties 

9504 30 10 – – spellen met beeldscherm vrij 0 

– – andere spellen 

9504 30 30 – – – flipperkasten vrij 0 

9504 30 50 – – – andere vrij 0 

9504 30 90 – – delen vrij 0 

9504 40 00 – speelkaarten 2,7 0 

9504 90 – andere 

9504 90 10 – – elektrische autobanen, voor het houden van wedstrijden vrij 0 

9504 90 90 – – andere vrij 0 

9505 Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsarti
kelen, benodigdheden voor het goochelen en fop- en scherts
artikelen daaronder begrepen 

9505 10 – kerstfeestartikelen 

9505 10 10 – – van glas vrij 0 

9505 10 90 – – van andere stoffen 2,7 0 

9505 90 00 – andere 2,7 0 

9506 Artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnas
tiek, voor atletiek, voor andere sporten (tafeltennis daaronder 
begrepen) of voor openluchtspelen, niet genoemd of niet be
grepen onder andere posten van dit hoofdstuk; zwembaden 
en speelbadjes 

– sneeuwski’s en ander materieel voor de sneeuwskisport 

9506 11 – – ski’s 

9506 11 10 – – – voor het langlaufen 3,7 0 

– – – voor het alpineskiën 

9506 11 21 – – – – monoski’s en snowboards 3,7 0 

9506 11 29 – – – – andere 3,7 0 

9506 11 80 – – – andere ski’s 3,7 0 

9506 12 00 – – skibindingen 3,7 0 

9506 19 00 – – andere 2,7 0 

– waterski’s, surfplanken, zeilplanken en ander materieel voor 
de watersport
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9506 21 00 – – zeilplanken 2,7 0 

9506 29 00 – – andere 2,7 0 

– golfstokken en ander materieel voor het golfspel 

9506 31 00 – – complete golfstokken 2,7 0 

9506 32 00 – – ballen 2,7 0 

9506 39 – – andere 

9506 39 10 – – – delen van golfstokken 2,7 0 

9506 39 90 – – – andere 2,7 0 

9506 40 – artikelen en materieel voor tafeltennis 

9506 40 10 – – bats (slagplankjes), ballen en netten 2,7 0 

9506 40 90 – – andere 2,7 0 

– tennisrackets, badmintonrackets en dergelijke, ook indien 
niet bespannen 

9506 51 00 – – tennisrackets, ook indien niet bespannen 4,7 0 

9506 59 00 – – andere 2,7 0 

– ballen, andere dan golf- of tafeltennisballen 

9506 61 00 – – tennisballen 2,7 0 

9506 62 – – opblaasbare ballen 

9506 62 10 – – – van leder 2,7 0 

9506 62 90 – – – andere 2,7 0 

9506 69 – – andere 

9506 69 10 – – – ballen voor cricket en polo vrij 0 

9506 69 90 – – – andere 2,7 0 

9506 70 – ijsschaatsen en rolschaatsen, schoeisel waaraan dergelijke 
schaatsen zijn bevestigd daaronder begrepen 

9506 70 10 – – ijsschaatsen vrij 0 

9506 70 30 – – rolschaatsen 2,7 0 

9506 70 90 – – delen en toebehoren 2,7 0 

– andere 

9506 91 – – artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnas
tiek of voor atletiek
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9506 91 10 – – – fitnessapparaten met instelbare weerstandscontrole 2,7 0 

9506 91 90 – – – andere 2,7 0 

9506 99 – – andere 

9506 99 10 – – – artikelen voor cricket en polo, andere dan ballen vrij 0 

9506 99 90 – – – andere 2,7 0 

9507 Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; 
schepnetjes voor alle doeleinden; lokvogels (andere dan die 
bedoeld bij post 9208 of 9705) en dergelijke jachtbenodigd
heden 

9507 10 00 – hengelstokken 3,7 0 

9507 20 – vishaken, ook indien gemonteerd 

9507 20 10 – – vishaken, niet gemonteerd 1,7 0 

9507 20 90 – – andere 3,7 0 

9507 30 00 – hengelmolens 3,7 0 

9507 90 00 – andere 3,7 0 

9508 Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattrac
ties; reizende circussen en reizende dierenspelen; reizende 
theaters 

9508 10 00 – reizende circussen en reizende dierenspelen 1,7 0 

9508 90 00 – andere 1,7 0 

96 HOOFDSTUK 96 - DIVERSE WERKEN 

9601 Ivoor, been, schildpad, hoorn, geweien, koraal, paarlemoer en 
andere stoffen van dierlijke herkomst geschikt om te worden 
gesneden, bewerkt; werken van deze stoffen (gevormde wer
ken daaronder begrepen) 

9601 10 00 – ivoor, bewerkt; werken van ivoor 2,7 0 

9601 90 – andere 

9601 90 10 – – natuurlijk of samengekit koraal, bewerkt; werken daarvan vrij 0 

9601 90 90 – – andere vrij 0 

9602 00 00 Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden ge
sneden, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; gevormde 
of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van 
natuurlijke gommen of harsen, van modelleerpasta, alsmede 
gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders 
onder begrepen; bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan 
die bedoeld bij post 3503, alsmede werken van niet-geharde 
gelatine 

2,2 0
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9603 Bezems en borstels, ook indien zij delen van machines, van 
toestellen of van voertuigen zijn, met de hand bediende me
chanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plu
meaus; gerede knotten voor borstelwerk; verfkussens en ver
frollen; wissers van rubber of van andere soepele stoffen 

9603 10 00 – bezems en heiboenders en dergelijke artikelen, bestaande uit 
samengebonden twijgen of ander plantaardig materiaal, ook 
indien met steel 

3,7 0 

– tandenborstels, scheerkwasten, haarborstels, nagelborstels, 
wimperborstels en andere borstels voor de lichaamsverzor
ging, ook indien zij delen van apparaten en toestellen zijn 

9603 21 00 – – tandenborstels, borstels voor het reinigen van kunstgebitten 
daaronder begrepen 

3,7 0 

9603 29 – – andere 

9603 29 30 – – – haarborstels 3,7 0 

9603 29 80 – – – andere 3,7 0 

9603 30 – penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen 
om te schrijven en dergelijke penselen voor het aanbrengen 
van cosmetica 

9603 30 10 – – penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen 
om te schrijven 

3,7 0 

9603 30 90 – – penselen voor het aanbrengen van cosmetica 3,7 0 

9603 40 – borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, 
behangen en dergelijke (andere dan die bedoeld bij onder
verdeling 9603 30); verfkussens en verfrollen 

9603 40 10 – – borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, 
behangen en dergelijke 

3,7 0 

9603 40 90 – – verfkussens en verfrollen 3,7 0 

9603 50 00 – andere borstels, zijnde delen van machines, van toestellen of 
van voertuigen 

2,7 0 

9603 90 – andere 

9603 90 10 – – met de hand bediende mechanische vegers zonder motor 2,7 0 

– – andere 

9603 90 91 – – – straatbezems en -borstels; bezems en borstels voor huis
houdelijk gebruik, kleerborstels, schoenborstels en bor
stels voor de verzorging van dieren daaronder begrepen 

3,7 0 

9603 90 99 – – – andere 3,7 0 

9604 00 00 Handzeven en handteemsen 3,7 0 

9605 00 00 Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, 
voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reis
naaigarnituren 

3,7 0 

9606 Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van 
knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm
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GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

9606 10 00 – drukknopen en delen daarvan 3,7 0 

– knopen 

9606 21 00 – – van kunststof, niet overtrokken met textiel 3,7 0 

9606 22 00 – – van onedel metaal, niet overtrokken met textiel 3,7 0 

9606 29 00 – – andere 3,7 0 

9606 30 00 – knoopvormen en andere delen van knopen in voorwerps
vorm 

2,7 0 

9607 Treksluitingen en delen daarvan 

– treksluitingen 

9607 11 00 – – met haakjes van onedel metaal 6,7 0 

9607 19 00 – – andere 7,7 3 

9607 20 – delen 

9607 20 10 – – van onedel metaal (met inbegrip van band, voorzien van 
haakjes van onedel metaal) 

6,7 0 

9607 20 90 – – andere 7,7 3 

9608 Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met 
poreuze punt; vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; 
penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen 
(puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van 
deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609 

9608 10 – kogelpennen 

9608 10 10 – – met dun vloeibare inkt (rolschrijvers) 3,7 0 

– – andere 

9608 10 30 – – – met houder of afsluitdop van edele metalen of van me
talen geplateerd met edele metalen 

3,7 0 

– – – andere 

9608 10 91 – – – – met vervangbare vulling 3,7 0 

9608 10 99 – – – – andere 3,7 0 

9608 20 00 – vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze 
punt 

3,7 0 

– vulpennen 

9608 31 00 – – tekenvulpennen voor Oost-Indische of Chinese inkt 3,7 0 

9608 39 – – andere
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GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

9608 39 10 – – – met houder of afsluitdop van edele metalen of van me
talen geplateerd met edele metalen 

3,7 0 

9608 39 90 – – – andere 3,7 0 

9608 40 00 – vulpotloden 3,7 0 

9608 50 00 – assortimenten van artikelen bedoeld bij ten minste twee van 
de voorgenoemde onderverdelingen 

3,7 0 

9608 60 – vullingen voor kogelpennen met punt 

9608 60 10 – – met dun vloeibare inkt (voor rolschrijvers) 2,7 0 

9608 60 90 – – andere 2,7 0 

– andere 

9608 91 00 – – schrijfpennen en punten voor schrijfpennen 2,7 0 

9608 99 – – andere 

9608 99 20 – – – van metaal 2,7 0 

9608 99 80 – – – andere 2,7 0 

9609 Potloden (andere dan die bedoeld bij post 9608), griffels, 
potloodstiften, pastellen, tekenkool, schrijf- en tekenkrijt, en 
kleermakerskrijt 

9609 10 – potloden 

9609 10 10 – – met grafietstift 2,7 0 

9609 10 90 – – andere 2,7 0 

9609 20 00 – stiften voor potloden of voor vulpotloden 2,7 0 

9609 90 – andere 

9609 90 10 – – pastellen en tekenkool 2,7 0 

9609 90 90 – – andere 1,7 0 

9610 00 00 Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden, ook indien 
omlijst 

2,7 0 

9611 00 00 Handstempels, zoals datumstempels, zegelstempels, numero
teurs en dergelijke (handetiketteermachines daaronder begre
pen); verstelbare handstempels en drukdozen 

2,7 0 

9612 Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt 
of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdruk
ken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, 
ook indien geïnkt, met of zonder doos 

9612 10 – linten
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GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

9612 10 10 – – van kunststof 2,7 0 

9612 10 20 – – van synthetische of kunstmatige vezels, met een breedte 
van minder dan 30 mm, duurzaam opgeborgen in kunst
stoffen of metalen cassettes van de soort gebruikt in au
tomatische schrijfmachines, automatische gegevensverwer
kende machines of andere machines 

vrij 0 

9612 10 80 – – andere 2,7 0 

9612 20 00 – stempelkussens 2,7 0 

9613 Sigarettenaanstekers en andere aanstekers, ook indien mecha
nisch of elektrisch, alsmede delen daarvan, andere dan vuur
steentjes en lonten 

9613 10 00 – zakaanstekers werkend met gas, niet navulbaar 2,7 0 

9613 20 – zakaanstekers werkend met gas, navulbaar 

9613 20 10 – – met elektrische ontsteking 2,7 0 

9613 20 90 – – met andere ontsteking 2,7 0 

9613 80 00 – andere aanstekers 2,7 0 

9613 90 00 – delen 2,7 0 

9614 00 Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en sigaret
tenpijpjes, alsmede delen daarvan 

9614 00 10 – ebauchons van pijpen, van hout of van wortel vrij 0 

9614 00 90 – andere 2,7 0 

9615 Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen; haarspelden, 
krulspelden en dergelijke artikelen, andere dan die bedoeld 
bij post 8516, alsmede delen daarvan 

– kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen 

9615 11 00 – – van geharde rubber of van kunststof 2,7 0 

9615 19 00 – – andere 2,7 0 

9615 90 00 – andere 2,7 0 

9616 Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en mon
tuurkoppen daarvoor; poederdonsjes en dergelijke artikelen 
voor het aanbrengen van cosmetica 

9616 10 – vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en mon
tuurkoppen daarvoor 

9616 10 10 – – vaporisators voor toiletgebruik 2,7 0 

9616 10 90 – – monturen en montuurkoppen 2,7 0
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GN 2007 Omschrĳving Basistarief Afbouw-categorie Invoerprijs 

9616 20 00 – poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen 
van cosmetica 

2,7 0 

9617 00 Thermosflessen en andere gemonteerde isothermische ber
gingsmiddelen, met vacuümisolatie; delen van deze bergings
middelen, andere dan binnenflessen van glas 

– thermosflessen en andere gemonteerde isothermische ber
gingsmiddelen, met een inhoudsruimte 

9617 00 11 – – van niet meer dan 0,75 l 6,7 0 

9617 00 19 – – van meer dan 0,75 l 6,7 0 

9617 00 90 – delen (andere dan binnenflessen van glas) 6,7 0 

9618 00 00 Paspoppen, ledenpoppen en dergelijke; automaten en mecha
nische blikvangers, voor etalages 

1,7 0 

97 HOOFDSTUK 97 - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN 
VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN 

9701 Schilderijen, schilderingen en tekeningen, geheel met de hand 
vervaardigd, met uitzondering van de tekeningen bedoeld bij 
post 4906 en van met de hand versierde voorwerpen; collages 
en dergelijke decoratieve platen 

9701 10 00 – schilderijen, schilderingen en tekeningen vrij 0 

9701 90 00 – andere vrij 0 

9702 00 00 Originele gravures, originele etsen en originele litho’s vrij 0 

9703 00 00 Originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht 
het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn 

vrij 0 

9704 00 00 Postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en post
kaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of on
gestempeld, andere dan die bedoeld bij post 4907 

vrij 0 

9705 00 00 Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een 
zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, 
archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch 
belang 

vrij 0 

9706 00 00 Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar vrij 0

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1123

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1125 von 1432

www.parlament.gv.at



AANHANGSEL 2-A-1 

KOREA 

1. Dit aanhangsel is van toepassing op in deze overeenkomst vastgelegde tariefcontingenten en bevat wijzigingen in de 
geharmoniseerde tarieflijst van Korea, hierna „HSK” genoemd, die overeenkomen met de tariefcontingenten die Korea 
ingevolge deze overeenkomst op bepaalde goederen van oorsprong toepast. Op de in dit aanhangsel opgenomen 
goederen van oorsprong uit de Europese Unie zijn de in dit aanhangsel vermelde rechten van toepassing in plaats van 
de rechten in de hoofdstukken 1 tot en met 97 van de HSK. In afwijking van andere bepalingen van de HSK worden 
goederen van oorsprong uit de Europese Unie in de in dit aanhangsel vermelde hoeveelheden op het grondgebied van 
Korea ingevoerd overeenkomstig de bepalingen in dit aanhangsel. Voorts worden hoeveelheden die in het kader van 
een in dit aanhangsel vastgelegd tariefcontingent uit de Europese Unie worden ingevoerd, niet meegerekend bij de 
hoeveelheden voor enig ander tariefcontingent voor die goederen in de HSK. 

Veilingstelsel voor bepaalde in deze overeenkomst vastgelegde tariefcontingenten 

2. Korea mag voor het beheer en de tenuitvoerlegging van de in de punten 6, 8, 10 en 11 vastgelegde tariefcon
tingenten gebruikmaken van een veilingstelsel, waarvan de voorwaarden door de partijen in onderling overleg en bij 
besluit van het Comité voor de handel in goederen ( 1 ) worden vastgesteld, mits wordt voldaan aan de onder a) 
genoemde voorwaarden: 

a) i) indien gedurende twee of drie opeenvolgende jaren minder dan 95 % van het volume van een geveild 
tariefcontingent wordt benut, plegen de partijen op schriftelijk verzoek van de Europese Unie in het Comité 
voor de handel in goederen overleg over de werking van het veilingstelsel, teneinde de oorzaken van de 
onvolledige benutting te bepalen en aan te pakken. Bij het overleg houden de partijen rekening met de 
heersende marktomstandigheden; 

ii) de partijen plegen binnen 30 dagen na de datum van het verzoek overleg; 

iii) wanneer de partijen in het Comité voor de handel in goederen tot een besluit komen over maatregelen om 
een volledige benutting van het geveilde tariefcontingent te vergemakkelijken, geeft Korea binnen 60 dagen na 
dat besluit, of uiterlijk op een andere door de partijen overeengekomen datum, uitvoering aan dat besluit, en 

iv) Korea laat goederen van oorsprong uit de Europese Unie in het kader van het desbetreffende tariefcontingent 
toe in chronologische volgorde van de ontvangst van de aanvragen indien: 

A) Korea geen uitvoering geeft aan een besluit als bedoeld onder a) iii), of 

B) het in a) i) bedoelde overleg niet binnen 90 dagen na de datum van het verzoek om overleg of uiterlijk 
op een andere door de partijen overeengekomen datum tot een besluit leidt. 

b) De partijen plegen op schriftelijk verzoek van een van de partijen overleg over aangelegenheden in verband met 
de toepassing of werking van dit punt. Het overleg begint binnen 15 werkdagen na de datum waarop de partij 
het verzoek om overleg ontvangt, of op een andere door de partijen overeengekomen datum. 

Vergunningenstelsel voor bepaalde in deze overeenkomst vastgelegde tariefcontingenten 

3. Korea mag voor het beheer en de tenuitvoerlegging van de in de punten 7, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 vastgelegde 
tariefcontingenten gebruikmaken van een vergunningenstelsel, mits wordt voldaan aan de onder a) genoemde voor
waarden. De partijen moeten in het Comité voor de handel in goederen overeenstemming bereiken over het beleid en 
de procedures voor het vergunningenstelsel, inclusief de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor 
tariefcontingenten in aanmerking te komen, en over eventuele wijzigingen daarvan: 

a) i) indien gedurende twee of drie opeenvolgende jaren minder dan 95 % van het volume van een tariefcontingent 
wordt benut, plegen de partijen op schriftelijk verzoek van de Europese Unie overleg in het Comité voor de 
handel in goederen over de werking van het toewijzingssysteem, teneinde de oorzaken van de onvolledige 
benutting van de hoeveelheid binnen het contingent te bepalen en aan te pakken. Bij het overleg houden de 
partijen rekening met de heersende marktomstandigheden; 

ii) de partijen plegen binnen 30 dagen na de datum van het verzoek overleg;
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iii) wanneer de partijen in het Comité voor de handel in goederen tot een besluit komen over maatregelen om 
een volledige benutting van het tariefcontingent te vergemakkelijken, geeft Korea binnen 60 dagen na dat 
besluit, of uiterlijk op een andere door de partijen overeengekomen datum, uitvoering aan dat besluit; en 

iv) Korea laat goederen van oorsprong uit de Europese Unie in het kader van het desbetreffende tariefcontingent 
toe in chronologische volgorde van de ontvangst van de aanvragen indien: 

A) Korea geen uitvoering geeft aan een besluit als bedoeld onder a) iii), of 

B) het in a) i) bedoelde overleg niet binnen 90 dagen na de datum van het verzoek om overleg of uiterlijk 
op een andere door de partijen overeengekomen datum tot een besluit leidt. 

b) De partijen plegen op schriftelijk verzoek van een van de partijen overleg over aangelegenheden in verband met 
de toepassing of werking van dit punt. Het overleg begint binnen 15 werkdagen na de datum waarop de partij 
het verzoek om overleg ontvangt, of op een andere door de partijen overeengekomen datum. 

Staatshandelsondernemingen 

4. Korea mag alleen eisen dat een goed van oorsprong uit de Europese Unie door een staatshandelsonderneming op zijn 
grondgebied wordt ingevoerd, gekocht of gedistribueerd indien de partijen daarmee instemmen en op de door hen 
overeengekomen voorwaarden. 

Platvis 

5. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 800 

2 800 

3 864 

4 933 

5 1 008 

6 1 088 

7 1 175 

8 1 269 

9 1 371 

10 1 481 

11 1 599 

12 1 727 

13 onbeperkt 

Bij deze hoeveelheden worden de aanvragen in chronologische volgorde van binnenkomst behandeld. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd, afgeschaft volgens afbouwcategorie 12-A van punt 1, onder o), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende post van de HSK: 0303.39.0000. 

Melk of room, in poeder, met een vetgehalte van minder dan 1,5 gewichtspercent, en karnemelk 

Melk en room, in poeder, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van meer dan 1,5 
gewichtspercent (vollemelkpoeder)
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Melk en room (gecondenseerd), ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, ook indien ingedikt 

6. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 1 000 

2 1 000 

3 1 030 

4 1 060 

5 1 092 

6 1 125 

7 1 159 

8 1 194 

9 1 229 

10 1 266 

11 1 304 

12 1 343 

13 1 384 

14 1 425 

15 1 468 

16 1 512 

Na jaar 16 blijft het contingent op het niveau voor jaar 16. De tariefcontingenten worden beheerd door de Korea 
Agro-Fisheries Trade Corporation, die elk contingent door middel van driemaandelijkse veilingen (in december, 
maart, juni en september) verdeelt. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd, behandeld volgens afbouwcategorie E van punt 1, onder s), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende posten van de HSK: 0402.10.1010, 0402.10.1090, 
0402.10.9000, 0402.21.1000, 0402.21.9000, 0402.29.0000, 0402.91.1000, 0402.91.9000, 0402.99.1000, 
0402.99.9000 en 0403.90.1000. 

Wei voor menselijke consumptie 

7. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 3 350 

2 3 350 

3 3 450 

4 3 554 

5 3 660 

6 3 770 

7 3 883 

8 4 000 

9 4 120 

10 4 243 

11 onbeperkt 

Deze tariefcontingenten worden beheerd door de Korea Dairy Industries Association, die elk contingent door 
middel van een vergunningenstelsel onder bestaande en nieuwe importeurs verdeelt. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd, afgeschaft volgens afbouwcategorie 10-B van punt 1, onder n), van bijlage 
2-A.
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c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende posten van de HSK: 0404.10.1010, 0404.10.1090, 
0404.10.2110, 0404.10.2120, 0404.10.2130, 0404.10.2190 en 0404.10.2900. 

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen 

8. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 350 

2 350 

3 360 

4 371 

5 382 

6 393 

7 405 

8 417 

9 430 

10 443 

11 onbeperkt 

Deze tariefcontingenten worden beheerd door de Korea Agro-Fisheries Trade Corporation, die elk contingent door 
middel van een veiling verdeelt, waarbij het totale contingent aan goederen van oorsprong tijdens de eerste veiling 
van elk jaar, in de eerste maand van dat jaar, beschikbaar wordt gesteld. Hoeveelheden die bij de eerste veiling niet 
zijn verdeeld, worden beschikbaar gesteld bij een latere veiling op of vóór de 15 de dag van de derde maand, en op 
latere veilingen, binnen 45 dagen na de datum van de vorige veiling. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd, afgeschaft volgens afbouwcategorie 10 van punt 1, onder g), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende posten van de HSK: 0405.10.0000 en 0405.90.0000. 

Verse wrongel, geraspt of in poeder, smeltkaas, en alle andere kaas 

9. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 4 560 

2 4 560 

3 4 696 

4 4 837 

5 4 982 

6 5 132 

7 5 286 

8 5 444 

9 5 608 

10 5 776 

11 5 949 

12 6 128 

13 6 312 

14 6 501 

15 6 696 

16 onbeperkt
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Deze tariefcontingenten worden beheerd door de Korea Dairy Industries Association, die de desbetreffende 
hoeveelheden door middel van een vergunningenstelsel onder bestaande en nieuwe importeurs verdeelt. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd, afgeschaft volgens afbouwcategorie 15 van punt 1, onder j), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende posten van de HSK: 0406.10.1000, 0406.20.0000, 
0406.30.0000 en 0406.90.0000 (0406.90.0000 omvat cheddar). Met ingang van jaar 11 zal cheddar rechtenvrij 
kunnen worden ingevoerd en zullen hierop geen tariefcontingenten meer van toepassing zijn. 

Natuurhoning 

10. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 50 

2 50 

3 51 

4 53 

5 54 

6 56 

7 57 

8 59 

9 61 

10 63 

11 65 

12 67 

13 69 

14 71 

15 73 

16 75 

Na jaar 16 blijft het contingent op het niveau voor jaar 16. De tariefcontingenten worden beheerd door de Korea 
Agro-Fisheries Trade Corporation, die elk contingent door middel van driemaandelijkse veilingen (in december, 
maart, juni en september) verdeelt. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd, behandeld volgens afbouwcategorie E van punt 1, onder s), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende post van de HSK: 0409.00.0000. 

Sinaasappelen 

11. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

6 20 

7 40 

8 40 

9 40 

10 40 

11 40 

12 60
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Na jaar 12 blijft het contingent op het niveau voor jaar 12. 

Deze tariefcontingenten worden beheerd door de Korea Agro-Fisheries Trade Corporation, die elk contingent in 
de jaren 1 tot en met 11 verdeelt door middel van een jaarlijkse veiling en vanaf jaar 12 door middel van een 
vergunningenstelsel op basis van de zendingen gedurende de meest recente periode van drie jaar. In augustus van 
elk jaar houdt de Corporation een veiling en kent zij invoervergunningen toe, waarbij de importeurs de rechten
vrije hoeveelheden vanaf 1 september tot en met de laatste dag van februari mogen invoeren. Personen of 
eenheden, inclusief producentengroeperingen, die krachtens de Wet inzake buitenlandse handel van Korea als 
importeur zijn geregistreerd, komen voor de invoer van de rechtenvrije hoeveelheden in aanmerking en kunnen 
hiertoe een aanvraag indienen. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd, behandeld volgens afbouwcategorie S-B van punt 1, onder r), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende post van de HSK: 0805.10.0000. 

Mout en brouwgerst 

12. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 10 000 

2 10 000 

3 10 800 

4 11 600 

5 12 400 

6 12 772 

7 13 155 

8 13 549 

9 13 956 

10 14 375 

11 14 806 

12 15 250 

13 15 707 

14 16 179 

15 16 664 

16 onbeperkt 

De vergunningen voor deze tariefcontingenten worden beheerd door de Korea Agro-Fisheries Trade Corporation, 
die deze vanaf de eerste werkdag van de eerste maand van elk jaar afgeeft in chronologische volgorde van de 
ontvangst van de schriftelijke aanvragen. Indien, tussen de eerste werkdag en de laatste dag van de eerste maand, 
alle aanvragen samen een hoeveelheid betreffen die groter is dan het totale tariefcontingent voor dat jaar, verdeelt 
de Corporation het contingent op proratabasis onder de aanvragers. 

Indien alle aanvragen in de eerste maand samen een hoeveelheid betreffen die kleiner is dan het totale tarief
contingent voor dat jaar, blijft de Corporation de vergunningen tot het eind van het jaar toewijzen in chrono
logische volgorde van ontvangst van de aanvragen. Elke door de Corporation aan een aanvrager afgegeven 
vergunning heeft een geldigheidsduur van 90 dagen gerekend vanaf de datum van afgifte; onbenutte vergunnin
gen moeten bij het verstrijken van die periode weer aan de Corporation worden teruggegeven en de onbenutte 
hoeveelheden worden binnen 45 dagen na de datum van teruggave van de vergunningen in chronologische 
volgorde van ontvangst van de aanvragen aan de aanvragers toegewezen. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd, afgeschaft volgens afbouwcategorie 15 van punt 1, onder j), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende posten van de HSK: 1003.00.1000 en 1107.10.0000.
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Droge melkbereidingen en andere 

13. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 450 

2 450 

3 463 

4 477 

5 491 

6 506 

7 521 

8 537 

9 553 

10 570 

11 onbeperkt 

Deze tariefcontingenten worden beheerd door de Korea Dairy Industries Association, die de desbetreffende 
hoeveelheden door middel van een vergunningenstelsel aan bestaande en nieuwe importeurs toewijst. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd, afgeschaft volgens afbouwcategorie 10 van punt 1, onder g), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende posten van de HSK: 1901.10.1010 en 1901.10.1090. 

Aanvullende diervoeders 

14. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 5 500 

2 5 500 

3 5 665 

4 5 834 

5 6 009 

6 6 190 

7 6 376 

8 6 567 

9 6 764 

10 6 967 

11 7 176 

12 7 391 

13 onbeperkt 

Deze tariefcontingenten worden beheerd door de Korea Feed Ingredients Association en de Korea Feed Milk 
Replacer Association, die het contingent door middel van een vergunningenstelsel toewijzen. De vergunningen 
worden toegewezen op basis van de hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong die de 
aanvragers hebben ingevoerd gedurende de 24 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarvoor de 
vergunning wordt afgegeven en de hoeveelheid goederen van oorsprong waarvoor zij voor het betrokken jaar een 
aanvraag hebben ingediend.
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b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd afgeschaft volgens afbouwcategorie 12 van punt 1, onder h), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende posten van de HSK: 2309.90.2010, 2309.90.2020, 
2309.90.2099 en 2309.90.9000. 

Dextrine 

15. a) De totale hoeveelheid van de onder c) bedoelde goederen van oorsprong uit de Europese Unie die in een bepaald 
jaar rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt: 

Jaar Hoeveelheid 
(in metrieke tonnen) 

1 28 000 

2 28 000 

3 30 500 

4 33 000 

5 35 000 

6 36 050 

7 37 131 

8 38 245 

9 39 392 

10 40 574 

11 41 791 

12 43 045 

13 onbeperkt 

De vergunningen voor deze tariefcontingenten worden beheerd door de Korea Agro-Fisheries Trade Corporation, 
die deze vanaf de eerste werkdag van de eerste maand van elk jaar afgeeft in chronologische volgorde van de 
ontvangst van de schriftelijke aanvragen. Indien, tussen de eerste werkdag en de laatste dag van de eerste maand 
van elk jaar, alle aanvragen samen een hoeveelheid betreffen die groter is dan het totale tariefcontingent voor dat 
jaar, verdeelt de Corporation het contingent op proratabasis onder de aanvragers. 

Indien alle aanvragen in de eerste maand samen een hoeveelheid betreffen die kleiner is dan het totale tarief
contingent voor dat jaar, blijft de Corporation de vergunningen tot het eind van het jaar toewijzen in chrono
logische volgorde van ontvangst van de aanvragen. Elke door de Corporation aan een aanvrager afgegeven 
vergunning heeft een geldigheidsduur van 90 dagen gerekend vanaf de datum van afgifte; onbenutte vergunnin
gen moeten bij het verstrijken van die periode weer aan de Corporation worden teruggegeven en de onbenutte 
hoeveelheden worden binnen 45 dagen na de datum van teruggave van de vergunningen in chronologische 
volgorde van ontvangst van de aanvragen aan de aanvragers toegewezen. 

b) Wanneer meer wordt ingevoerd dan de onder a) genoemde hoeveelheden, worden de douanerechten op de 
goederen die meer worden ingevoerd afgeschaft volgens afbouwcategorie 12 van punt 1, onder h), van bijlage 
2-A. 

c) De punten a) en b) zijn van toepassing op de volgende posten van de HSK: 3505.10.4010, 3505.10.4090, 
3505.10.5010 en 3505.10.5090.
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AANHANGSEL 2-A-2 

DE EU 

1. Dit aanhangsel bevat de wijzigingen van het invoerprijsstelsel dat de EU in overeenstemming met het gemeenschap
pelijk douanetarief, zoals vastgesteld ingevolge Verordening (EG) nr. 1031/2008 van de Commissie van 19 september 
2008 (en latere besluiten) en de CXL-lijst van de WTO voor de EU, toepast op bepaalde groente- en fruitsoorten. Deze 
wijzigingen houden met name in dat de in dit aanhangsel opgenomen goederen van oorsprong uit Korea onder het in 
dit aanhangsel beschreven invoerprijsstelsel vallen, en niet onder dat van het gemeenschappelijk douanetarief, zoals 
vastgesteld ingevolge Verordening (EG) nr. 1031/2008 van de Commissie van 19 september 2008 (en latere besluiten) 
en de CXL-lijst van de WTO voor de EU. 

2. Voor goederen van oorsprong uit Korea waarop de Europese Unie haar invoerprijsstelsel in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1031/2008 van de Commissie van 19 september 2008 en de CXL-lijst van de WTO voor de EU 
toepast, worden de advaloremdouanerechten in overeenstemming met de afbouwcategorieën in het schema van de 
Europese Unie in bijlage 2-A afgeschaft. 

3. De specifieke douanerechten die krachtens Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 
op de in punt 2 bedoelde goederen van toepassing zijn, worden niet afgeschaft volgens de afbouwcategorieën in het 
schema van de Europese Unie in bijlage 2-A. In plaats daarvan: 

a) worden zij voor de volgende goederen bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst volledig afgeschaft: 

GN-code Omschrijving 

0707 00 05 Komkommers, vers of gekoeld 

0808 20 50 Peren, vers (m.u.v. persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 december) 

0809 20 05 Zure kersen (Prunus cerasus), vers 

0809 20 95 Kersen, vers (m.u.v. zure kersen (Prunus cerasus)) 

2009 61 10 Druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, ook 
indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van <= 30 bij 
20 °C en met een waarde van > 18 EUR per 100 kg nettogewicht 

2009 69 19 Druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, ook 
indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van > 67 bij 
20 °C en met een waarde van > 22 EUR per 100 kg nettogewicht 

2009 69 51 Geconcentreerd druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, zonder toegevoegde 
alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van 
> 30 doch <= 67 bij 20 °C en met een waarde van > 18 EUR per 100 kg nettogewicht 

2009 69 59 Druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, ook 
indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van > 30 doch 
<= 67 bij 20 °C en met een waarde van > 18 EUR per 100 kg nettogewicht (m.u.v. gecon
centreerd druivensap) 

2204 30 92 Druivenmost, ongegist, geconcentreerd in de zin van aanvullende aantekening 7 bij hoofdstuk 
22, met een dichtheid van <= 1,33 g/cm 3 bij 20 °C en met een effectief alcohol-volumege
halte van <= 1 % doch > 0,5 % vol (m.u.v. druivenmost waarvan de gisting door de toevoe
ging van alcohol is gestuit) 

2204 30 94 Druivenmost, ongegist, niet geconcentreerd, met een dichtheid van <= 1,33 g/cm 3 bij 20 °C 
en met een effectief alcohol-volumegehalte van <= 1 % doch > 0,5 % vol (m.u.v. druivenmost 
waarvan de gisting door de toevoeging van alcohol is gestuit) 

2204 30 96 Druivenmost, ongegist, geconcentreerd in de zin van aanvullende aantekening 7 bij hoofdstuk 
22, met een dichtheid van > 1,33 g/cm 3 bij 20 °C en met een effectief alcohol-volumegehalte 
van <= 1 % doch > 0,5 % vol (m.u.v. druivenmost waarvan de gisting door de toevoeging van 
alcohol is gestuit) 

2204 30 98 Druivenmost, ongegist, niet geconcentreerd, met een dichtheid van > 1,33 g/cm 3 bij 20 °C en 
met een effectief alcohol-volumegehalte van <= 1 % doch > 0,5 % vol (m.u.v. druivenmost 
waarvan de gisting door de toevoeging van alcohol is gestuit)
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b) worden zij voor de volgende goederen volgens het volgende schema afgeschaft: 

GN-code Omschrijving Afschaffing op: 

0709 90 70 Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes), vers of ge
koeld 

de eerste dag van jaar 5 

0709 90 80 Artisjokken, vers of gekoeld de eerste dag van jaar 10 

0805 20 10 Clementines, vers of gedroogd de eerste dag van jaar 15 

0805 20 50 Mandarijnen en wilkings, vers of gedroogd de eerste dag van jaar 15 

0805 20 70 Tangerines, vers of gedroogd de eerste dag van jaar 15 

0805 20 90 Tangelo's, ortaniques, malaquina's en dergelijke kruisin
gen van citrusvruchten (m.u.v. clementines, monreales, 
satsuma's, mandarijnen, wilkings en tangerines), vers of 
gedroogd 

de eerste dag van jaar 15 

0805 50 10 Citroenen (Citrus lemon, Citrus limonum), vers of ge
droogd 

de eerste dag van jaar 2 

0806 10 10 Druiven voor tafelgebruik de eerste dag van jaar 17 

0808 10 80 Appelen, vers (m.u.v. persappelen, los verladen, van 16 
september tot en met 15 december) 

de eerste dag van jaar 10/20 ( 1 ) 

0809 10 00 Abrikozen, vers de eerste dag van jaar 7 

0809 30 10 Nectarines, vers de eerste dag van jaar 10 

0809 30 90 Perziken, vers (m.u.v. nectarines) de eerste dag van jaar 10 

0809 40 05 Pruimen, vers de eerste dag van jaar 10 

( 1 ) De eerste dag van jaar 20 voor appelen van de soort Fuji. 

c) worden zij voor de volgende goederen gehandhaafd: 

GN-code Omschrijving 

0702 00 00 Tomaten, vers of gekoeld 

0805 10 20 Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers 

0805 20 30 Monreales en satsuma's, vers of gedroogd 

4. De in punt 3 bedoelde specifieke rechten zijn niet hoger dan het gebruikelijke meestbegunstigingstarief of, indien dat 
lager is, het meestbegunstigingstarief dat van kracht is op de datum die onmiddellijk aan de datum van inwerking
treding van deze overeenkomst voorafgaat.
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BIJLAGE 2-B 

ELEKTRONICA 

Artikel 1 

Algemene bepalingen 

1. Herinnerend aan hun verplichtingen uit hoofde van de WTO-over
eenkomst, en met name de TBT-overeenkomst, en zich bewust van het 
belang van elektronica voor de groei, de werkgelegenheid en de handel 
van elk van hen beiden, bevestigen de partijen hun gemeenschappelijke 
doelstellingen en principes: 

a) geleidelijke en gelijktijdige afschaffing van tarieven en niet-tarifaire 
belemmeringen in hun bilaterale handel; 

b) totstandbrenging van concurrerende marktvoorwaarden op basis van 
openheid, niet-discriminatie, evenredigheid en transparantie; 

c) geleidelijke aanpassing van hun interne wetgeving aan bestaande 
internationale normen; 

d) bevordering van „een enkele keuring” en, waar dat haalbaar is, een 
leveranciersverklaring van conformiteit, door de afschaffing van dub
bele en onnodig belastende conformiteitsbeoordelingsprocedures; 

e) uitvoering van passende mechanismen voor de handhaving van wet- 
en regelgeving op het gebied van productaansprakelijkheid en markt
toezicht; en 

f) betere samenwerking om een constante, voor beide partijen voor
delige ontwikkeling van de handel te stimuleren en om de kwaliteit 
van producten met het oog op de volksgezondheid en productveilig
heid te verbeteren. 

2. Deze bijlage is van toepassing op alle normen, technische voor
schriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures die een partij kan in
voeren of handhaven ten aanzien van de veiligheid en de elektromag
netische compatibiliteit, hierna „EMC” genoemd, van elektrische en elek
tronische apparatuur, elektrotechnische apparatuur voor professioneel 
gebruik, elektrische huishoudelijke apparaten en consumentenelektro
nica, zoals omschreven in aanhangsel 2-B-1, hierna „betrokken produc
ten” genoemd. 

Artikel 2 

Internationale normen en normalisatie-instellingen 

1. De partijen erkennen dat de International Organisatie voor nor
malisatie, hierna de „ISO” genoemd, de Internationale Electrotechnische 
Commissie, hierna de „IEC” genoemd, en de Internationale Unie voor 
telecommunicatie, hierna de „ITU” genoemd, de relevante internationale 
normalisatie-instellingen voor de EMC en veiligheid van de betrokken 
producten zijn ( 1 ). 

2. Wanneer de ISO, de IEC en de ITU al internationale normen ter 
zake hebben vastgesteld, gebruiken de partijen deze of relevante onder
delen ervan als basis voor hun normen, technische voorschriften of 
conformiteitsbeoordelingsprocedures ( 2 ). 

3. De partijen zien erop toe dat hun normalisatie-instellingen deel
nemen aan de ontwikkeling van internationale normen in de ISO, de 
IEC en de ITU en verbinden zich ertoe overleg te plegen over de tot
standbrenging van een gemeenschappelijke aanpak. 

Artikel 3 

Conformiteitsbeoordelingsprocedure 

Wanneer een partij een uitdrukkelijke bevestiging van de conformiteit 
met technische voorschriften inzake de EMC of de veiligheid van be
trokken producten vereist, zijn de volgende regels van toepassing ( 3 ): 

a) het opstellen, aannemen of toepassen van conformiteitsbeoordelings
procedures mag niet ten doel noch ten gevolge hebben dat onnodige 
belemmeringen voor de handel met de andere partij worden opge
worpen; 

b) tenzij in deze bijlage, met inbegrip van de overgangsbepalingen van 
artikel 4, anders is bepaald, laat elk van beide partijen op haar markt 
producten toe ( 4 ) op grond van een of meer van de volgende pro
cedures die zij beschouwt als uitdrukkelijke bevestiging dat is vol
daan aan haar technische voorschriften inzake de EMC of de veilig
heid van betrokken producten: 

i) een leveranciersverklaring van conformiteit zonder inschakeling 
van een conformiteitsbeoordelingsinstantie of onderzoek van het 
product door een erkend testlaboratorium te eisen; 

ii) een leveranciersverklaring van conformiteit op basis van een test
rapport van een testlaboratorium op het grondgebied van de 
andere partij dat bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
of in een latere kennisgeving door die partij is aangemeld. De 
aanmeldende partij is als enige verantwoordelijk voor de aanmel
ding van laboratoria die op haar grondgebied bevoegd zijn ( 5 ) de 
desbetreffende tests uit te voeren, zonder dat daarvoor de voor
afgaande toestemming van of controle door de partij van invoer 
noodzakelijk is. De partij van invoer mag verlangen dat de ver
klaring van conformiteit door de leverancier wordt ingediend 
voordat het product bij haar in de handel wordt gebracht, en 
dat de naam van het testlaboratorium dat het testrapport afgeeft 
en de datum van dat rapport in de verklaring worden vermeld. 
De partij van invoer mag ook een kopie van het testrapport, met 
inbegrip van een lijst van kritische componenten, verlangen 
waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voor het product gel
dende eisen, alsmede een algemene beschrijving van het product, 
of 

iii) een leveranciersverklaring van conformiteit op basis van een test
rapport dat is afgegeven door: 

A) een testlaboratorium in de andere partij dat met een of meer 
door de partij van invoer aangewezen conformiteitsbeoor
delingsinstanties een vrijwillige overeenkomst inzake de we
derzijdse aanvaarding van testrapporten heeft gesloten, of
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( 1 ) De partijen kunnen in de toekomst bij besluit van het Handelscomité over
eenkomen nog andere internationale normalisatie-instellingen die zij voor de 
uitvoering van dit artikel van belang achten, aan deze lijst toe te voegen. 

( 2 ) Wanneer dergelijke internationale normen niet bestaan, of wanneer een partij 
een norm, technisch voorschrift of conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
vastgesteld die van de internationale norm afwijkt, beperkt de partij haar norm, 
technisch voorschrift of conformiteitsbeoordelingsprocedure tot hetgeen nodig 
is om de legitieme doelstellingen inzake veiligheid en openbaar belang te 
bereiken, en baseert zij deze in voorkomend geval, in overeenstemming met 
hoofdstuk vier (Technische handelsbelemmeringen), op eisen ten aanzien van 
de prestatie van het product en niet op design of descriptieve kenmerken. 

( 3 ) Elk van beide partijen behoudt zich het recht voor om in de toekomst te eisen 
dat een uitdrukkelijke bevestiging wordt gegeven van de conformiteit van een 
product waarvan de conformiteit tot dusver niet uitdrukkelijk hoeft te worden 
bevestigd, waarbij de partij haar verplichtingen uit hoofde van deze bijlage 
moet nakomen. 

( 4 ) De toestemming om een product in overeenstemming met dit punt in de 
handel te brengen omvat ook de toestemming om de verplichte merktekens 
aan te brengen die voor het in de handel brengen vereist zijn. 

( 5 ) De testlaboratoria die in de kennisgevende partij overeenkomstig de wetgeving 
van die partij bevoegd zijn, die door de accreditatie-instelling zijn geaccredi
teerd (bv. overeenkomstig ISO/IEC 17025) of die bevoegd zijn om in de 
kennisgevende partij conformiteitscontroles na het in de handel brengen uit 
te voeren, worden bevoegd geacht voor de in deze bijlage bedoelde taak.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)1136 von 1432

www.parlament.gv.at



B) een CB-testlaboratorium van de andere partij dat deel uit
maakt van de IECEE CB-regeling en dat in het bezit is van 
een geldig CB-testcertificaat overeenkomstig de regels en pro
cedures van de IECEE CB-regeling en de door de partijen 
aangegane verbintenissen ter zake. 

Voordat het product bij de partij van invoer in de handel wordt 
gebracht, mag deze inzage verlangen in de ingediende verklaring 
van conformiteit die behalve een kopie van het testrapport, in
clusief een lijst van kritische componenten, waaruit blijkt dat 
wordt voldaan aan de voor het product geldende eisen, ook 
een algemene beschrijving van het product bevat. 

Behoudens de beperkingen van aanhangsel 2-B-2 besluit elk van 
beide partijen zelf welke van de in dit punt bedoelde procedures 
zij aanvaardt; 

c) de partijen erkennen dat de leverancier als enige verantwoordelijk is 
voor de afgifte, wijziging of intrekking van een verklaring van con
formiteit. De partijen mogen verlangen dat de verklaring van con
formiteit gedateerd is en dat de leverancier of diens gemachtigde op 
hun grondgebied, de persoon die door de fabrikant of diens gemach
tigde voor de ondertekening van de verklaring bevoegd is verklaard, 
de door de verklaring bestreken producten en de toegepaste tech
nische voorschriften waaraan het product conform is verklaard, wor
den vermeld. Wanneer een leveranciersverklaring van conformiteit 
een partij producten betreft, geldt de verklaring voor elk artikel in 
die partij. Wanneer producten worden getest, wordt het testlabora
torium door de leverancier gekozen; en 

d) afgezien van het bepaalde in dit artikel verlangt een partij geen 
registratie van producten waardoor het in de handel brengen van 
producten die aan de technische voorschriften van de partij voldoen, 
kan worden verhinderd of anderszins vertraagd. Wanneer een partij 
op grond van punt b) iii) inzage verlangt in de verklaring van de 
leverancier, beperkt zij zich ertoe om, op basis van de ingediende 
documentatie, na te gaan of de keuring in overeenstemming met de 
desbetreffende technische voorschriften van de partij werd uitgevoerd 
en of de informatie in de documentatie volledig is. Het inzien van 
een verklaring mag niet tot gevolg hebben dat het in de handel 
brengen van producten in de partij onnodig wordt vertraagd, terwijl 
alle verklaringen worden aanvaard mits zij aan de technische voor
schriften van de partij voldoen en de ingediende documentatie vol
ledig is. Wanneer een verklaring wordt geweigerd, stelt de partij de 
leverancier onverwijld van haar besluit in kennis, waarbij zij uitvoerig 
toelicht waarom de verklaring werd geweigerd, hoe de leverancier 
ervoor kan zorgen dat de verklaring wel wordt aanvaard en hoe hij 
tegen het besluit in beroep kan gaan. 

Artikel 4 

Overgangsbepalingen 

1. De Europese Unie en Korea voldoen aan artikel 3, onder b), van 
deze bijlage respectievelijk bij de inwerkingtreding van deze overeen
komst en binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeen
komst. 

2. Tijdens de in lid 1 bedoelde overgangsperiode mag Korea, wan
neer het bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst een certificaat 
van conformiteit met zijn technische voorschriften betreffende EMC of 
veiligheid, inclusief keuring door een derde, verplicht stelt voor een 
onder deze bijlage vallend product, de toelating van dat product op 
zijn markt ( 1 ) afhankelijk stellen van: 

a) een certificaat dat is afgegeven door een conformiteitsbeoordelings
instantie in de Europese Unie die in overeenstemming met de wet
geving van de Europese Unie als „aangemelde instantie” is aange
wezen. De Europese Unie is als enige verantwoordelijk voor de aan
wijzing van conformiteitsbeoordelingsinstanties op haar grondgebied, 
zonder voorafgaande toestemming of controle door Korea, en stelt 
Korea bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst in kennis van 
haar lijst van aangemelde instanties en van eventuele latere wijzigin
gen van die lijst, of 

b) een certificaat van conformiteit met zijn technische voorschriften dat 
is afgegeven door een volgens de Koreaanse procedures aangewezen 
conformiteitsbeoordelingsinstantie. Korea aanvaardt op een testrap
port gebaseerde certificaten die zijn afgegeven door: 

i) een testlaboratorium in de Europese Unie dat met een of meer 
door Korea aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstanties een 
vrijwillige overeenkomst inzake de wederzijdse aanvaarding van 
testrapporten heeft gesloten, of 

ii) een CB-testlaboratorium in de EU dat deel uitmaakt van de IECEE 
CB-regeling en dat in het bezit is van een geldig CB-testcertificaat 
overeenkomstig de regels en procedures van de IECEE CB-regeling 
en de door de Europese Unie en Korea aangegane verbintenissen 
ter zake. 

Behoudens de beperkingen van aanhangsel 2-B-2 besluit Korea zelf 
welke van de in dit punt bedoelde procedures het aanvaardt. 

3. Voor de in aanhangsel 2-B-3 opgenomen producten mag Korea 
ook na afloop van de in lid 1 bedoelde overgangsperiode blijven eisen 
dat door middel van een certificaat overeenkomstig lid 2, onder b), 
uitdrukkelijk wordt bevestigd dat die producten voldoen aan zijn tech
nische veiligheidsvoorschriften. Aan het eind van de in lid 1 bedoelde 
overgangsperiode zal het voor elk in aanhangsel 2-B-3 opgenomen 
product nagaan of de aanvaarding van uitdrukkelijke bevestiging van 
de conformiteit van die producten met zijn technische veiligheidsvoor
schriften overeenkomstig artikel 3, onder b), van deze bijlage risico's 
voor de menselijke gezondheid en de veiligheid meebrengt. De risico
beoordeling voor de betrokken zich in de handel bevindende producten 
wordt uitgevoerd aan de hand van beschikbare wetenschappelijke en 
technische informatie zoals rapporten van consumenten over ongevallen 
wegens gebrekkige veiligheid en het percentage constateringen van non- 
conformiteit bij productkeuringen. Er wordt ook onderzocht of de pro
ducten voor hun beoogde doeleinden en met alle redelijke en normale 
voorzorgen zijn gebruikt. Indien bij de risicobeoordeling blijkt dat toe
passing van artikel 3, onder b), van deze bijlage op de producten in 
kwestie risico's voor de menselijke gezondheid en de veiligheid mee
brengt, of indien het stelsel voor toezicht na het in de handel brengen 
niet doeltreffend op dergelijke risico's kan reageren, mag ook verder 
uitdrukkelijke bevestiging van conformiteit overeenkomstig lid 2, onder 
b), worden geëist. Na afloop van de overgangsperiode evalueren de 
partijen om de drie jaar in het Comité voor de handel in goederen de 
risicobeoordeling, teneinde het aantal in aanhangsel 2-B-3 opgenomen 
producten verder te beperken. 

Artikel 5 

Consolidering en geleidelijke vermindering van voorschriften 

1. De partijen handhaven of stellen geen eisen die de handel verder 
beperken, of anderszins tot gevolg hebben dat minder snel toegang tot 
hun markten wordt verkregen, dan de in deze bijlage opgenomen be
palingen over de conformiteitsbeoordelingsprocedures inzake EMC of 
veiligheid van de betrokken producten of de administratieve procedures 
voor de goedkeuring of inzage van testrapporten.
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2. Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
voert Korea een leveranciersverklaring van conformiteit overeenkomstig 
artikel 3, onder b) i), van deze bijlage in voor het in de handel brengen 
van bepaalde producten die onder deze bijlage vallen. Na de invoering 
ervan gaan de partijen om de vijf jaar na of het mogelijk is de tech
nische en administratieve voorschriften, onder meer betreffende keuring 
door een derde, geleidelijk af te schaffen door op ruimere schaal gebruik 
te maken van deze verklaring als bedoeld in artikel 3, onder b) i), van 
deze bijlage en een effectief markttoezicht met het oog op de goede 
werking van dit systeem te ontwikkelen. 

Artikel 6 

Uitzonderingen en spoedmaatregelen 

1. In afwijking van de artikelen 3 tot en met 5 van deze bijlage mag 
elk van beide partijen voor bepaalde onder deze bijlage vallende pro
ducten een verplichte keuring door een derde of certificering inzake 
EMC of veiligheid voorschrijven, of administratieve procedures voor 
de goedkeuring of inzage van testrapporten invoeren, indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a) er zijn dringende of dwingende redenen in verband met de bescher
ming van de menselijke gezondheid en de veiligheid die de invoering 
van bovenbedoelde voorschriften of procedures rechtvaardigen; 

b) de redenen voor de invoering van bovenbedoelde voorschriften of 
procedures worden gestaafd door goed onderbouwde technische of 
wetenschappelijke informatie over de prestatie van de producten in 
kwestie; 

c) bovenbedoelde voorschriften of procedures beperken de handel niet 
meer dan nodig is om een legitiem doel van de partij te bereiken, 
rekening houdend met de risico's die aan het niet bereiken van dat 
doel verbonden zouden zijn; en 

d) de partij kon bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst rede
lijkerwijs niet voorzien dat bovenbedoelde voorschriften of procedu
res noodzakelijk zouden zijn. 

Voordat een partij de voorschriften of procedures invoert, stelt zij de 
andere partij van haar voornemen in kennis en houdt zij, na overleg te 
hebben gepleegd, bij het ontwerp van haar voorschriften of procedures 
zoveel mogelijk rekening met de opmerkingen van de andere partij. Alle 
ingevoerde voorschriften zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met 
deze bijlage. Deze voorschriften of procedures worden na de datum van 
vaststelling om de drie jaar onderzocht, en ingetrokken indien de rede
nen voor de invoering ervan niet langer bestaan. 

2. Indien een partij goede redenen heeft om aan te nemen dat een 
betrokken product een risico voor de menselijke gezondheid en de 
veiligheid meebrengt, met name omdat het niet aan de toepasselijke 
voorschriften voldoet, kan de partij verlangen dat dat product bij haar 
uit de handel wordt genomen. Een dergelijke spoedmaatregel wordt met 

objectieve redenen omkleed aan de andere partij meegedeeld, waarbij 
wordt vermeld of de maatregel noodzakelijk is omdat: 

a) niet wordt voldaan aan de toepasselijke normen of technische voor
schriften; 

b) normen of technische voorschriften onjuist zijn toegepast, of 

c) de normen of technische voorschriften zelf tekortschieten. 

Artikel 7 

Tenuitvoerlegging en samenwerking 

1. De partijen werken nauw samen met het oog op grotere over
eenstemming over regelgevingsvraagstukken, onder meer in verband 
met radiofrequentieapparatuur, en nemen alle verzoeken van de andere 
partij inzake de tenuitvoerlegging van deze bijlage in overweging. 

2. De partijen werken samen om de vrijwillige regelingen over we
derzijdse erkenning van testrapporten in stand te houden en uit te 
breiden. 

3. Wanneer Korea voor een onder deze bijlage vallend product ver
langt dat de conformiteit ervan uitdrukkelijk wordt bevestigd door mid
del van de procedures van artikel 3, onder b) iii), en artikel 4, lid 2, 
onder b), van deze bijlage, zorgt het ervoor dat zijn certificeringsinstan
ties een memorandum van overeenstemming hebben gesloten met test
laboratoria in de Europese Unie, of in het kader van de IECEE CB- 
regeling voor dat product als nationale certificeringsinstantie worden 
beschouwd, tenzij zijn technische voorschriften voor dat product sterk 
afwijken van de IEC-normen ter zake. Dit lid wordt van toepassing bij 
het verstrijken van de in artikel 4, lid 1, van deze bijlage bedoelde 
overgangsperiode. 

4. Wanneer een partij ten aanzien van de EMC of de veiligheid van 
betrokken producten haar bestaande technische voorschriften wijzigt of 
een nieuw technisch voorschrift opstelt, stelt zij de andere partij daarvan 
vooraf in kennis en verstrekt zij haar desgewenst beschikbare aanvul
lende informatie of geeft zij schriftelijk antwoord op de opmerkingen 
van de andere partij, en neemt zij in voorkomend geval het standpunt 
van de andere partij in overweging. 

5. De partijen komen overeen onverwijld overleg te plegen over alle 
vraagstukken die zich in verband met de tenuitvoerlegging van deze 
bijlage voordoen, en samen naar bevordering van de handel in de 
betrokken producten te streven, onder meer door, zo nodig, internatio
nale normen te bevorderen. 

6. De partijen beschermen alle vertrouwelijke zakelijke gegevens die 
zij in het kader van de in deze bijlage bedoelde procedures verkrijgen.
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Aanhangsel 2-B-1 

1. Bijlage 2-B is van toepassing op de in artikel 1, lid 2, van die bijlage genoemde producten die: 

a) ter zake van de verplichtingen van de Europese Unie, op de datum van ondertekening van deze overeenkomst 
vallen onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelĳke voorschriften der lidstaten inzake 
elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (gecodificeerde versie) of van Richtlijn 
2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 
89/336/EEG, of die vallen onder de bepalingen inzake veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit van Richtlijn 
1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecom
municatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit, en 

b) ter zake van de verplichtingen van Korea, op de datum van ondertekening van deze overeenkomst vallen onder het 
toepassingsgebied van de Wet inzake radiogolven (Wet nr. 8867 van 29 februari 2008), de Kaderwet inzake 
telecommunicatie (Wet nr. 8974 van 21 maart 2008) of de Wet inzake de veiligheidscontrole van elektrische 
apparatuur ( 1 ) (Wet nr. 8852 van 29 februari 2008). 

2. De partijen zijn het erover eens dat het de bedoeling is dat de onder de in dit aanhangsel genoemde interne wetgeving 
vallende producten, waartoe alle producten behoren waarop bijlage 2-B van toepassing is, alle elektronische producten 
omvatten. Zij zijn het erover eens dat, mocht een product voor de ene partij niet en voor de andere wel onder bijlage 
2-B vallen, of mocht het bij de ondertekening van deze overeenkomst of later ( 2 ) in de ene partij wel en in de andere 
niet door een derde moeten worden gekeurd, de andere partij dat product, indien de bescherming van de gezondheid 
of de veiligheid dat vereist, op soortgelijke wijze kan behandelen. De partij die dergelijke maatregelen wenst in te 
voeren, stelt de andere partij vóór de tenuitvoerlegging ervan van haar voornemen in kennis en voorziet in een 
overlegperiode van drie maanden.
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Aanhangsel 2-B-2 

1. De Europese Unie aanvaardt voor alle betrokken producten de procedure bedoeld in artikel 3, onder b) i), van bijlage 
2-B als uitdrukkelijke bevestiging van conformiteit met haar eigen technische voorschriften. 

2. Korea aanvaardt als uitdrukkelijke bevestiging van conformiteit met zijn eigen technische voorschriften: 

a) voor producten die op de datum van ondertekening van deze overeenkomst onder de Wet inzake radiogolven of de 
Kaderwet inzake telecommunicatie vallen: 

i) gedurende de in artikel 4, lid 1, van bijlage 2-B bedoelde overgangsperiode, de in artikel 4, lid 2, onder a), van 
bijlage 2-B beschreven procedure, en 

ii) na afloop van de overgangsperiode, de in artikel 3, onder b) i) of b) ii), van bijlage 2-B beschreven procedures, 
waarbij Korea zelf besluit welke procedure het toepast. 

b) voor producten die op de datum van ondertekening van deze overeenkomst onder de Wet inzake de veiligheids
controle van elektrische apparatuur vallen: 

i) gedurende de in artikel 4, lid 1, van bijlage 2-B bedoelde overgangsperiode, de in artikel 4, lid 2, onder b), van 
bijlage 2-B beschreven procedure, en 

ii) na afloop van de overgangsperiode, de in artikel 3, onder b) i), b) ii) of b) iii), van bijlage 2-B beschreven 
procedures, waarbij Korea zelf besluit welke procedure het toepast. 

3. Voor producten die bij de ondertekening van deze overeenkomst onder meer dan een van de in punt 2 van dit 
aanhangsel genoemde wetten vallen, staat het de leverancier vrij om door middel van om het even welke van de door 
Korea in overeenstemming met punt 2, onder a) of b), van dit aanhangsel gekozen procedures uitdrukkelijke beves
tiging van conformiteit inzake EMC te verschaffen. Wanneer een product in de toekomst onder meer dan een van de 
in punt 2 van dit aanhangsel genoemde wetten valt, geldt dezelfde regel, ongeacht of het de veiligheid of de EMC van 
betrokken producten betreft.
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Aanhangsel 2-B-3 

Nr. Producten GS-code 

1 Kabels en snoerstellen 854442, 854449, 854459, 854460 

2 Schakelaars 853590, 853650 

3 Stroomonderbrekers voor elektrische apparatuur 853521, 853529, 853620, 853630, 853650 

4 Magneetschakelaars 853650 

5 Condensators en geluidsfilters 853210, 853221, 853222, 853223, 853224, 853225, 
853229, 853230, 853540 

6 Installatietoebehoren en aansluitingsvoorzieningen 853650, 853669 

7 Smeltveiligheden en houders voor smeltveiligheden, 
smeltpatronen 

853510, 853610, 853630 

8 Elektrische transformatoren en spanningsregelaars 850421, 850422, 850431, 850432, 850433, 850434, 
850440 

9 Stofzuigers, vloerbehandelingstoestellen, stoomreini
gers en andere reinigingstoestellen 

842430, 850811, 850819, 850860 

10 Elektrische strijkijzers en strijkpersen 851640, 845130 

11 Machines voor het afwassen en drogen van vaatwerk 842211, 842219, 842220, 845140, 842240 

12 Verwarmingstoestellen voor de keuken 841989, 841990, 851410,851650, 851660, 851672 

13 Wasmachines en centrifuges 842112, 845011, 845012, 845019, 845020 

14 Toestellen voor haarverzorging 851631, 851632 

15 Warmhoudplaten en warmhoudkasten 851660, 851679, 851680 

16 Keukenapparaten en -toestellen, met motor 821490, 843510, 846722, 850940, 850980 

17 Elektrische toestellen voor het verwarmen van vloei
stoffen 

841981, 841989, 851660, 851671, 851679, 851680 

18 Elektrisch verwarmde dekens en verwarmingsmatten, 
elektrische bedden 

630110 

19 Machines voor het cauteriseren en voetstoven 392210, 630110, 851680 

20 Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoe
stellen 

851610, 851660, 851679, 851680 

21 Elektrische koelkasten en ijsbereiders 841490, 841581, 841582, 841810, 841821, 841829, 
841830, 841840, 841850, 841869, 841899 

22 Microgolfovens (frequentiegebied 300 MHz – 30 GHz) 851650 

23 Naaimachines voor huishoudelijk gebruik 845210, 845229 

24 Batterij- en acculaadtoestellen 850440 

25 Elektrische droogmachines 845121, 851629, 851679, 845129, 851632, 851633 

26 Verwarmingstoestellen 851610, 851621, 851629, 851679, 851680, 940210
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Nr. Producten GS-code 

27 Toestellen voor massage 901910 

28 Airconditioners en ontvochtigingsapparaten 841510, 841581, 841582, 841583 

29 Pompen en elektrische waterspuiten 841350, 841360, 841370, 841381, 841810, 961610 

30 Gereedschap voorzien van verwarmingselementen 841989, 841990, 842240, 842290, 851511, 851519, 
851521, 851580 

31 Elektrische sauna-apparatuur 851629, 851679 

32 Aquariumverwarmers, bellenblazers, viskommen 841350, 841360, 841370, 841381, 841480, 842139, 
851629, 851660 

33 Elektrische bellenblazers 841480, 842139 

34 Insectendodende en –werende toestellen 851660, 851679, 851680 

35 Elektrische baden 392210, 392290, 691010, 691090 

36 Luchtreinigingstoestellen 841410, 841430, 841451, 841459, 841480 

37 Distributie- en verkoopautomaten (voorzien van ver
warmingselement, koelelement, ontladingslamp of 
vloeistofbak) 

847621, 847629, 847681, 847689 

38 Elektrische ventilatoren, wasemkappen 630319, 841410, 841451, 841459, 841460, 841480, 
841490, 841510, 854089 

39 Elektrische apparaten voor toiletten en elektromoto
risch aangedreven inhaleertoestellen 

392290, 850819 

40 Luchtbevochtigers 851580 

41 Vernevelingsapparatuur 961610 

42 Elektrische desinfecteertoestellen (alleen uitgerust met 
steriliserende lamp) 

841989 

43 Machines voor de verwerking van voedselresten 850980 

44 Toestellen voor het oprollen van natte doekjes 820890, 842240 

45 Gereedschap met elektromotor 820750, 843311, 843319, 843320, 846711, 846719, 
846721, 846722, 846781, 846789, 850980 

46 Kopieermachines 844331 

47 Gelijkstroomvoedingen (met een nominaal vermogen 
van niet meer dan 1 kVA, ook indien in combinatie 
met wisselstroom gebruikt) 

850440 

48 Ononderbroken voedingen 850440 

49 Lamineermachines 847989 

50 Lamp- en buishouders 853661, 853669 

51 Verlichtingsarmaturen (voor algemene toepassing) 940510, 940520, 940540, 940560, 940591, 940592, 
940599 

52 Ballasten (voor lampen, besturingsvoorzieningen) 850410, 853661, 853669 

53 Lampen met geïntegreerde ballast 853990
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Aanhangsel 2-B-4 

Voor de toepassing van bijlage 2-B wordt verstaan onder ( 1 ): 

veiligheid van elektrische apparatuur: het feit dat apparaten die volgens de regels van goed vakmanschap op het gebied 
van de veiligheid zijn vervaardigd, bij correcte installatie en degelijk onderhoud en bij gebruik overeenkomstig hun 
bestemming, de veiligheid van personen, huisdieren of goederen niet in gevaar brengen; 

elektromagnetische compatibiliteit: het vermogen van apparaten of systemen om op bevredigende wijze in hun elek
tromagnetische omgeving te functioneren zonder zelf ontoelaatbare elektromagnetische storingen in die omgeving te 
veroorzaken; 

verklaring van conformiteit: de afgifte van een verklaring, op basis van een na onderzoek genomen besluit, dat is gebleken 
dat aan nader omschreven eisen wordt voldaan; 

norm: een door een erkende instantie goedgekeurd document waarin voor algemeen en herhaald gebruik regels, richt
snoeren of kenmerken voor producten of voor de daarbij behorende procedés en productiemethoden zijn beschreven, 
waarvan naleving niet verplicht is. Het technische voorschrift kan ook geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op 
voorschriften inzake terminologie, symbolen, verpakking, merktekens of etikettering die van toepassing zijn op een 
product, procedé of productiemethode. 

technisch voorschrift: een document met een beschrijving van de productkenmerken of de daarbij behorende procedés en 
productiemethoden, met inbegrip van de toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen, waarvan naleving verplicht is. Het 
technische voorschrift kan ook geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op voorschriften inzake terminologie, symbolen, 
verpakking, merktekens of etikettering die van toepassing zijn op een product, procedé of productiemethode. 

leverancier: de fabrikant of zijn gemachtigde op het grondgebied van de partij van invoer. Wanneer noch de fabrikant zelf 
noch zijn gemachtigde zich op het grondgebied van de partij van invoer bevindt, is de importeur verantwoordelijk voor 
de overlegging van de leveranciersverklaring van conformiteit. 

conformiteitsbeoordeling: een procedure om aan te tonen dat aan nader omschreven eisen in verband met een product, 
procedé, systeem, persoon of instantie is voldaan. Een conformiteitsbeoordeling kan door een van de partijen of door een 
derde worden uitgevoerd en omvat onder meer keuring, inspectie en certificering, en 

testlaboratorium: een conformiteitsbeoordelingsinstantie die tests verricht en die officieel bevoegd is verklaard om deze 
specifieke taken uit te voeren.

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1141 
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BIJLAGE 2-C 

MOTORVOERTUIGEN EN DELEN 

Artikel 1 

Algemene bepalingen 

1. Zich bewust van het belang van motorvoertuigen en delen daar
van voor de groei, de werkgelegenheid en de handel van elk van hen 
beiden, bevestigen de partijen hun gemeenschappelijke doelstellingen en 
principes ten aanzien van deze producten: 

a) waarborging van een volledige wederzijdse markttoegang door de 
afschaffing van tarieven en niet-tarifaire belemmeringen in hun bila
terale handel uit hoofde van deze overeenkomst; 

b) bevordering van de compatibiliteit van reglementen op basis van 
internationale normen; 

c) totstandbrenging van concurrerende marktvoorwaarden op basis van 
openheid, niet-discriminatie en transparantie; 

d) waarborging van de bescherming van de menselijke gezondheid, de 
veiligheid en het milieu, en 

e) betere samenwerking om een constante, voor beide partijen voor
delige ontwikkeling van de handel te stimuleren. 

2. Deze bijlage is van toepassing op alle soorten motorvoertuigen en 
systemen en delen daarvan, die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 40, 
84, 85, 87 en 94 van het GS, met uitzondering van de in aanhangsel 2- 
C-1 bedoelde producten. 

Artikel 2 

Convergentie van de regelgeving 

1. De partijen erkennen dat het Wereldforum voor de harmonisatie 
van reglementen voor voertuigen, hierna „WP.29” genoemd, van de 
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, hierna 
„VN/ECE” genoemd, de relevante internationale normalisatie-instelling 
voor de onder deze bijlage vallende producten is. 

2. De partijen komen overeen actief deel te nemen aan de ontwik
keling van reglementen in het kader van WP.29 en werken samen om 
ervoor te zorgen dat WP.29 zonder onnodig oponthoud nieuwe regle
menten vaststelt. 

Artikel 3 

Markttoegang 

Elk van beide partijen laat in overeenstemming met de regels van dit 
artikel op haar markt producten van oorsprong uit de andere partij toe: 

a) i) de bevoegde goedkeuringsinstanties in de Europese Unie aanvaar
den voor de EU-typegoedkeuring producten die voldoen aan de 
in tabel 1 van aanhangsel 2-C-2 vermelde reglementen als pro
ducten die voldoen aan de overeenkomstige bepalingen van de 
toepasselijke technische regelgeving van de EU ( 1 ); 

ii) Korea aanvaardt producten die voldoen aan de in tabel 1 van 
aanhangsel 2-C-3 vermelde reglementen als producten die vol
doen aan de overeenkomstige bepalingen van de toepasselijke 
technische regelgeving van Korea ( 1 ); 

iii) binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
passen de Europese Unie en Korea de in tabel 2 van aanhangsel 
2-C-2 respectievelijk van aanhangsel 2-C-3 genoemde regelgeving 
aan aan de overeenkomstige VN/ECE-reglementen of aan de 
mondiale technische reglementen, hierna „GTR” (Global Technical 
Regulations) genoemd, tenzij een partij in uitzonderlijke omstan
digheden aantoont dat een bepaald VN/ECE-reglement of GTR 
ondoeltreffend of ongeschikt is om op basis van goed onder
bouwde technische of wetenschappelijke informatie nagestreefde 
legitieme doelstellingen te bereikenelgeving van de EU ( 1 ), ( 2 ), en 

iv) indien zich een handelsprobleem voordoet met betrekking tot de 
onder punt a) i) of a) ii) vallende technische regelgeving, of met 
betrekking tot de onder punt a) iii) vallende technische regelge
ving zolang deze niet is aangepast, plegen de partijen, wanneer 
een van hen daarom verzoekt, overleg om een voor beide par
tijen bevredigende oplossing te zoeken. Bij dit overleg verstrekt 
de partij die voornemens is een maatregel in te stellen met aan
merkelijke gevolgen voor de voorwaarden voor markttoegang, de 
andere partij de informatie waarop haar voorgenomen besluit is 
gebaseerd, met inbegrip van een gedetailleerde verklaring van de 
wetenschappelijke of technische informatie ter zake ( 2 ); 

b) de partijen zien erop toe dat hun respectieve procedures voor het in 
de handel brengen van de onder deze bijlage vallende producten zo 
spoedig mogelijk worden voltooid; 

c) elk van beide partijen stelt de betrokken marktdeelnemers onverwijld 
in kennis van haar besluiten betreffende aanvragen voor een con
formiteitsbeoordeling, inclusief de redenen voor die besluiten en 
informatie over beschikbare rechtsmiddelen; 

d) na de inwerkingtreding van deze overeenkomst onderzoeken de 
partijen ten minste om de drie jaar de aanhangsels 2-C-2 en 2-C-3 
van deze bijlage teneinde de in punt a) bedoelde aanvaarding van 
producten te bevorderen, daarbij rekening houdend met eventuele 
ontwikkelingen van de regelgeving op internationaal niveau of in de 
partijen. Het Handelscomité besluit over eventuele wijzigingen van 
deze aanhangsels. 

Artikel 4 

Consolidatie van de convergentie van de regelgeving 

1. De partijen: 

a) zien er te allen tijde van af om op gebieden waarvoor VN/ECE-regle
menten of GTR zijn vastgesteld of binnenkort zullen worden vast
gesteld, en met name op gebieden die, voor de Europese Unie, onder 
aanhangsel 2-C-2 en, voor Korea, onder aanhangsel 2-C-3 vallen, van 
die reglementen afwijkende nieuwe interne technische regelgeving in 
te voeren, en 

b) kennen aan producten van oorsprong uit de andere partij die vol
doen aan de VN/ECE-reglementen of de GTR zo spoedig mogelijk na 
de vaststelling van nieuwe VN/ECE-reglementen of GTR door de 
VN/ECE op gebieden waarop reeds interne technische regelgeving 
van toepassing is, mutatis mutandis een behandeling overeenkomstig 
artikel 3 van deze bijlage toe,

NL L 127/1142 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 1 ) Voor de toepassing van de punten a) i) tot en met a) iii) en voor het bepalen 
van de toepasselijke regelgeving is de indeling van de producten die in de 
wetgeving van de partij van invoer. 

( 2 ) De partijen zijn het erover eens dat de onder de punten a) iii) en a) iv) vallende 
regelgeving die bij de ondertekening van deze overeenkomst van kracht is, 
geen ernstige problemen inzake markttoegang heeft veroorzaakt en ingevolge 
deze punten niet zal leiden tot een verslechtering van de voorwaarden inzake 
markttoegang ten opzichte van de situatie op dat ogenblik.
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tenzij er door wetenschappelijke of technische informatie onderbouwde 
redenen zijn waarom een bepaald VN/ECE-reglement of GTR ondoel
treffend of ongeschikt is om de veiligheid op de weg of de bescherming 
van het milieu of de volksgezondheid te waarborgen. In dat geval wordt 
de andere partij van die redenen in kennis gesteld en worden deze 
openbaar gemaakt. 

2. Wanneer een partij technische regelgeving invoert of handhaaft die 
afwijkt van bestaande VN/ECE-reglementen op gebieden die onder deze 
reglementen vallen, onderzoekt die partij ten minste om de drie jaar na 
de inwerkingtreding van deze overeenkomst of de redenen voor die 
technische regelgeving nog altijd bestaan. De bevindingen van dit onder
zoek en de technische of wetenschappelijke informatie die eraan ten 
grondslag ligt, worden openbaar gemaakt en desgevraagd aan de andere 
partij meegedeeld. 

3. Op gebieden waarvoor geen VN/ECE-reglementen of GTR zijn 
vastgesteld en waarvoor door ten minste een partij een technisch regle
ment wordt ingevoerd of gehandhaafd, plegen de partijen overleg over 
de mogelijkheid hiervoor internationale normen te ontwikkelen. Indien 
de ontwikkeling van een internationale norm onmogelijk of ongepast is, 
en de partijen op die gebieden interne technische regelgeving invoeren 
of handhaven, verbinden zij zich ertoe overleg te plegen over de mo
gelijkheid hun regelgevingen op elkaar af te stemmen. 

Artikel 5 

Meestbegunstiging 

Met betrekking tot de interne belastingen en emissievoorschriften voor 
onder deze bijlage vallende producten behandelt elk van beide partijen 
producten van oorsprong uit de andere partij niet minder gunstig dan 
soortgelijke producten van oorsprong uit een derde land dat geen partij 
bij deze overeenkomst is, ook indien met dat derde land een vrijhandels
overeenkomst is gesloten. 

Artikel 6 

Producten met nieuwe technologieën of nieuwe kenmerken 

1. Geen van beide partijen verhindert het bij haar in de handel 
brengen van een product, of vertraagt dit onnodig, omdat hierin een 
nieuwe technologie is verwerkt of omdat het een nieuw kenmerk heeft 
waarvoor nog geen regelgeving is vastgesteld, tenzij zij aan de hand van 
wetenschappelijke of technische informatie kan aantonen dat deze 
nieuwe technologie of dit nieuwe kenmerk gevaar oplevert voor de 
menselijke gezondheid, de veiligheid of het milieu. 

2. Wanneer een partij besluit het in de handel brengen van een 
product te weigeren of te eisen dat het product uit de handel wordt 
genomen omdat hierin een nieuwe technologie is verwerkt die, of om
dat het een nieuw kenmerk heeft dat, gevaar oplevert voor de menselijke 
gezondheid, de veiligheid of het milieu, stelt zij de andere partij en de 
betrokken marktdeelnemers onmiddellijk van haar besluit in kennis. 
Deze kennisgeving bevat alle wetenschappelijke of technische informatie 
ter zake. 

Artikel 7 

Andere handelsbeperkende maatregelen 

Elk van beide partijen ziet ervan af de voordelen inzake markttoegang 
die voor de andere partij uit deze bijlage voortvloeien, door middel van 
specifieke regelgeving voor de onder deze bijlage vallende bedrijfstak 
ongedaan te maken of te beperken. Dit doet geen afbreuk aan het recht 
om maatregelen te nemen die met het oog op de verkeersveiligheid, de 
bescherming van het milieu of de volksgezondheid en het tegengaan 
van misleidende praktijken noodzakelijk zijn, mits de maatregelen op 
goed onderbouwde technische of wetenschappelijke informatie geba
seerd zijn. 

Artikel 8 

Toepassing van reglementen 

1. Wanneer een partij zich in overeenstemming met artikel 3 van 
deze bijlage aan de VN/ECE-reglementen conformeert of haar regelge
ving aan die reglementen aanpast, worden de door de bevoegde auto
riteiten afgegeven VN/ECE-typegoedkeuringscertificaten geacht een ver
moeden van conformiteit te verschaffen. Indien een partij vaststelt dat 
een product waarvoor een typegoedkeuringscertificaat is afgegeven, niet 
in overeenstemming is met het goedgekeurde type, stelt het de andere 
partij daarvan in kennis. Dit lid doet geen afbreuk aan het recht van de 
partijen om in overeenstemming met de leden 2 en 3 passende maat
regelen te treffen. 

2. De bevoegde administratieve autoriteiten van elk van beide par
tijen mogen overeenkomstig hun interne wetgeving door middel van 
een aselecte steekproef controleren of de producten, inclusief die waar
voor door de fabrikant een conformiteitsverklaring is afgegeven, naar 
behoren voldoen aan: 

a) alle technische regelgeving van die partij, of 

b) de interne technische regelgeving en andere reglementen zoals be
doeld in artikel 3, onder a), van deze bijlage. 

Elk van beide partijen mag de leverancier verplichten een product bij 
haar uit de handel te nemen wanneer dat product niet aan die regelge
ving of reglementen voldoet. 

3. Typegoedkeuring kan worden geweigerd wanneer de documentatie 
onvolledig is, wanneer de toepasselijke procedures voor het controleren 
van de conformiteit van producten niet zijn nageleefd, of wanneer de 
betrokken producten niet naar behoren voldoen aan: 

a) alle technische regelgeving van een partij, of 

b) de technische regelgeving van een partij en andere reglementen als 
bedoeld in artikel 3, onder a), van deze bijlage. 

4. Ook wanneer een product aan de in artikel 3, onder a), van deze 
bijlage bedoelde technische regelgeving of reglementen voldoet, mag een 
partij in uitzonderlijke omstandigheden aan een leverancier toestem
ming weigeren om dat product bij haar in de handel te brengen, of 
hem verplichten dat product bij haar uit de handel te nemen, indien er 
dringende of dwingende redenen zijn, die door wetenschappelijke of 
technische informatie zijn onderbouwd, om aan te nemen dat het pro
duct gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid, de volksgezondheid of 
het milieu. Een dergelijke weigering mag geen middel tot willekeurige of 
ongerechtvaardigde discriminatie van de producten uit de andere partij 
zijn, noch een verkapte beperking van de handel. Voordat boven
bedoelde spoedmaatregelen worden uitgevoerd, wordt de andere partij 
alsmede de leverancier hiervan in kennis gesteld waarbij met objectieve 
redenen omkleed en in voldoende detail wordt uitgelegd waarom de 
maatregel noodzakelijk is. 

Artikel 9 

Werkgroep motorvoertuigen en delen 

1. Teneinde de handel in motorvoertuigen en delen daarvan verder te 
vergemakkelijken en op problemen in verband met de markttoegang 
vooruit te lopen, komen de partijen overeen samen te werken en on
middellijk overleg te plegen over aangelegenheden die zich in verband 
met de toepassing van deze bijlage voordoen. Zij komen overeen elkaar 
in overeenstemming met hoofdstuk vier (Technische handelsbelemme
ringen) in kennis te stellen van maatregelen die de handel in onder deze 
bijlage vallende producten kunnen beïnvloeden. Elk van beide partijen 
geeft, wanneer haar daarom wordt verzocht, tijdig schriftelijk antwoord 
op opmerkingen en vragen over problemen die zich in verband met die 
maatregelen voordoen, en is bereid hierover in overleg te treden om een 
voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden.
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2. De Werkgroep motorvoertuigen en delen, die is opgericht inge
volge lid 1 van artikel 15.3 (Werkgroepen), is verantwoordelijk voor de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van deze bijlage en kan alle aangelegen
heden ter zake onderzoeken. Zij is in het bijzonder verantwoordelijk 
voor: 

a) voorbereidende werkzaamheden in verband met de samenwerking 
door de partijen in het kader van WP.29, in overeenstemming met 
artikel 2 van deze bijlage; 

b) het toezicht op de volledige tenuitvoerlegging van de in artikel 3 van 
deze bijlage bedoelde verbintenissen, met inbegrip van: 

i) het bespreken van de vooruitgang bij de uitvoering van de in 
artikel 3, onder a) iii), bedoelde aanpassing; 

ii) het verschaffen van een forum voor het in artikel 3, onder a) iv), 
bedoelde overleg, en 

iii) het voorbereiden van besluiten van het Handelscomité als be
doeld in artikel 3, onder d); 

c) het bespreken van de in artikel 4, lid 2, van deze bijlage bedoelde 
onderzoeken en het in artikel 4, lid 3, van deze bijlage bedoelde 
overleg; 

d) in voorkomend geval, het bespreken van de in de artikelen 6 en 8 
van deze bijlage bedoelde kennisgevingen; 

e) het overwegen van de toepassing van technische regelgeving op 
motorvoertuigen die via andere kanalen worden ingevoerd en, in 
voorkomend geval, het opstellen van aanbevelingen hierover, en 

f) in voorkomend geval, aangelegenheden betreffende de praktische 
tenuitvoerlegging van overgangsbepalingen inzake boorddiagnosesys
temen, hierna OBD-systemen genoemd, en emissies, zoals opge
nomen in tabel 1 van aanhangsel 2-C-3. 

3. De werkgroep komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, tenzij de 
partijen anders overeenkomen. Haar vergaderingen worden gewoonlijk 
in combinatie met vergaderingen van WP.29 of van andere fora voor 
vraagstukken betreffende de automobielindustrie gehouden. De werk
groep kan haar werkzaamheden ook per e-mail, via tele- of videocon
ferentie of met behulp van andere passende communicatiemiddelen 
verrichten. 

Artikel 10 

Naleving 

1. Hoofdstuk veertien (Beslechting van geschillen) is op deze bijlage 
van toepassing, behoudens de volgende wijzigingen: 

a) geschillen betreffende de interpretatie of de toepassing van deze 
bijlage worden als urgent beschouwd; 

b) de in artikel 14.3 (Overleg) bedoelde overlegperiode wordt van 30 
dagen tot 15 dagen verkort; 

c) de in artikel 14.6 (Tussentijds panelverslag) genoemde termijn voor 
de indiening van het tussentijds panelverslag wordt van 90 dagen tot 
60 dagen verkort; 

d) de in artikel 14.7 (Uitspraak van het arbitragepanel) genoemde ter
mijn voor de uitspraak van het arbitragepanel wordt van 120 dagen 
tot 75 dagen verkort, en 

e) aan artikel 14.9 (Redelijke termijn voor naleving) wordt het volgende 
geacht te zijn toegevoegd: „De partij waartegen de klacht gericht is, 
leeft de uitspraak van het arbitragepanel onmiddellijk na. Indien het 
niet mogelijk is de uitspraak onmiddellijk na te leven, mag de rede
lijke termijn normaliter niet meer dan 90 dagen bedragen en in geen 
geval meer dan 150 dagen na de bekendmaking van de uitspraak 
van het arbitragepanel, wanneer de partij waartegen de klacht gericht 
is een algemene maatregel waarvoor geen wetgevend optreden vereist 
is, moet vaststellen om de uitspraak na te leven.”. 

2. De partijen kunnen overeenkomen de specifieke bepalingen van 
dit artikel niet toe te passen.
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Aanhangsel 2-C-1 

Bijlage 2-C is niet van toepassing op: 

a) tractors (trekkers) (GS 870110, 870120, 870911, 870919 en 870990); 

b) voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw of op golfvelden (GS 870310), en 

c) machines voor de bouw: (GS 84134000, 84251100, 84251920, 84251980, 84253100, 84253930, 84253990, 
84254100, 84254200, 84254900, 84261100, 84261200, 84261900, 84262000, 84263000, 84264100, 
84264900, 84269110, 84269190, 84269900, 84272010, 84272090, 84281020, 84281080, 84282030, 
84282091, 84282098, 84283100, 84283200, 84283300, 84283920, 84283990, 84284000, 84286000, 
84289030, 84289071, 84289079, 84289091, 84289095, 84291100, 84291900, 84292000, 84293000, 
84294010, 84294030, 84294090, 84295110, 84295191, 84295199, 84295210, 84295290, 84295900, 
84301000, 84302000, 84303100, 84303900, 84304100, 84304900, 84305000, 84306100, 84306900, 
84311000, 84313100, 84313910, 84313970, 84314100, 84314200, 84314300, 84314920, 84314980, 
84741000, 84742010, 84742090, 84743100, 84743200, 84743910, 84743990, 84748010, 84748090, 
84749010, 84749090, 84791000, 87013010, 87013090, 87041010, 87041090, 87051000, 87052000, 
87054000 en 87059030).
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Aanhangsel 2-C-2 

Tabel 1 

In artikel 3, onder a) i), van bijlage 2-C bedoelde lijst 

Omschrijving Reglementen/regelgeving Overeenkomstige technische regelgeving EU 

Toelaatbaar geluidsniveau VN/ECE-Regl. 51 Richtlijn 70/157/EEG 

Vervangingsdempersystemen VN/ECE-Regl. 59 Richtlijn 70/157/EEG 

Emissies VN/ECE-Regl. 83 Richtlijn 70/220/EEG 

Vervangingskatalysatoren VN/ECE-Regl. 103 Richtlijn 70/220/EEG 

Brandstoftanks VN/ECE-Regl. 34 Richtlijn 70/221/EEG 

LPG-tanks VN/ECE-Regl. 67 Richtlijn 70/221/EEG 

CNG-tanks VN/ECE-Regl. 110 Richtlijn 70/221/EEG 

Beschermingsinrichtingen aan de ach
terzijde 

VN/ECE-Regl. 58 Richtlijn 70/221/EEG 

Stuurinrichting VN/ECE-Regl. 79 Richtlijn 70/311/EEG 

Deursloten en scharnieren VN/ECE-Regl. 11 Richtlijn 70/387/EEG 

Geluidssignaalinrichtingen VN/ECE-Regl. 28 Richtlijn 70/388/EEG 

Inrichtingen voor indirect zicht VN/ECE-Regl. 46 Richtlijn 2003/97/EG 

Reminrichting VN/ECE-Regl. 13 Richtlijn 71/320/EEG 

Reminrichting VN/ECE-Regl. 13H Richtlijn 71/320/EEG 

Remvoeringen VN/ECE-Regl. 90 Richtlijn 71/320/EEG 

Radiostoring (elektromagnetische com
patibiliteit) 

VN/ECE-Regl. 10 Richtlijn 72/245/EEG 

Rook van dieselmotoren VN/ECE-Regl. 24 Richtlijn 72/306/EEG 

Binneninrichting VN/ECE-Regl. 21 Richtlijn 74/60/EEG 

Diefstalbeveiliging VN/ECE-Regl. 18 Richtlijn 74/61/EEG 

Diefstalbeveiligings- en alarmsystemen VN/ECE-Regl. 116 Richtlijn 74/61/EEG 

Alarmsystemen VN/ECE-Regl. 97 
VN/ECE-Regl. 116 

Richtlijn 74/61/EEG 

Stuurinrichting bij botsingen VN/ECE-Regl. 12 Richtlijn 74/297/EEG 

Sterkte zitplaatsen VN/ECE-Regl. 17 Richtlijn 74/408/EEG 

Sterkte zitplaatsen (bussen en toerbus
sen) 

VN/ECE-Regl. 80 Richtlijn 74/408/EEG 

Naar buiten uitstekende delen VN/ECE-Regl. 26 Richtlijn 74/483/EEG 

Snelheidsmeter VN/ECE-Regl. 39 Richtlijn 75/443/EEG 

Bevestigingspunten veiligheidsgordels VN/ECE-Regl. 14 Richtlijn 76/115/EEG
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Omschrijving Reglementen/regelgeving Overeenkomstige technische regelgeving EU 

Installatie van verlichtings- en lichtsig
naalinrichtingen 

VN/ECE-Regl. 48 Richtlijn 76/756/EEG 

Retroflectoren VN/ECE-Regl. 3 Richtlijn 76/757/EEG 

Markerings-, breedte-, achter-, stop- en 
zijmarkeringslichten 

VN/ECE-Regl. 7 Richtlijn 76/758/EEG 

Dagrijlichten VN/ECE-Regl. 87 Richtlijn 76/758/EEG 

Zijmarkeringslichten VN/ECE-Regl. 91 Richtlijn 76/758/EEG 

Richtingaanwijzers VN/ECE-Regl. 6 Richtlijn 76/759/EEG 

Achterkentekenplaatverlichting VN/ECE-Regl. 4 Richtlijn 76/760/EEG 

Koplichten (R 2 en HS 1 ) VN/ECE-Regl. 1 Richtlijn 76/761/EEG 

Koplichten (sealed beam) VN/ECE-Regl. 5 Richtlijn 76/761/EEG 

Koplichten (H 1 , H 2 , H 3 , HB 3 , HB 4 , H 7 
en/of H 8 , H 9 , HIR1, HIR2 en/of H 11 ) 

VN/ECE-Regl. 8 Richtlijn 76/761/EEG 

Koplichten (H 4 ) VN/ECE-Regl. 20 Richtlijn 76/761/EEG 

Koplichten (halogeen sealed beam) VN/ECE-Regl. 31 Richtlijn 76/761/EEG 

Gloeilampen voor gebruik in goedge
keurde verlichtingseenheden 

VN/ECE-Regl. 37 Richtlijn 76/761/EEG 

Koplichten met gasontladingslichtbron
nen 

VN/ECE-Regl. 98 Richtlijn 76/761/EEG 

Gasontladingslichtbronnen voor ge
bruik in goedgekeurde gasontladings
verlichtingseenheden 

VN/ECE-Regl. 99 Richtlijn 76/761/EEG 

Koplichten (met asymmetrisch dim
licht) 

VN/ECE-Regl. 112 Richtlijn 76/761/EEG 

Adaptieve koplichtsystemen VN/ECE-Regl. 123 Richtlijn 76/761/EEG 

Mistlichten voor VN/ECE-Regl. 19 Richtlijn 76/762/EEG 

Mistachterlichten VN/ECE-Regl. 38 Richtlijn 77/538/EEG 

Achteruitrijlichten VN/ECE-Regl. 23 Richtlijn 77/539/EEG 

Parkeerlichten VN/ECE-Regl. 77 Richtlijn 77/540/EEG 

Veiligheidsgordels en beveiligingssyste
men 

VN/ECE-Regl. 16 Richtlijn 77/541/EEG 

Kinderbeveiligingssystemen VN/ECE-Regl. 44 Richtlijn 77/541/EEG 

Gezichtsveld naar voren VN/ECE-Regl. 125 Richtlijn 77/649/EEG 

Identificatie van bedieningsorganen, 
verklikkerlichten en meters 

VN/ECE-Regl. 121 Richtlijn 78/316/EEG 

Verwarmingssystemen VN/ECE-Regl. 122 Richtlijn 2001/56/EG 

Hoofdsteunen (met zitplaatsen gecom
bineerd) 

VN/ECE-Regl. 17 Richtlijn 78/932/EEG 

Hoofdsteunen VN/ECE-Regl. 25 Richtlijn 78/932/EEG
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Omschrijving Reglementen/regelgeving Overeenkomstige technische regelgeving EU 

CO 2 -emissie – Brandstofverbruik VN/ECE-Regl. 101 Richtlijn 80/1268/EEG 

Motorvermogen VN/ECE-Regl. 85 Richtlijn 80/1269/EEG 

Emissies (Euro IV en V), zware bedrijfs
voertuigen 

VN/ECE-Regl. 49 Richtlijn 2005/55/EG 

Zijdelingse bescherming VN/ECE-Regl. 73 Richtlijn 89/297/EEG 

Veiligheidsruiten VN/ECE-Regl. 43 Richtlijn 92/22/EEG 

Banden (motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan) 

VN/ECE-Regl. 30 Richtlijn 92/23/EEG 

Banden (bedrijfsvoertuigen en aanhang
wagens daarvan) 

VN/ECE-Regl. 54 Richtlijn 92/23/EEG 

Reservewielen/-banden voor tijdelijk 
gebruik 

VN/ECE-Regl. 64 Richtlijn 92/23/EEG 

Rolgeluid VN/ECE-Regl. 117 Richtlijn 92/23/EEG 

Snelheidsbegrenzers VN/ECE-Regl. 89 Richtlijn 92/24/EEG 

Koppelinrichtingen VN/ECE-Regl. 55 Richtlijn 94/20/EG 

Kortkoppelinrichtingen VN/ECE-Regl. 102 Richtlijn 94/20/EG 

Brandbestendigheid VN/ECE-Regl. 118 Richtlijn 95/28/EG 

Bussen en toerbussen VN/ECE-Regl. 107 Richtlijn 2001/85/EG 

Sterkte van de bovenbouw (bussen en 
toerbussen) 

VN/ECE-Regl. 66 Richtlijn 2001/85/EG 

Bescherming bij frontale botsing VN/ECE-Regl. 94 Richtlijn 96/79/EG 

Bescherming bij zijdelingse botsing VN/ECE-Regl. 95 Richtlijn 96/27/EG 

Voertuigen voor het vervoer van ge
vaarlijke stoffen 

VN/ECE-Regl. 105 Richtlijn 98/91/EG 

Bescherming aan de voorzijde tegen 
klemrijden 

VN/ECE-Regl. 93 Richtlijn 2000/40/EG 

Tabel 2 

In artikel 3, onder a) iii), van bijlage 2-C bedoelde lijst 

Omschrijving Technische regelgeving EU Overeenkomstige VN/ECE-reglementen 

Naar buiten uitstekende delen van be
stuurderscabines 

Richtlijn 92/114/EEG 61
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Aanhangsel 2-c-3 

Tabel 1 

In artikel 3, onder a) ii), van bijlage 2-C bedoelde lijst 

Omschrijving Reglementen/regelgeving Overeenkomstige technische regelgeving 
Korea 

Bescherming van de inzitten
den bij botsingen 

Frontaal VN/ECE-Regl. 94 KMVSS ( 1 ), artikel 102 

Zijdelings VN/ECE-Regl. 95 KMVSS, artikel 102 

Stuurinrichting - achterwaartse verplaatsing VN/ECE-Regl. 12 KMVSS, artikel 89, lid 1, punt 2 

Beveiliging van de bestuurder m.b.t. de stuur
inrichting bij botsingen 

VN/ECE-Regl. 12 KMVSS, artikel 89, lid 1, punt 1 

Zitplaatsen VN/ECE-Regl. 17 KMVSS, artikel 97 

Hoofdsteunen VN/ECE-Regl. 17, 
VN/ECE-Regl. 25, 
GTR 7 

KMVSS, artikelen 26 en 99 

Deursloten en deurbevestigingsonderdelen VN/ECE-Regl. 11, 
GTR 1 

KMVSS, artikel 104, lid 2 

Dashboard bij botsingen VN/ECE-Regl. 21 KMVSS, artikel 88 

Rugleuning bij botsingen VN/ECE-Regl. 21 KMVSS, artikel 98 

Armleuning bij botsingen VN/ECE-Regl. 21 KMVSS, artikel 100 

Zonneklep bij botsingen VN/ECE-Regl. 21 KMVSS, artikel 101 

Achteruitkijkspiegel bij botsingen VN/ECE-Regl. 46 KMVSS, artikel 108 

Sleephaak 77/389/EEG KMVSS, artikel 20, punten 1, 2 en 4 

Beschermingsinrichting aan de achterzijde tegen 
klemrijden 

VN/ECE-Regl. 58 KMVSS, artikel 19, lid 4, en artikel 96 

Verlichtings- en lichtsignaal
systemen 

Installatie VN/ECE-Regl. 48 KMVSS, artikelen 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45 en 47 

Koplichten VN/ECE-Regl. 1, 2, 5, 8, 
20, 31, 37, 
VN/ECE-Regl. 98, 99, 112, 
113, 123 

KMVSS, artikel 38, artikel 48, lid 3, 
artikel 106, punt 1 

Mistlichten voor VN/ECE-Regl. 19 KMVSS, artikel 38-2, lid 1, 
artikel 106, punt 2 

Achteruitrijlichten VN/ECE-Regl. 23 KMVSS, artikel 39, artikel 106, punt 
3 

Markeringslichten VN/ECE-Regl. 7 KMVSS, artikel 40, artikel 106, punt 
4 

Kentekenplaatver
lichting 

VN/ECE-Regl. 4 KMVSS, artikel 41, artikel 106, punt 
5 

Achterlichten VN/ECE-Regl. 7 KMVSS, artikel 42, artikel 106, punt 
6
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Omschrijving Reglementen/regelgeving Overeenkomstige technische regelgeving 
Korea 

Stoplichten VN/ECE-Regl. 7 KMVSS, artikel 43, lid 1, artikel 106, 
punt 7 

Stoplicht, hoog in 
het midden 

VN/ECE-Regl. 7 KMVSS, artikel 43, leden 2 en 3, 
artikel 106, punt 8 

Richtingaanwijzer VN/ECE-Regl. 6 KMVSS, artikel 44, artikel 106, punt 
9 

Supplementaire 
richtingaanwijzer 

VN/ECE-Regl. 7 KMVSS, artikel 44, artikel 106, punt 
10 

Mistachterlichten VN/ECE-Regl. 38 KMVSS, artikel 38-2, lid 2, 
artikel 106, punt 2 

Retroflectoren VN/ECE-Regl. 70, 
VN/ECE-Regl. 3 

KMVSS, artikel 49, leden 1 en 2, 
artikel 107 

Zicht van de bestuurder VN/ECE-Regl. 46 KMVSS, artikel 50 
artikel 94 

Motorvermogen VN/ECE-Regl. 85 KMVSS, artikel 11, lid 1, punt 2, 
artikel 111 

Inrichtingen om de bestuur
der goed zicht te geven 

Ruitenwissers 
voorruit 

78/318/EEG KMVSS, artikel 51, lid 2, artikel 109, 
punt 1 

Ontdooi-inrichting 78/317/EEG KMVSS, artikel 109, punt 2 

Ontwaseminrich
ting 

78/317/EEG KMVSS, artikel 109, punt 3 

Ruitensproeier 
voorruit 

78/318/EEG KMVSS, artikel 109, punt 4 

Reminrichting voor personenwagens VN/ECE-Regl. 13H KMVSS, artikel 15, artikel 90, punt 1 

Reminrichting, m.u.v. voor personenwagens en 
aanhangwagens 

VN/ECE-Regl. 13 KMVSS, artikel 15, artikel 90, punt 2 

Reminrichting voor aanhangwagens VN/ECE-Regl. 13 KMVSS, artikel 15, artikel 90, punt 3 

Antiblokkeersysteem, m.u.v. voor aanhangwagens VN/ECE-Regl. 13 KMVSS, artikel 15, artikel 90, punt 4 

Antiblokkeersysteem voor aanhangwagens VN/ECE-Regl. 13 KMVSS, artikel 15, artikel 90, punt 5 

Stuurinrichting VN/ECE-Regl. 79 KMVSS, artikel 14, artikel 89, lid 2 

Snelheidsbegrenzer VN/ECE-Regl. 89 KMVSS, artikel 110-2 

Snelheidsmeter VN/ECE-Regl. 39 KMVSS, artikel 110 

Elektromagnetische compatibiliteit VN/ECE-Regl. 10 KMVSS, artikel 111-2 

Brandstoflekkage bij botsingen VN/ECE-Regl. 34, 
VN/ECE-Regl. 94, 
VN/ECE-Regl. 95 

KMVSS, artikel 91
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Omschrijving Reglementen/regelgeving Overeenkomstige technische regelgeving 
Korea 

Bumper bij botsingen VN/ECE-Regl. 42 KMVSS, artikel 93 

Bevestigingspunten veiligheidsgordels VN/ECE-Regl. 14, 
VN/ECE-Regl. 16 

KMVSS, artikel 27, leden 1, 2, 3, 4, 5; 
artikel 103, leden 1, 2 en 3 

Bevestigingspunten kinderzitje VN/ECE-Regl. 14 KMVSS, artikel 27-2, artikel 103-2 

Claxongeluid, stationair geluid en geluiddemper 
voor voertuigen (4 wielen) 

VN/ECE-Regl. 28 
VN/ECE-Regl. 51 

KMVSS, artikelen 35, 53, Geluidshin
derwet, artikel 30, en bijbehorende 
ordonnantie van het ministerie van 
Milieu (MOE), artikel 29 

Emissies en lawaai door motorrijwielen (m.u.v. 
lawaai voorbijgaand verkeer op 3 of 4 wielen) 

VN/ECE-Regl. 40, 
VN/ECE-Regl. 41, 
VN/ECE-Regl. 47 
Richtlijnen 2002/51/EG; 
2003/77/EG; 97/24/EG, 
hoofdstukken 5 en 9 

Emissiewet, artikel 46, en bijbeho
rende ordonnantie van het MOE, 
artikel 62; Geluidshinderwet, 
artikel 30, en bijbehorende ordonnan
tie van het MOE, artikel 29 

Emissies diesel (incl. OBD) Voertuigen <3,5 t VN/ECE-Regl. 83, 
VN/ECE-Regl. 24 
Verordening (EG) nr. 
692/2008 

Emissiewet, artikel 46, en bijbeho
rende ordonnantie van het MOE, 
artikel 62 

Voertuigen >3,5 t VN/ECE-Regl. 49 
Verordening (EG) nr. 
692/2008 

Banden VN/ECE-Regl. 30, 54, 75, 
106, 117, 108 en 109 

Wet kwaliteitsbeheer, veiligheid en 
controle van industrieproducten 
(QMSCIPA) (artikelen 19, 20, 21); uit
voeringsreglement QMSCIPA, 
artikel 2, lid 2, artikel 19 

( 1 ) Korea Motor Vehicle Safety Standards – Koreaanse veiligheidsnormen voor motorvoertuigen. 

Boorddiagnosesystemen voor voertuigen met benzinemotor 

Voertuigen met benzinemotor die voldoen aan de OBD-norm Euro 6 worden beschouwd als voertuigen die voldoen aan 
de Koreaanse OBD-normen voor emissiearme voertuigen (LEV en ULEV). 

Overgangsbepalingen inzake OBD en emissies voor voertuigen met benzinemotor 

1. OBD 

Tot eind 2013 of, indien dit vroeger is, de invoering van de OBD-norm Euro 6: 

a) mag elke autofabrikant uit de EU ( 1 ), die in 2008 meer dan 800 Euro-OBD-voertuigen in Korea heeft verkocht, per 
jaar en per merk het volgende aantal voertuigen met OBD norm Euro 5 in Korea verkopen: 

in 2010: 1 200; in 2011: 1 500; in 2012: 1 800; in 2013: 1 800; 

b) mag elke autofabrikant uit de EU, die tussen 2005 en 2008 in totaal gemiddeld meer dan 750 Euro-OBD-voer
tuigen per jaar in Korea heeft verkocht, per jaar en per merk 1 000 voertuigen met OBD-norm Euro 5 in Korea 
verkopen, en 

c) mogen autofabrikanten uit de EU die niet onder a) of b) vallen, per jaar samen maximaal 1 500 voertuigen met 
OBD-norm Euro 5 in Korea verkopen. Deze hoeveelheid wordt in overeenstemming met door de Werkgroep 
motorvoertuigen en delen vast te stellen principes onder die fabrikanten verdeeld. 

2. Emissies 

Tot de toepassing van een nieuwe regeling ( 2 ) voor fabrikanten die per jaar niet meer dan 10 000 voertuigen met 
benzinemotor op het grondgebied van Korea verkopen, bepaalt Korea dat:
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a) een voertuig met benzinemotor dat is vervaardigd door een fabrikant die per jaar niet meer dan 250 van deze 
voertuigen op het grondgebied van Korea verkoopt, aan de Koreaanse emissievoorschriften voldoet wanneer de 
jaarlijkse gemiddelde uitstoot aan andere organische gassen dan methaan door alle voertuigen die de fabrikant op 
het grondgebied van Korea heeft verkocht, niet meer dan 0,047 g/km bedraagt; 

b) een voertuig met benzinemotor dat is vervaardigd door een fabrikant die per jaar niet meer dan 4 000 van deze 
voertuigen op het grondgebied van Korea verkoopt, aan de Koreaanse emissievoorschriften voldoet wanneer de 
jaarlijkse gemiddelde uitstoot aan andere organische gassen dan methaan door alle voertuigen die de fabrikant op 
het grondgebied van Korea heeft verkocht, niet meer dan 0,039 g/km bedraagt, en 

c) een voertuig met benzinemotor dat is vervaardigd door een fabrikant die per jaar niet meer dan 10 000 van deze 
voertuigen op het grondgebied van Korea verkoopt, aan de Koreaanse emissievoorschriften voldoet wanneer de 
jaarlijkse gemiddelde uitstoot aan andere organische gassen dan methaan door alle voertuigen die de fabrikant op 
het grondgebied van Korea heeft verkocht, niet meer dan 0,030 g/km bedraagt. 

3. Toepassing van de overgangsbepalingen ( 1 ) 

De partijen zien erop toe dat deze overgangsbepalingen inzake OBD en emissies worden toegepast met ingang van het 
kalenderjaar waarin deze overeenkomst in werking treedt. 

Tabel 2 

In artikel 3, onder a) iii), van bijlage 2-C bedoelde lijst 

Omschrijving Technische regelgeving Korea Overeenkomstige 
VN/ECE-reglementen 

Statische kantelgrenswaarde KMVSS, artikel 8 107 

Straal binnenste draaicirkel KMVSS, artikel 9 107 

Loopwerk KMVSS, artikel 12 30, 54 

Bedieningsorganen en displays KMVSS, artikel 13 121 

Chassis en carrosserie KMVSS, artikel 19 58, 73 

Koppelinrichtingen KMVSS, artikel 20, punten 3, 5 55 

Diefstalbeveiliging KMVSS, artikel 22 18 

Passagiersvoorzieningen KMVSS, artikel 23 107 

Bestuurderszitplaats KMVSS, artikel 24 107 

Passagierszitplaatsen KMVSS, artikel 25 107 

Veiligheidsgordels KMVSS, artikel 27 16 

Staanplaatsen KMVSS, artikel 28 107 

Ingang KMVSS, artikel 29 107 

Nooduitgang KMVSS, artikel 30 107 

Gangpad KMVSS, artikel 31 107 

Veiligheidsruiten KMVSS, artikel 34 43, GTR 6 

Waarschuwingslichtsignaal KMVSS, artikel 45 48 

Snelheidsmeter en kilometerteller KMVSS, artikel 54 39 

Brandblusser KMVSS, artikel 57 36 

Loopwerk KMVSS, artikel 64 75 

Bedrijfsremsysteem KMVSS, artikel 67 78, GTR 3
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Omschrijving Technische regelgeving Korea Overeenkomstige 
VN/ECE-reglementen 

Koplichten KMVSS, artikel 75 53, 56, 57, 72, 74, 76, 82 

Kentekenplaatverlichting KMVSS, artikel 76 50, 53 

Achterlichten KMVSS, artikel 77 50, 53 

Stoplichten KMVSS, artikel 78 50, 53 

Richtingaanwijzer KMVSS, artikel 79 50, 53 

Retroflector achterzijde KMVSS, artikel 80 3, 53 

Achteruitkijkspiegel KMVSS, artikel 84 81 

Snelheidsmeter KMVSS, artikel 85 39
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BIJLAGE 2-D 

FARMACEUTISCHE PRODUCTEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN 

Artikel 1 

Algemene bepalingen 

Hoewel zij zich bewust zijn van de verschillen tussen hun systemen van 
gezondheidszorg, verbinden beide partijen zich ertoe de ontwikkeling 
van en toegang tot hoogwaardige geoctrooieerde en generieke farma
ceutische producten en medische hulpmiddelen te bevorderen, teneinde 
de gezondheid van hun bevolking te blijven verbeteren. Zij bevestigen 
de principes die zij beiden bij het nastreven van deze doelstellingen van 
belang achten: 

a) toereikende toegang tot farmaceutische producten en medische hulp
middelen in het kader van een hoogwaardige gezondheidszorg; 

b) economisch verantwoorde stimulansen en concurrerende markten 
voor de doeltreffende ontwikkeling van en toegang tot farmaceuti
sche producten en medische hulpmiddelen; 

c) passende overheidsondersteuning van onderzoek en ontwikkeling 
door universiteiten en bedrijven, bescherming van de intellectuele 
eigendom en andere prikkels voor innovatie bij onderzoek en ont
wikkeling van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen; 

d) bevordering van innovatie van, en een tijdige en betaalbare toegang 
tot veilige en werkzame farmaceutische producten en medische hulp
middelen door middel van transparante en op verantwoordingsplicht 
gebaseerde procedures, zonder een partij te beletten hoge veiligheids- 
, werkzaamheids- en kwaliteitsnormen toe te passen; 

e) ethisch handelen door fabrikanten en leveranciers van farmaceutische 
producten en medische hulpmiddelen en door gezondheidswerkers 
op mondiaal niveau met het oog op een open, transparante, op 
verantwoordingsplicht gebaseerde en niet-discriminerende besluitvor
ming in de gezondheidszorg, en 

f) samenwerking tussen de partijen op het gebied van regelgeving en 
bij de ontwikkeling van internationale praktijken in internationale 
organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, hierna de 
„WHO” genoemd, de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling, hierna de „OESO” genoemd, voor farmaceutische 
producten de Internationale Conferentie voor Harmonisatie, hierna 
de „ICH” genoemd, en voor medische hulpmiddelen de Werkgroep 
wereldwijde harmonisatie, hierna de „GHTF” genoemd, teneinde de 
veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van farmaceutische producten 
en medische hulpmiddelen te verbeteren. 

Artikel 2 

Toegang tot innovatie 

Voor zover de gezondheidszorgautoriteiten in een partij in het kader 
van door hen beheerde programma's op het gebied van de gezondheids
zorg procedures toepassen of in stand houden voor de opstelling van 
lijsten van farmaceutische producten of medische hulpmiddelen, voor 
indicaties die voor vergoeding in aanmerking komen, voor de vaststel
ling van het vergoedingsbedrag of voor maatregelen op het gebied van 
de prijsstelling ( 1 ) voor farmaceutische producten of medische hulpmid
delen, ziet die partij erop toe dat: 

a) de procedures, voorschriften, criteria en uitvoeringsrichtsnoeren die 
van toepassing zijn op het opstellen van lijsten van farmaceutische 
producten of medische hulpmiddelen, op indicaties die voor vergoe
ding in aanmerking komen en op de vaststelling van het vergoe
dingsbedrag en de maatregelen in verband met de opstelling van 
lijsten, de prijsstelling en/of de vergoeding van farmaceutische pro
ducten of medische hulpmiddelen eerlijk, transparant, redelijk en 
niet-discriminerend zijn ( 2 ), en 

b) de vaststelling van de prijs van en de vergoeding voor een farma
ceutisch product of medisch hulpmiddel door haar gezondheidszorg
autoriteiten, wanneer dit product of middel door de regelgevende 
autoriteit veilig, werkzaam en van goede kwaliteit is bevonden, en 
indien overheids- of semi-overheidsinstanties bij die vaststelling be
trokken waren, zodanig geschiedt dat: 

i) de prijs en de vergoeding de waarde van het geoctrooieerde 
farmaceutische product of medische hulpmiddel op passende 
wijze weerspiegelen; 

ii) een fabrikant van een farmaceutisch product of medisch hulp
middel op basis van wetenschappelijk bewijsmateriaal inzake vei
ligheid, werkzaamheid, kwaliteit en voordelen om een hogere 
prijs of vergoeding mag verzoeken dan die welke geldt voor 
eventuele vergelijkbare producten die voor de bepaling van het 
vergoedingsbedrag zijn gebruikt; 

iii) een fabrikant van een farmaceutisch product of medisch hulp
middel nadat een besluit over de prijs/vergoeding is genomen, 
om een hogere vergoeding mag verzoeken op grond van door 
hem verstrekt wetenschappelijk bewijsmateriaal inzake de veilig
heid, werkzaamheid, kwaliteit en voordelen van het product; 

iv) een fabrikant van een farmaceutisch product of medisch hulp
middel voor aanvullende medische indicaties voor zijn product 
op grond van door hem verstrekt wetenschappelijk bewijsmate
riaal inzake de veiligheid, werkzaamheid, kwaliteit en voordelen 
van het product om vaststelling van een prijs en vergoeding en 
om prijsaanpassing mag verzoeken, en 

v) een fabrikant van een farmaceutisch product of medisch hulp
middel in staat wordt gesteld om, wanneer een partij in specifieke 
omstandigheden en wegens externe oorzaken, zoals bij een in
grijpende wijziging van economische indicatoren, ambtshalve de 
prijs of vergoeding van farmaceutische producten of medische 
hulpmiddelen aanpast, zijn standpunt over die aanpassing ken
baar te maken voordat die wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

Transparantie 

1. Elk van beide partijen ziet erop toe dat haar wetten, regelingen, 
procedures, administratieve beschikkingen en uitvoeringsrichtsnoeren 
van algemene aard, hierna „voorschriften” genoemd, over enige aange
legenheid inzake de prijsstelling, vergoeding of regeling van farmaceu
tische producten of medische hulpmiddelen onverwijld worden bekend
gemaakt of anderszins tijdig en op zodanige wijze beschikbaar worden 
gesteld dat belanghebbenden en de andere partij daarvan kennis kunnen 
nemen.
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( 1 ) De verwijzingen naar prijsstelling in deze bijlage gelden alleen wanneer zij uit 
hoofde van de wetgeving van een van de partijen van toepassing zijn. 

( 2 ) De partijen komen overeen dat dit punt, dat geen verplichting oplegt om 
producten tegen een bepaalde prijs te vergoeden en dat niet vooruitloopt op 
het specifieke resultaat van prijsonderhandelingen, bepaalt dat de criteria (in de 
vorm van richtsnoeren, openbare berichten of „te behandelen kwesties” enz.) 
op grond waarvan besluiten over vergoedingen en prijzen worden genomen, 
objectief en duidelijk moeten zijn, zodat begrijpelijk is waarom het besluit 
werd genomen.
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2. Voor zover mogelijk ziet elk van beide partijen erop toe dat zij: 

a) voorschriften die zij voornemens is vast te stellen of ingrijpend te 
wijzigen, alsmede een uitleg over het doel van die voorschriften, 
vooraf op daarvoor geschikte openbaar toegankelijke sites bekend
maakt; 

b) belanghebbenden en de andere partij op redelijke wijze in de gele
genheid stelt opmerkingen over de voorgestelde voorschriften in te 
dienen, waarbij in het bijzonder wordt voorzien in een redelijke 
periode voor overleg, en 

c) schriftelijk ingaat op belangrijke en inhoudelijke kwesties die aan de 
orde komen in de opmerkingen die zij binnen de daarvoor gestelde 
termijn van belanghebbenden en de andere partij ontvangt, en uiter
lijk bij de goedkeuring ervan uitleg geeft over eventuele materiële 
herzieningen van die voorgestelde voorschriften. 

3. Voor zover mogelijk moet elk van beide partijen een redelijke 
periode inruimen tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding van 
bedoelde voorschriften over aangelegenheden betreffende de prijsstel
ling, vergoeding of regeling van farmaceutische producten of medische 
hulpmiddelen. 

4. Voor zover de gezondheidszorgautoriteiten in een partij in het 
kader van programma's op het gebied van de gezondheidszorg voor 
de opstelling van lijsten van farmaceutische producten of medische 
hulpmiddelen, voor indicaties die voor vergoeding in aanmerking ko
men, voor de vaststelling van het vergoedingsbedrag voor farmaceuti
sche producten of medische hulpmiddelen, met inbegrip van maatrege
len tot wijziging van de prijs en de vergoeding, procedures toepassen of 
in stand houden, ziet die partij erop toe dat: 

a) over alle formele verzoeken en aanvragen om vaststelling van de 
prijs of om goedkeuring van farmaceutische producten of medische 
hulpmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen, binnen 
een redelijke en nader bepaalde termijn na hun ontvangst een besluit 
wordt genomen en bekendgemaakt. Indien de door de aanvrager 
ingediende informatie onvoldoende of onvolledig wordt geacht en 
de procedure als gevolg daarvan wordt geschorst, stellen de bevoegde 
autoriteiten van de partij de aanvrager in kennis van de nadere 
informatie die vereist is en hervatten zij na ontvangst van deze 
informatie de oorspronkelijke besluitprocedure; 

b) de aanvragers binnen een redelijke en nader bepaalde termijn in 
kennis worden gesteld van alle procedures, methoden, principes, 
criteria, in voorkomend geval met inbegrip van die welke worden 
gebruikt voor de bepaling van vergelijkbare producten, en richtsnoe
ren voor de vaststelling van de prijs van en de vergoeding voor 
farmaceutische producten en medische hulpmiddelen; 

c) de aanvragers tijdig en op zinvolle wijze in de gelegenheid worden 
gesteld om op belangrijke punten in de procedure voor het vast
stellen van de prijs van en de vergoeding voor farmaceutische pro
ducten of medische hulpmiddelen opmerkingen in te dienen; 

d) de aanvragers binnen een redelijke en nader bepaalde termijn zin
volle en gedetailleerde schriftelijke informatie ontvangen over de 
basis voor aanbevelingen of vaststellingen over de prijs van en de 
vergoeding voor farmaceutische producten of medische hulpmidde
len, waarbij ook de adviezen van deskundigen of academische studies 
worden vermeld aan de hand waarvan die aanbevelingen of vaststel
lingen werden gedaan. In het bijzonder zet de besluitende instantie, 
wanneer negatief wordt besloten over de opname op een lijst of over 
de prijs en/of vergoeding, of wanneer die instantie besluit een ge
vraagde prijsverhoging niet of slechts gedeeltelijk toe te staan, op 
voldoende gedetailleerde en begrijpelijke wijze de redenen van het 
besluit uiteen, waarbij zij ook vermeldt welke criteria werden toege
past en, in voorkomend geval, welke adviezen of aanbevelingen van 
deskundigen aan het besluit ten grondslag liggen; 

e) rechterlijke, semi-rechterlijke of administratieve instanties, of onaf
hankelijke toetsingsprocedures ( 1 ), beschikbaar zijn waarbij of waar
door op verzoek van een aanvrager die direct door een aanbeveling 
of vaststelling wordt getroffen, een zaak aanhangig kan worden 
gemaakt, en dat de aanvrager bij de mededeling van het besluit 
over de prijs en vergoeding in kennis wordt gesteld van zijn of 
haar rechten ingevolge de wetgeving van de partij en van de pro
cedures en termijnen voor het gebruik van die rechtsmiddelen; 

f) alle instanties die over vergoeding besluiten, toegankelijk zijn voor 
belanghebbenden, met inbegrip van innoverende en generieke onder
nemingen; 

g) een lijst met centrale instanties die betrokken zijn bij de prijsstelling 
en vergoeding van farmaceutische producten of medische hulpmid
delen algemeen beschikbaar wordt gesteld; en 

h) toegang wordt verleend tot de nationale regelingen van elk van beide 
partijen inzake prijsstelling en vergoeding, waaronder ook een po
sitieve lijst van onder de respectieve openbare ziektekostenverzeke
ringsstelsels vallende producten die elk jaar aan belanghebbenden 
met legitieme commerciële belangen wordt bekendgemaakt. Een 
eventuele negatieve lijst wordt om de zes maanden bekendgemaakt. 

5. Elk van beide partijen ziet erop toe dat alle algemene maatregelen 
in verband met aangelegenheden betreffende de prijs, de vergoeding of 
de regeling van farmaceutische producten of medische hulpmiddelen op 
consequente, eenvormige en onpartijdige wijze worden toegepast. 

Artikel 4 

Ethische handelspraktijken 

1. Elk van beide partijen treft of handhaaft passende maatregelen om 
ongepaste beïnvloeding van gezondheidswerkers of –instellingen door 
fabrikanten en leveranciers van farmaceutische producten of medische 
hulpmiddelen met betrekking tot het opnemen op een lijst, het aan
kopen of het voorschrijven van farmaceutische producten of medische 
hulpmiddelen die in het kader van programma's op het gebied van de 
gezondheidszorg voor vergoeding in aanmerking komen, te verbieden. 

2. Elk van beide partijen stelt sancties en procedures vast, of hand
haaft deze, om de hand te houden aan maatregelen die zij ingevolge lid 
1 heeft getroffen of gehandhaafd. 

3. Elk van beide partijen vestigt de aandacht van de andere partij in 
voorkomend geval op ongepaste beïnvloeding door haar fabrikanten 
van farmaceutische producten of medische hulpmiddelen. De partijen 
herinneren aan hun verplichtingen ingevolge het OESO-Verdrag inzake 
de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij inter
nationale zakelijke transacties, dat op 15 februari 1999 in werking is 
getreden. 

Artikel 5 

Samenwerking bij regelgeving 

1. De partijen houden naar behoren rekening met internationale 
bepalingen, praktijken en richtsnoeren voor farmaceutische producten 
of medische hulpmiddelen, met inbegrip van die welke zijn opgesteld 
door de WHO, de OESO, de ICH en de GHTF en in de Pharmaceutical 
Inspection Convention en de Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme (PIC/S). De partijen erkennen dat hun volledige deelname aan 
die internationale organisaties hun onderlinge samenwerking op het 
gebied van de regelgeving zal vergemakkelijken.
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( 1 ) Afgezien van het bepaalde in dit punt moeten de aanvragers gebruik kunnen 
maken van rechtsmiddelen die een doeltreffende rechtsbescherming waarbor
gen. Zij moeten bij echte rechterlijke instanties tegen besluiten in beroep 
kunnen gaan.
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2. Elk van beide partijen neemt verzoeken van de andere partij tot 
aanvaarding van haar conformiteitsbeoordelingen ( 1 ) in overweging 
wanneer die beoordelingen tot stand komen in overeenstemming met 
de goede laboratoriumpraktijken en goede fabricagepraktijken voor far
maceutische producten en medische hulpmiddelen en wanneer de over
eenkomstige praktijken van beide partijen in overeenstemming zijn met 
de internationale praktijk. 

3. Wat de Werkgroep farmaceutische producten en medische hulp
middelen betreft, die ingevolge lid 1 van artikel 15.3 (Werkgroepen) is 
opgericht, zorgen de partijen voor een toereikende mate van deelname 
door ambtenaren van voor de gezondheidszorg of andere onder deze 
bijlage vallende aangelegenheden of regelingen verantwoordelijke orga
nen of ministeries. 

4. De werkgroep heeft tot taak: 

a) toezicht te houden op en ondersteuning te bieden bij de tenuitvoer
legging van deze bijlage; 

b) discussie over en wederzijds begrip voor vraagstukken in verband 
met deze bijlage te stimuleren; en 

c) samenwerking tussen de partijen met het oog op de verwezenlijking 
van de in deze bijlage uiteengezette doelstellingen te bevorderen. 

5. De werkgroep komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, tenzij de 
partijen anders overeenkomen. De werkgroep kan haar werkzaamheden 
ook per e-mail, via tele- of videoconferentie of met behulp van andere 
passende communicatiemiddelen verrichten. 

Artikel 6 

Definities 

1. Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder: 

farmaceutisch product: elke enkelvoudige of samengestelde substantie die 
aan de mens kan worden toegediend om een medische diagnose te 
stellen, om een ziekte te behandelen of te voorkomen of om fysiologi
sche functies of structuren te herstellen, te verbeteren of te wijzigen. 

Farmaceutische producten omvatten bijvoorbeeld chemische geneesmid
delen, biologische producten (vaccins, (anti)toxinen, bloed, bloed
bestanddelen, bloedderivaten), kruidengeneesmiddelen, radiofarmaca, re
combinanten, producten voor gentherapie, producten voor celtherapie 
en weefselmanipulatieproducten; 

medisch hulpmiddel: elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of elk 
ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de mens voor medische doel
einden te worden aangewend, zoals voor diagnose, preventie, bewaking, 
behandeling of verlichting van ziekten ( 2 ). Tot de medische hulpmidde
len behoort ook de software die door de fabrikant in het hulpmiddel is 
geïntegreerd en voor de goede werking ervan noodzakelijk is; 

gezondheidszorgautoriteiten van een partij: tenzij anders vermeld, instanties 
die deel uitmaken van een partij of door deze zijn opgericht om haar 
programma's op het gebied van de gezondheidszorg te leiden of te 
beheren; 

programma's op het gebied van de gezondheidszorg: door een partij uitge
voerde programma's op het gebied van de gezondheidszorg waarbij de 
gezondheidszorgautoriteiten van een partij beslissingen nemen ten aan
zien van onder deze bijlage vallende aangelegenheden; 

fabrikant: de rechthebbende ten aanzien van het product op het grond
gebied van een partij; 

negatieve lijst: een lijst van farmaceutische producten en medische hulp
middelen die niet mogen worden voorgeschreven en/of worden vergoed 
in het kader van het (de) openbare programma('s) op het gebied van de 
gezondheidszorg van een partij, en 

positieve lijst: een volledige lijst van farmaceutische producten en medi
sche hulpmiddelen die mogen worden voorgeschreven en/of worden 
vergoed in het kader van het (de) openbare programma('s) op het gebied 
van de gezondheidszorg van een partij. 

2. De in lid 1 opgenomen definities voor farmaceutische producten 
en medische hulpmiddelen doen geen afbreuk aan het recht van elk van 
beide partijen om in haar wetgeving producten als farmaceutisch pro
duct of als medisch hulpmiddel in te delen.
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( 1 ) Bij farmaceutische producten houdt een conformiteitsbeoordeling in dat pro
ducten in de handel mogen worden gebracht en dat erop wordt toegezien dat 
technische normen en praktijken door fabrikanten of importeurs worden na
geleefd. 

( 2 ) Ter verduidelijking: een medisch hulpmiddel bereikt zijn belangrijkste beoogde 
werking in of aan het menselijk lichaam niet met farmacologische of immu
nologische middelen of door metabolisme, maar deze kunnen zijn werking wel 
ondersteunen.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)1158 von 1432

www.parlament.gv.at



BIJLAGE 2-E 

CHEMISCHE STOFFEN 

1. Herinnerend aan hun verplichtingen uit hoofde van de WTO-overeenkomst, en met name de TBT-overeenkomst, en 
zich bewust van het belang van duurzame ontwikkeling en handel voor elk van hen, bevestigen de partijen hun 
gemeenschappelijke doelstellingen en principes: 

a) totstandbrenging van concurrerende marktvoorwaarden op basis van openheid, niet-discriminatie en transparantie; 

b) verbetering van de samenwerking om een constante, beide partijen tot voordeel strekkende ontwikkeling van de 
handel te stimuleren; 

c) waarborging van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu; 

d) bevordering van alternatieve methoden voor de beoordeling van gevaren van stoffen en beperking van dierproeven; 

e) tenuitvoerlegging van passende regelgevingsmechanismen en bescherming van vertrouwelijke informatie; 

f) bijdragen aan de uitvoering van de strategische aanpak voor het internationaal beheer van chemische stoffen, en 

g) ontwikkeling en bevordering van beste praktijken voor de beoordeling en het beheer van chemische stoffen op 
internationaal niveau. 

2. Op basis van de in lid 1 genoemde doelstellingen en principes en met het oog op de bevordering van de handel, 
erkennen de partijen dat het van belang is: 

a) de transparantie ten aanzien van de inhoud van hun wet- en regelgeving en andere algemene maatregelen op het 
gebied van chemische stoffen te waarborgen; 

b) voor transparantie en behoorlijke procedures te zorgen bij de regeling en het beheer van hun stelsels voor 
chemische stoffen; 

c) waar mogelijk, beste praktijken toe te passen bij de vaststelling en uitvoering van wetgeving en bij risicobeoor
delingen, registratie, vergunningen, kennisgevingen en de behandeling van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, en 

d) samen te werken op het gebied van goede laboratoriumpraktijken en richtsnoeren voor het uitvoeren van proeven, 
teneinde te komen tot een meer geharmoniseerde aanpak van de beoordeling en het beheer van chemische stoffen 
met het oog op een grotere internationale harmonisatie ter zake. 

3. De partijen komen overeen te goeder trouw overleg te plegen over eventuele problemen die zich bij de toepassing van 
de voorschriften van een partij over chemische stoffen voordoen en die de handel van de andere partij in aanmer
kelijke mate beïnvloeden. 

4. Teneinde samenwerking op de door deze bijlage bestreken gebieden te bevorderen en een forum voor het in lid 3 
bedoelde overleg te scheppen, wordt ingevolge lid 1 van artikel 15.3 (Werkgroepen) een Werkgroep chemische stoffen 
opgericht. Tenzij de partijen anders overeenkomen of zich problemen als bedoeld in lid 3 voordoen, komt de 
werkgroep ten minste om de twee jaar bijeen.
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BIJLAGE 3 

LANDBOUWVRIJWARINGSMAATREGELEN 

Lijst voor Korea 

Betrokken producten, drempelvolumes en maximumvrijwaringsrechten 

1. Deze bijlage vermeldt de producten van oorsprong die voorwerp van landbouwvrijwaringsmaatregelen als bedoeld in 
artikel 3.6 kunnen zijn, de drempelvolumes voor de toepassing van dergelijke maatregelen en het maximumvrijwa
ringsrecht dat elk jaar voor elk van die producten kan worden toegepast. 

2. Geen landbouwvrijwaringsmaatregel mag worden toegepast of gehandhaafd nadat de hieronder vermelde vrijwarings
rechten nul zijn. 

a) Voor rundvlees als hieronder bedoeld: 

Dekking: Rundspiervlees, vers, gekoeld of bevroren - HSK-onderverdelingen 0201.10.0000, 0201.20.0000, 
0201.30.0000, 0202.10.0000, 0202.20.0000 en 0202.30.0000 

Jaar 1 2 3 4 5 6 

Drempel-volume (mt) 9 900 9 900 10 098 10 299 10 505 10 716 

Vrijwaringsrecht (%) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Jaar 7 8 9 10 11 12 

Drempel-volume (mt) 10 930 11 149 11 371 11 599 11 831 12 068 

Vrijwaringsrecht (%) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 

Jaar 13 14 15 16 17 

Drempel-volume (mt) 12 309 12 555 12 806 13 062 N.v.t. 

Vrijwaringsrecht (%) 24,0 24,0 24,0 24,0 0 

b) Voor varkensvlees als hieronder bedoeld: 

Dekking: HSK-onderverdelingen 0203.19.1000 en 0203.19.9000 

Jaar 1 2 3 4 5 6 

Drempel-volume (mt) 163 163 166 169 172 176 

Vrijwaringsrecht (%) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Jaar 7 8 9 10 11 12 

Drempel-volume (mt) 179 183 187 190 194 N.v.t. 

Vrijwaringsrecht (%) 15,8 14,6 13,5 12,4 11,3 0 

c) Voor appelen als hieronder bedoeld: 

Dekking: HSK-onderverdeling 0808.10.0000 

Jaar 1 2 3 4 5 6 

Drempel-volume (mt) 7 500 7 500 7 650 7 803 7 959 8 118 

Vrijwaringsrecht (%) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
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Jaar 7 8 9 10 11 12 

Drempel-volume (mt) 8 280 8 446 8 615 8 787 8 963 9 142 

Vrijwaringsrecht (%) 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 27 

Jaar 13 14 15 16 17 18 

Drempel-volume (mt) 9 325 9 511 9 702 9 896 10 094 10 295 

Vrijwaringsrecht (%) 27 27 27 27 22,5 22,5 

Jaar 19 20 21 22 23 24 

Drempel-volume (mt) 10 501 10 711 10 926 11 144 11 367 11 594 

Vrijwaringsrecht (%) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Jaar 25 

Drempel-volume (mt) N.v.t. 

Vrijwaringsrecht (%) 0 

Het drempelvolume heeft betrekking op de totale hoeveelheid ingevoerde appelen, ongeacht de soort. 

In jaar 12 en elk jaar daarna tot en met jaar 24 mag het vrijwaringsrecht alleen op Fuji-appelen worden toegepast. 

d) Voor mout en moutgerst als hieronder bedoeld: 

Dekking: HSK-onderverdelingen 1003.00.1000 and 1107.10.0000 

Jaar 1 2 3 4 5 6 

Drempel-volume (mt) 14 000 14 000 14 280 14 565 14 856 15 154 

Vrijwaringsrecht (%) 

1003.00.1000 502,0 502,0 479,0 455,0 432,0 408,0 

1107.10.0000 263,0 263,0 258,0 252,0 246,0 240,0 

Jaar 7 8 9 10 11 12 

Drempel-volume (mt) 15 457 15 766 16 081 16 403 16 731 17 065 

Vrijwaringsrecht (%) 

1003.00.1000 385,0 361,0 338,0 315,0 291,0 268,0 

1107.10.0000 216,0 207,0 199,0 190,0 181,0 139,0 

Jaar 13 14 15 16 17 

Drempel-volume (mt) 17 407 17 755 18 110 18 472 N.v.t. 

Vrijwaringsrecht (%) 

1003.00.1000 244,0 221,0 197,0 174,0 0 

1107.10.0000 127,0 115,0 103,0 91,5 0
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Zie punt 12 van bijlage 2-A-1 voor ingevoerde hoeveelheden die kleiner dan of gelijk aan het drempelvolume zijn. 

e) Voor aardappelzetmeel als hieronder bedoeld: 

Dekking: HSK-onderverdeling 1108.13.0000 

Jaar 1 2 3 4 5 6 

Drempel-volume (mt) 37 900 37 900 38 658 39 431 40 219 41 024 

Vrijwaringsrecht (%) 455,0 455,0 436,0 426,0 416,0 406,0 

Jaar 7 8 9 10 11 12 

Drempel-volume (mt) 41 844 42 681 43 535 44 405 45 294 46 199 

Vrijwaringsrecht (%) 366,0 351,0 336,0 321,0 306,0 235,0 

Jaar 13 14 15 16 17 

Drempel-volume (mt) 47 123 48 066 49 027 50 008 N.v.t. 

Vrijwaringsrecht (%) 215,0 195,0 175,0 155,0 0 

f) Voor ginseng als hieronder bedoeld: 

Dekking: HSK-onderverdelingen 1211.20.2210, 1211.20.2220, 1211.20.2290, 1302.19.1210, 1302.19.1220 en 
1302.19.1290 

Jaar 1 2 3 4 5 6 

Drempel-volume (mt) 300 300 306 312 318 324 

Vrijwaringsrecht (%) 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 

Jaar 7 8 9 10 11 12 

Drempel-volume (mt) 331 337 344 351 358 365 

Vrijwaringsrecht (%) 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 

Jaar 13 14 15 16 17 18 

Drempel-volume (mt) 373 380 388 395 403 411 

Vrijwaringsrecht (%) 754,3 754,3 754,3 754,3 566,0 566,0 

Jaar 19 20 

Drempel-volume (mt) 420 N.v.t. 

Vrijwaringsrecht (%) 566,0 0 

g) Voor suiker als hieronder bedoeld: 

Dekking: HSK-onderverdeling 1701.99.0000 

Jaar 1 2 3 4 5 6 

Drempel-volume (mt) 220 220 224 228 233 238 

Vrijwaringsrecht (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
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Jaar 7 8 9 10 11 12 

Drempel-volume (mt) 242 247 252 257 262 268 

Vrijwaringsrecht (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Jaar 13 14 15 16 17 18 

Drempel-volume (mt) 273 279 284 290 296 302 

Vrijwaringsrecht (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 37,5 37,5 

Jaar 19 20 21 22 

Drempel-volume (mt) 308 314 320 N.v.t. 

Vrijwaringsrecht (%) 37,5 37,5 37,5 0 

h) Voor alcohol als hieronder bedoeld: 

Dekking: HSK-onderverdeling 2207.10.9010 

Jaar 1 2 3 4 5 6 

Drempel-volume (mt) 95 95 96 98 100 102 

Vrijwaringsrecht (%) 264,0 264,0 258,0 253,0 247,0 241,0 

Jaar 7 8 9 10 11 12 

Drempel-volume (mt) 104 106 109 111 113 115 

Vrijwaringsrecht (%) 217,0 208,0 199,0 191,0 182,0 139,0 

Jaar 13 14 15 16 17 

Drempel-volume (mt) 118 120 122 125 N.v.t. 

Vrijwaringsrecht (%) 127,0 116,0 104,0 91,8 0 

i) Voor dextrine als hieronder bedoeld: 

Dekking: HSK-onderverdelingen 3505.10.4010, 3505.10.4090, 3505.10.5010 en 3505.10.5090 

Jaar 1 2 3 4 5 6 

Drempel-volume (mt) 37 900 37 900 38 658 39 431 40 219 41 024 

Vrijwaringsrecht (%) 375,0 375,0 365,0 355,0 345,0 334,0 

Jaar 7 8 9 10 11 12 

Drempel-volume (mt) 41 844 42 681 43 535 44 405 45 294 46 199 

Vrijwaringsrecht (%) 291,0 275,0 260,0 244,0 228,0 152,0 

Jaar 13 14 

Drempel-volume (mt) 47 123 N.v.t. 

Vrijwaringsrecht (%) 131,0 0
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Zie punt 15 van bijlage 2-A-1 voor ingevoerde hoeveelheden die kleiner dan of gelijk aan het drempelvolume zijn. 

3. Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder: 

a) jaar één: de periode van 12 maanden die aanvangt op de datum waarop deze overeenkomst in werking treedt; 

b) jaar twee: de periode van 12 maanden die aanvangt op de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

c) jaar drie: de periode van 12 maanden die aanvangt op de tweede verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

d) jaar vier: de periode van 12 maanden die aanvangt op de derde verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

e) jaar vijf: de periode van 12 maanden die aanvangt op de vierde verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

f) jaar zes: de periode van 12 maanden die aanvangt op de vijfde verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

g) jaar zeven: de periode van 12 maanden die aanvangt op de zesde verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

h) jaar acht: de periode van 12 maanden die aanvangt op de zevende verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

i) jaar negen: de periode van 12 maanden die aanvangt op de achtste verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

j) jaar 10: de periode van 12 maanden die aanvangt op de negende verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

k) jaar 11: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 10e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

l) jaar 12: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 11e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

m) jaar 13: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 12e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

n) jaar 14: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 13e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

o) jaar 15: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 14e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

p) jaar 16: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 15e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

q) jaar 17: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 16e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

r) jaar 18: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 17e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

s) jaar 19: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 18e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

t) jaar 20: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 19e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

u) jaar 21: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 20e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

v) jaar 22: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 21e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

w) jaar 23: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 22e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; 

x) jaar 24: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 23e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst; en 

y) jaar 25: de periode van 12 maanden die aanvangt op de 24e verjaardag van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst.
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BIJLAGE 4 

TBT-COORDINATOR 

1. De TBT-coördinator voor Korea is het Koreaanse agentschap voor technologie en normen dan wel de opvolger 
daarvan. 

2. De TBT-coördinator voor de Europese Unie wordt aangewezen door de Europese Unie die Korea hiervan uiterlijk een 
maand na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in kennis stelt. 

BIJLAGE 5 

Opzettelijk blanco gelaten 

BIJLAGE 6 

Opzettelijk blanco gelaten
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BIJLAGE 7-A 

LIJSTEN VAN VERBINTENISSEN 

EU 

1. Lijst van verbintenissen overeenkomstig artikel 7.7 (grensoverschrijdende dienstverlening) 

2. Lijst van verbintenissen overeenkomstig artikel 7.13 (vestiging) 

3. Lijst van voorbehouden overeenkomstig artikel 7.18 (stafpersoneel en afgestudeerde stagiairs) en 7.19 (verkopers van 
zakelijke diensten) 

Korea 

4. Lijst van specifieke verbintenissen overeenkomstig de artikelen 7.7, 7.13, 7.18 en 7.19 

A. Lijst van specifieke verbintenissen inzake dienstensectoren 

B. Lijst van specifieke verbintenissen inzake vestiging
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BIJLAGE 7-A-1 

EU 

LIJST VAN VERBINTENISSEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7.7 

(GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTVERLENING) 

1. In onderstaande lijst van verbintenissen zijn de dienstensectoren opgenomen die overeenkomstig artikel 7.7 zijn 
geliberaliseerd, alsook, door middel van voorbehouden, de beperkingen inzake markttoegang en nationale behandeling 
die gelden voor diensten en dienstverleners uit Korea in die sectoren. De onderstaande lijst bevat de volgende 
elementen: 

a) de eerste kolom, waarin de sector of subsector wordt vermeld waarin de EU de verbintenis is aangegaan, en de 
liberalisering waarop de voorbehouden van toepassing zijn, en 

b) de tweede kolom, waarin de toepasselijke voorbehouden worden beschreven. 

Voor grensoverschrijdende dienstverlening in sectoren of subsectoren waarop de overeenkomst van toepassing is en 
die niet in onderstaande lijst is opgenomen, zijn geen verbintenissen aangegaan. 

2. Voor de vaststelling van de individuele sectoren en subsectoren: 

a) onder „CPC” wordt verstaan de „Central Products Classification”, zoals bedoeld in voetnoot 27 bij artikel 7.25, en 

b) onder CPC ver. 1.0 wordt de „Central Products Classification” verstaan, zoals vastgesteld in „Statistical Office of the 
United Nations, Statistical Papers, Series M, Nr. 77, CPC ver 1.0, 1998”. 

3. Onderstaande lijst bevat geen maatregelen met betrekking tot opleidingseisen en -procedures, technische normen, en 
vergunningsvereisten en -procedures die geen beperking inzake markttoegang of nationale behandeling vormen in de 
zin van de artikelen 7.5 en 7.6. Deze maatregelen (zoals een vergunningsverplichting, universeledienstverplichting, 
verplichte erkenning van kwalificaties in gereglementeerde sectoren en verplichting om specifieke examens (inclusief 
taalexamens) af te leggen), zijn steeds van toepassing op diensten en dienstverleners uit Korea, ook al zijn zij niet in de 
lijst opgenomen. 

4. Onderstaande lijst doet geen afbreuk aan de haalbaarheid van grensoverschrijdende dienstverlening voorzien in 
artikel 7.4, lid 3, onder i), in bepaalde dienstensectoren en -subsectoren, noch aan overheidsmonopolies en exclusieve 
rechten als beschreven in de lijst van verbintenissen inzake vestiging. 

5. Overeenkomstig artikel 7.1, lid 3, bevat onderstaande lijst geen maatregelen betreffende door een partij toegekende 
subsidies. 

6. De uit de onderstaande lijst voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben geen directe werking, zodat er niet 
rechtstreeks rechten voor natuurlijke of rechtspersonen uit voortvloeien. 

7. In de onderstaande lijst worden de volgende afkortingen gebruikt: 

AT Oostenrijk 

BE België 

BG Bulgarije 

CY Cyprus 

CZ Tsjechië 

DE Duitsland 

DK Denemarken 

EU De Europese Unie, met inbegrip van al haar lidstaten
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ES Spanje 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrijk 

EL Griekenland 

HU Hongarije 

IE Ierland 

IT Italië 

LV Letland 

LT Litouwen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Roemenië 

SK Slowakije 

SI Slovenië 

SE Zweden 

UK Verenigd Koninkrijk
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

ALLE SECTOREN Onroerend goed 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Alle lidstaten behalve AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Geen. 

AT: voor de verwerving, aankoop, huur of pacht van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen is toestemming nodig 
van de bevoegde regionale autoriteiten (Länder) die zullen beoordelen of al dan niet grote economische, sociale of culturele belangen in het 
geding zijn. 

BG: buitenlandse rechtspersonen en burgers die permanent in het buitenland verblijven, kunnen gebouwen en beperkte eigendomsrechten (1 ) 
van onroerend goed verwerven met toestemming van het ministerie van Financiën. Deze verplichting geldt niet voor personen die in 
Bulgarije hebben geïnvesteerd. 

Buitenlandse burgers die permanent in het buitenland verblijven, buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met een buitenlands 
meerderheidsbelang kunnen in bepaalde, door de Raad van Ministers aangewezen geografische regio’s met toestemming onroerend goed 
verwerven. 

CY: niet geconsolideerd. 

CZ: beperkingen met betrekking tot de aankoop van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen. Buitenlandse 
entiteiten kunnen onroerend goed verwerven door oprichting van een Tsjechische rechtspersoon of deelname in een joint venture. Voor 
de verwerving van grond door buitenlandse entiteiten is toestemming vereist. 

DK: Beperkingen met betrekking tot de aankoop van onroerend goed door niet-ingezeten natuurlijke en rechtspersonen. Beperkingen met 
betrekking tot de aankoop van landbouwbedrijven door buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen. 

EL: Volgens Wet nr. 1892/90 moet het ministerie van Defensie toestemming verlenen als burgers grond willen kopen in gebieden dichtbij de 
grens. In de administratieve praktijk wordt gemakkelijk toestemming verleend voor directe investeringen. 

FI: (Ålandeilanden): voor natuurlijke personen die geen regionaal burger van Åland zijn en voor rechtspersonen gelden beperkingen van het 
recht om op de Ålandeilanden onroerend goed te kopen en te bezitten zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten van de eilanden. 
Beperkingen voor natuurlijke personen die geen regionaal burger van Åland zijn en voor rechtspersonen van het recht van vestiging en het 
recht diensten te verlenen, zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten van de eilanden. 

HU: beperking van de aankoop van grond en onroerend goed door buitenlandse investeerders (2 ). 

IE: voor de verwerving van een belang in Ierse grond door interne of buitenlandse bedrijven of door onderdanen van een ander land is 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Land Commission vereist. Wanneer de grond voor industriële doeleinden bestemd is (behalve 
landbouw), geldt deze eis niet als de minister van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid ontheffing verleent. Deze wet is niet van 
toepassing binnen de bebouwde kom van steden. 

IT: Voor de aankoop van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen is wederkerigheid vereist. 

LT: niet geconsolideerd voor de verwerving van grond (3 ). 

MT: de eisen van de Maltese wet- en regelgeving inzake de aankoop van onroerend goed blijven van toepassing.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

PL: voor de aankoop (direct of indirect) van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen is toestemming vereist. Niet 
geconsolideerd voor de verwerving van staatseigendom, d.w.z. de regelingen voor het privatiseringsproces. 

RO: natuurlijke personen die niet de Roemeense nationaliteit hebben en in Roemenië wonen en rechtspersonen die niet Roemeens zijn en 
hun hoofdkwartier in Roemenië hebben, kunnen geen grond verwerven via een akte inter vivos. 

SI: in Slovenië met buitenlandse kapitaalparticipatie gevestigde rechtspersonen mogen op het grondgebied van Slovenië onroerend goed 
kopen. Filialen (4 ) die door buitenlanders in Slovenië zijn gevestigd, mogen uitsluitend onroerend goed (met uitzondering van grond) 
verwerven wanneer dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de economische activiteiten waarvoor zij zijn opgericht. Ondernemingen 
waarvan de meerderheid van het kapitaal of de stemrechten direct of indirect toebehoort aan onderdanen van of rechtspersonen uit de 
andere partij, mogen alleen met speciale toestemming onroerend goed bezitten op minder dan 10 km van de grens. 

SK: beperkingen met betrekking tot de aankoop van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen. Buitenlandse 
entiteiten kunnen onroerend goed verwerven door oprichting van een Slowaakse rechtspersoon of deelname in een joint venture. Niet 
geconsolideerd voor grond. 

1. ZAKELIJKE DIENSTEN 

A. Diensten van deskundigen 

a) Rechtskundige diensten 

(CPC 861) (5 ) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: voor de volledige toelating tot de balie, die vereist is voor de beoefening van het interne recht (het EU-recht en 
het recht van de lidstaat), geldt een nationaliteitsvereiste. 

behalve rechtskundig advies, juridische documentatie en certifice
ring die worden verstrekt door beoefenaars van juridische beroe
pen die met publieke functies zijn belast, zoals notarissen, ge
rechtsdeurwaarders of andere ambtenaren 

BE, FI: voor de volledige toelating tot de balie, die vereist is voor rechtskundige vertegenwoordiging, gelden een nationaliteits- en een 
ingezetenschapsvereiste. Voor vertegenwoordiging voor het Hof van Cassatie in andere dan strafzaken gelden in BE quota's. 

BG: Koreaanse advocaten mogen alleen onderdanen van Korea rechtskundig vertegenwoordigen in wederkerigheid en samenwerking met een 
Bulgaarse advocaat. Voor rechtskundige bemiddeling is een vaste verblijfplaats in Bulgarije vereist. 

FR: voor de toegang van advocaten tot het beroep van „avocat auprès de la Cour de Cassation” en „avocat auprès du Conseil d’Etat” gelden 
quota's en een nationaliteitsvereiste. 

HU: voor de volledige toelating tot de balie gelden een nationaliteits- en een ingezetenschapsvereiste. Voor buitenlandse advocaten is 
rechtskundige dienstverlening beperkt tot het verstrekken van rechtskundig advies. 

LV: nationaliteitsvereiste voor beëdigde advocaten, aan wie rechtskundige vertegenwoordiging in strafzaken voorbehouden is. 

DK: alleen juristen met een Deense vergunning tot uitoefening van het juridische beroep, en in Denemarken geregistreerde advocaten
kantoren mogen juridisch advies verstrekken. Om een Deense vergunning te verkrijgen, moet een juridisch examen worden afgelegd. 

SE: voor toelating tot de balie, die noodzakelijk is om de Zweedse titel „advokat” te mogen voeren, is ingezetenschap vereist.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

b) 1. Accountants, boekhouders 

(CPC 86212 andere dan auditors, CPC 86213, CPC 86219 
en CPC 86220) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

FR, HU, IT, MT, RO, SI: niet geconsolideerd. 

AT: nationaliteitsvereiste voor vertegenwoordiging bij bevoegde autoriteiten. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

b) 2. Auditors 

(CPC 86211 en 86212 behalve accountants) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: niet geconsolideerd. 

AT: nationaliteitsvereiste voor vertegenwoordiging bij bevoegde instanties en voor audits overeenkomstig specifieke Oostenrijkse wetgeving 
(bv. vennootschapswetgeving, beurswet, bankwetgeving enz.). 

SE: alleen in Zweden erkende auditors mogen audits uitvoeren binnen bepaalde rechtspersonen, zoals alle vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid. Alleen zij mogen aandeelhouder zijn van of partner zijn in ondernemingen die erkende audits (voor officiële doeleinden) 
uitvoeren. Ingezetenschap is verplicht voor erkenning. 

LT: het auditverslag moet worden opgesteld in samenwerking met een in Litouwen officieel erkende auditor. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

c) Belastingconsulenten 

(CPC 863) (6 ) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT: nationaliteitsvereiste voor vertegenwoordiging bij bevoegde autoriteiten. 

CY: belastingconsulenten moeten een vergunning hebben van de minister van Financiën. Hiervoor wordt een onderzoek naar de eco
nomische behoefte uitgevoerd. De hierbij gebruikte criteria zijn dezelfde als die voor de toestemming voor buitenlandse investeringen (zie de 
horizontale afdeling). Aangezien deze criteria voor deze subsector gelden, wordt telkens rekening gehouden met de werkgelegenheidssituatie 
in de subsector. 

BG, MT, RO, SI: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

d) Architecten 

en 

Voor vorm van dienstverlening 1AT: niet geconsolideerd behalve voor diensten die betrekking hebben op de planning. 

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: niet geconsolideerd.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

e) Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

(CPC 8671 en CPC 8674) 

DE: toepassing van de interne regels inzake honoraria en emolumenten voor alle diensten die vanuit het buitenland worden verleend. 

HU, RO: niet geconsolideerd voor landschapsarchitectuur. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

f) Ingenieurs en 

g) Ingenieurs: geïntegreerde diensten 

(CPC 8672 en CPC 8673) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, SI: niet geconsolideerd behalve voor diensten die uitsluitend betrekking hebben op de planning. 

BG, CY, EL, IT, MT, PT: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

h) Artsen (psychologen daaronder begrepen) en tandartsen 

(CPC 9312 en deel van CPC 85201) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: niet geconsolideerd. 

SI: niet geconsolideerd voor sociale geneeskunde, hygiënische, epidemiologische en medisch-ecologische diensten, levering van bloed, 
bloedpreparaten en transplantaten en autopsie. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

i) Dierenartsen 

(CPC 932) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: niet geconsolideerd. 

UK: niet geconsolideerd, behalve voor veterinaire laboratorium- en technische diensten voor dierenartsen, algemeen advies, begeleiding en 
informatie (bv. op het gebied van voeding, gedrag en verzorging van huisdieren). 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

j) 1. Verloskundigen 

(deel van CPC 93191) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: niet geconsolideerd.
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j) 2. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch per
soneel 

(deel van CPC 93191) 

FI, PL: niet geconsolideerd, behalve voor verpleegkundigen. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

k) Detailhandel in farmaceutische producten en detailhandel in 
medische en orthopedische goederen 

(CPC 63211) 

en andere door apothekers verstrekte diensten (7 ) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: niet geconsolideerd. 

CZ, LV, LT: niet geconsolideerd, behalve voor postorders. 

HU: niet geconsolideerd, behalve voor CPC 63211. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

B. Diensten in verband met computers 

(CPC 84) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

C. Speur- en ontwikkelingswerk 

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- 
en geesteswetenschappen 

(CPC 852 behalve psychologen) (8 ) 

Geen. 

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van natuurweten
schappen 

(CPC 851) 

Interdisciplinair speur- en ontwikkelingswerk 

(CPC 853) 

EU: voor door de overheid gefinancierd speur- en ontwikkelingswerk kunnen exclusieve rechten en/of vergunningen alleen worden toege
kend aan onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en aan rechtspersonen uit de Europese Unie die hun hoofdvestiging in de 
Europese Unie hebben. 

D. Exploitatie van en handel in onroerend goed (9 ) 

a) Van eigen of geleased onroerend goed 

(CPC 821) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: niet geconsolideerd.
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Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

b) Voor een vast bedrag of op contractbasis 

(CPC 822) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

E. Verhuur/lease zonder bedieningspersoneel 

a) Schepen 

(CPC 83103) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, DE, HU, MT, RO: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

b) Luchtvaartuigen 

(CPC 83104) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: niet geconsolideerd. 

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: luchtvaartuigen die door luchtvaartmaatschappijen uit de Europese 
Unie worden gebruikt, moeten in de lidstaat van de Europese Unie die de luchtvaartmaatschappij vergunning heeft verleend of elders in de 
Europese Unie geregistreerd zijn. In uitzonderlijke omstandigheden of voor kortlopende leasecontracten kan ontheffing worden verleend. 

c) Andere transportmiddelen 

(CPC 83101, CPC 83102 en CPC 83105) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen.
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d) Andere machines en werktuigen 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 en CPC 83109) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

e) Consumentenartikelen 

(CPC 832) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: niet geconsolideerd. 

EE: niet geconsolideerd, behalve voor lease en verhuur van voorbespeelde videocassettes voor thuisamusement. 

f) Verhuur van telecommunicatieapparatuur 

(CPC 7541) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

F. Andere zakelijke diensten 

a) Reclame 

(CPC 871) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

b) Markt- en opinieonderzoek 

(CPC 864) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

c) Advies op het gebied van bedrijfsbeheer 

(CPC 865) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

d) Diensten in verband met advies op het gebied van bedrijfs
beheer 

(CPC 866) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

HU: niet geconsolideerd voor arbitrage en bemiddeling (CPC 86602). 

e) Technische testen en toetsen 

(CPC 8676) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

IT: niet geconsolideerd voor biologen en chemisch analisten. 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: niet geconsolideerd.
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Voor vorm van dienstverlening 2 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: niet geconsolideerd. 

f) Adviseurs en consulenten in verband met landbouw, jacht en 
bosbouw 

(deel van CPC 881) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

IT: niet geconsolideerd voor activiteiten die voorbehouden zijn aan landbouwkundigen en „periti agrari”. 

EE, MT, RO, SI: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

g) Adviseurs en consulenten in verband met visserij 

(deel van CPC 882) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

LV, MT, RO, SI: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

h) Adviseurs en consulenten in verband met de industrie 

(deel van CPC 884 en deel van CPC 885) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

i) Arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening 

i) 1. Werving en selectie van leidinggevend personeel 

(CPC 87201) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: niet geconsolideerd. 

i) 2. Werving en selectie van personeel 

(CPC 87202) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: niet geconsolideerd.
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i) 3. Voorziening van kantoorpersoneel 

(CPC 87203) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: niet geconsolideerd. 

i) 4. Leveren van huishoudelijke hulp, arbeiders voor handel en 
bedrijf, verpleegkundig en ander personeel 

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Alle lidstaten behalve HU: niet geconsolideerd. 

HU: Geen. 

j) 1. Opsporingsdiensten 

(CPC 87301) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: niet geconsolideerd. 

j) 2. Beveiligingsdiensten 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 en CPC 87305) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

HU: niet geconsolideerd voor CPC 87304, CPC 87305. 

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

HU: niet geconsolideerd voor CPC 87304, CPC 87305. 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: niet geconsolideerd. 

k) Aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen 

(CPC 8675) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: niet geconsolideerd voor diensten in verband met exploratie. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

l) 1. Onderhoud en reparatie van schepen 

(deel van CPC 8868) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

Voor zeeschepen: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: niet geconsolideerd. 

Voor binnenschepen: EU behalve EE, HU, LV: niet geconsolideerd.
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Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

l) 2. Onderhoud en reparatie van spoorwegmaterieel 

(deel van CPC 8868) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

l) 3. Onderhoud en reparatie van auto's, motorfietsen, skimotoren 
en wegtransportmiddelen 

(CPC 6112, CPC 6122, deel van CPC 8867 en deel van CPC 
8868) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

l) 4. Onderhoud en reparatie van luchtvaartuigen en delen daar
van 

(deel van CPC 8868) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

l) 5. Onderhoud en reparatie van producten van metaal, machines 
(behalve kantoormachines), toestellen (behalve transportmid
delen en kantoortoestellen) en consumentenartikelen (10 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 en CPC 8866) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

m) Reiniging van gebouwen 

(CPC 874) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

n) Fotografie 

(CPC 875) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, EE, MT, PL: niet geconsolideerd voor luchtfotografie.
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LV: niet geconsolideerd voor gespecialiseerde fotografie. (CPC 87504) 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

o) Verpakkingsdiensten 

(CPC 876) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

p) Drukkerijen en uitgeverijen 

(CPC 88442) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

q) Organisatie van congressen 

(deel van CPC 87909) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

r) 1. Vertalers en tolken 

(CPC 87905) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

PL: niet geconsolideerd voor beëdigde tolken. 

HU, SK: niet geconsolideerd voor officiële vertalingen en vertolkingen. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

r) 2. Binnenhuisarchitecten en andere gespecialiseerde designers 

(CPC 87907) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

DE: toepassing van de interne regels inzake honoraria en emolumenten voor alle diensten die vanuit het buitenland worden verleend. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

r) 3. Incassobureaus 

(CPC 87902) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

r) 4. Kredietrapportage 

(CPC 87901) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd.
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r) 5. Kopiëren van teksten 

(CPC 87904) (11 ) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

r) 6. Advies inzake telecommunicatie 

(CPC 7544) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

r) 7. Telefoonbeantwoording 

(CPC 87903) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

2. COMMUNICATIE 

A. Post- en koeriersdiensten 

(Diensten in verband met het verwerken (12 ) van postzendin
gen (13 ) volgens onderstaande lijst van subsectoren, naar in
terne en buitenlandse bestemmingen: i) verwerking van een 
op enigerlei fysieke drager aangebrachte schriftelijke geadres
seerde mededeling (14 ), waaronder hybride postdiensten en di
rect mail, ii) verwerking van geadresseerde pakjes en pakket
ten (15 ), iii) verwerking van geadresseerd drukwerk (16 ), iv) ver
werking van onder i) tot en met iii) genoemde poststukken als 
aangetekende of verzekerde zendingen, 

v) expresbesteldiensten (17 ) voor onder i) tot en met iii) be
doelde zendingen, vi) verwerking van niet-geadresseerde zen
dingen en vii) uitwisseling van documenten (18 ) 

Subsectoren i), iv) en v) blijven buiten beschouwing wanneer 
zij onder diensten vallen die kunnen worden voorbehouden 
voor brievenpost die 5 keer minder kost dan het publieke 
basistarief, mits de brieven minder dan 350 gram wegen (19 ), 
en voor aangetekende zendingen bij gerechtelijke of admini
stratieve procedures.) 

(deel van CPC 751, deel van CPC 71235 (20 ) en deel van CPC 
73210 (21 )) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1180 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

14.5.2011 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
L 127/1179

 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

B. Telecommunicatie 

Het leveren van inhoud die via telecommunicatiediensten 
wordt verzonden, valt hier niet onder. 

a) Alle diensten die bestaan uit de transmissie en ontvangst van 
elektromagnetische signalen (22 ), met uitzondering van radio- 
en televisieomroep (23 ) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

b) Transmissie van programma's via satelliet (24 ) Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

EU: geen, behalve dat dienstverleners in deze sector onderworpen kunnen zijn aan verplichtingen om de doelstellingen van algemeen belang 
te vrijwaren die verband houden met inhoud die via hun netwerk wordt getransfereerd, in overeenstemming met het EU-regelgevingskader 
voor elektronische communicatie. 

BE: niet geconsolideerd. 

3. BOUWNIJVERHEID EN CIVIELTECHNISCHE DIENSTEN IN 
VERBAND DAARMEE (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 
514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 en CPC 518) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

4. HANDEL 

(behalve de handel in wapens, munitie, springstoffen en ander 
oorlogsmaterieel) 

A. Handelsbemiddeling 

a) Handelsbemiddeling in auto's, motorfietsen, skimotoren 
en delen en toebehoren daarvan 

(deel van CPC 61111, deel van CPC 6113 en deel van 
CPC 6121) 

b) Andere handelsbemiddeling 

(CPC 621) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

EU behalve AT, SI, SE, FI: niet geconsolideerd voor de handel in chemische producten, edele metalen (en edelstenen). 

AT: niet geconsolideerd voor de handel in pyrotechnische producten, ontvlambare producten, explosieven en giftige stoffen. 

AT, BG: niet geconsolideerd voor de handel in producten voor medisch gebruik zoals medische en chirurgische instrumenten, geneeskundige 
stoffen en voorwerpen voor medisch gebruik. 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BG, FR, PL, RO: niet geconsolideerd voor de handel in tabak en tabaksproducten. 

IT: voor de groothandel: staatstabaksmonopolie. 

BG, FI, PL, RO, SE: niet geconsolideerd voor de handel in alcoholhoudende dranken. 

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: niet geconsolideerd voor de handel in farmaceutische producten. 

BG, HU, PL: niet geconsolideerd voor makelaars in grondstoffen. 

FR: wat handelsbemiddeling betreft, niet geconsolideerd voor handelaren en makelaars in verse voedingsmiddelen op 17 markten van 
nationaal belang. Niet geconsolideerd voor de groothandel in farmaceutische producten.
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B. Groothandel 

a) Groothandel in auto's, motorfietsen, skimotoren en delen 
en toebehoren daarvan 

(deel van CPC 61111, deel van CPC 6113 en deel van CPC 
6121) 

b) Groothandel in telecommunicatieapparatuur 

(deel van CPC 7542) 

c) Andere groothandel 

(CPC 622 behalve groothandel in energieproducten) 

C. Detailhandel 

Detailhandel in auto's, motorfietsen, skimotoren en delen en 
toebehoren daarvan 

(CPC 61112, deel van CPC 6113 en deel van CPC 6121 ) 

Detailhandel in telecommunicatieapparatuur 

(deel van CPC 7542) 

Detailhandel in voedingsmiddelen 

(CPC 631) 

Detailhandel in andere (niet-energie)goederen, behalve detail
handel in farmaceutische producten en medische en orthope
dische goederen 

(CPC 632 behalve CPC 63211 en 63297) 

D. Franchising 

(CPC 8929) 

MT: niet geconsolideerd voor handelsbemiddeling. 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: niet geconsolideerd voor detailhandel, behalve voor postorders.
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5. ONDERWIJS (alleen particulier gefinancierd) 

A. Basisonderwijs 

(CPC 921) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE, SI: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

CY, FI, MT, RO, SE, SI: niet geconsolideerd. 

B. Voortgezet onderwijs 

(CPC 922) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

CY, FI, MT, RO, SE: niet geconsolideerd. 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

LV: niet geconsolideerd voor voortgezet technisch en beroepsonderwijs voor gehandicapte leerlingen (CPC 9224). 

C. Hoger onderwijs 

(CPC 923) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: niet geconsolideerd. 

FR: nationaliteitsvereiste. De bevoegde autoriteiten kunnen onderdanen van Korea evenwel toestemming verlenen om een onderwijsinstelling 
op te richten en te besturen, alsook om les te geven. 

IT: nationaliteitsvereiste voor dienstverleners om een vergunning te krijgen om erkende staatsdiploma's af te geven. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: niet geconsolideerd. 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

CZ, SK: niet geconsolideerd voor hoger onderwijs, behalve voor postsecundair technisch en beroepsonderwijs (CPC 92310). 

D. Volwasseneneducatie 

(CPC 924) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

CY, FI, MT, RO, SE: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT: niet geconsolideerd voor volwasseneneducatie via radio of televisie. 

E. Ander onderwijs 

(CPC 929) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: niet geconsolideerd.
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6. MILIEUDIENSTEN 

A. Diensten in verband met afvalwater 

(CPC 9401) (28 ) 

B. Beheer van vaste en gevaarlijke afvalstoffen, behalve grens
overschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen 

a) Afvalverzameling en -verwerking 

(CPC 9402) 

b) Hygiënediensten en vergelijkbare diensten 

(CPC 9403) 

C. Bescherming van luchtkwaliteit en klimaat 

(CPC 9404) (29 ) 

D. Sanering en schoonmaak van bodem en water 

a) Behandeling en sanering van verontreinigde bodem en 
verontreinigd water 

(deel van CPC 94060) (30 ) 

E. Lawaaibestrijding en reductie van trillingen 

(CPC 9405) 

F. Bescherming van de biodiversiteit en het landschap 

a) Bescherming van natuur en landschap 

(deel van CPC 9406) 

G. Overige diensten in verband met milieu en aanverwante 
diensten 

(CPC 94090) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd behalve voor consulenten. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

7. FINANCIËLE DIENSTEN 

A. Verzekeringen en aanverwante diensten Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: 

niet geconsolideerd voor directe verzekeringen, behalve voor verzekering van risico's in verband met: 

a) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met inbegrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de 
volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het vervoerende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid; en 

b) goederen in het internationale douanevervoer.
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AT: promotionele activiteiten en intermediairs namens een niet in de Europese Unie gevestigde dochteronderneming of een niet in 
Oostenrijk gevestigd filiaal (behalve voor herverzekering en retrocessie) zijn verboden. De verplichte verzekering van luchtvervoer, behalve 
de verzekering van internationaal commercieel luchtvervoer, kan alleen worden gesloten bij een in de Europese Unie gevestigde dochter
onderneming of een in Oostenrijk gevestigd filiaal. Voor verzekeringscontracten (met uitzondering van herverzekerings- en retrocessie
contracten) die bij een niet in de Europese Unie gevestigde dochteronderneming of een niet in Oostenrijk gevestigd filiaal worden gesloten, is 
een hogere premiebelasting verschuldigd. Van deze hogere premiebelasting kan ontheffing worden verleend. 

DK: alleen in de Europese Unie gevestigde ondernemingen mogen de verplichte verzekering voor luchtvervoer aanbieden. In Denemarken 
mogen geen personen of ondernemingen (met inbegrip van verzekeringsmaatschappijen) andere dan verzekeringsmaatschappijen die hier
voor vergunning hebben verkregen krachtens de Deense wetgeving of van de bevoegde Deense autoriteiten, bedrijfsmatig deelnemen aan de 
directe verzekering van personen die ingezetenen zijn van Denemarken en van Deense schepen of goederen in Denemarken. 

DE: de verplichte verzekering voor luchtvervoer kan alleen bij een in de Europese Unie gevestigde dochteronderneming of een in Duitsland 
gevestigd filiaal worden gesloten. Een buitenlandse verzekeringsmaatschappij met een filiaal in Duitsland kan daar uitsluitend via dat filiaal 
verzekeringscontracten voor internationaal vervoer afsluiten. 

FR: risico’s in verband met vervoer over land mogen uitsluitend door in de Europese Unie gevestigde verzekeringsmaatschappijen worden 
verzekerd. 

PL: niet geconsolideerd, behalve voor herverzekering, retrocessie en verzekering van goederen in het internationale handelsverkeer. 

PT: lucht- en zeevervoer (goederen, luchtvaartuigen, schepen en aansprakelijkheid) mogen alleen bij in de Europese Unie gevestigde onder
nemingen worden verzekerd. Alleen in de Europese Unie gevestigde personen of ondernemingen mogen in Portugal als intermediair voor dit 
soort verzekeringen optreden. 

RO: herverzekering op de internationale markt is alleen toegestaan als het herverzekerde risico niet op de binnenlandse markt kan worden 
geplaatst. 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: niet geconsolideerd voor directe-verzekeringsbemiddeling, 
behalve voor verzekering van risico's in verband met: 

a) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met inbegrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de 
volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het vervoerende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid; en 

b) goederen in het internationale douanevervoer. 

BG: niet geconsolideerd voor directe verzekeringen, behalve voor diensten die op het grondgebied van Bulgarije door buitenlandse aanbieders 
aan buitenlanders worden aangeboden. Goederenvervoer, voertuigen en aansprakelijkheid ten aanzien van in Bulgarije gelegen risico’s mogen 
niet door buitenlandse verzekeringsmaatschappijen worden verzekerd. Een buitenlandse verzekeringsmaatschappij kan uitsluitend via een 
filiaal in de Europese Unie verzekeringscontracten afsluiten. Niet geconsolideerd voor depositoverzekeringen en soortgelijke compensatie
regelingen, noch voor stelsels van verplichte verzekeringen. 

CY, LV, MT: niet geconsolideerd voor directe verzekeringen, behalve voor verzekering van risico's in verband met:
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a) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met inbegrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de 
volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het vervoerende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid; en 

b) goederen in het internationale douanevervoer. 

LT: niet geconsolideerd voor directe verzekeringen, behalve voor verzekering van risico's in verband met: 

a) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met inbegrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de 
volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het vervoerende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid; en 

b) goederen in het internationale douanevervoer, behalve met betrekking tot vervoer over land waar het risico in Litouwen gelegen is. 

LV, LT, PL: niet geconsolideerd voor verzekeringsbemiddeling. 

FI: alleen verzekeraars die hun hoofdkantoor in de Europese Unie hebben of over een filiaal in Finland beschikken, mogen directe 
verzekeringen (waaronder medeverzekeringen) aanbieden. De diensten van verzekeringsmakelaar mogen alleen worden aangeboden door 
ondernemingen met een permanente vestiging in de Europese Unie. 

HU: verzekeringsmaatschappijen die niet in de Europese Unie gevestigd zijn, mogen op het grondgebied van Hongarije slechts directe 
verzekeringen aanbieden via een in Hongarije geregistreerd filiaal. 

IT: niet geconsolideerd voor actuarissen. Goederenvervoer, voertuigen en aansprakelijkheid ten aanzien van in Italië gelegen risico’s mogen 
alleen door in de Europese Unie gevestigde verzekeringsmaatschappijen worden verzekerd. Dit voorbehoud geldt niet voor het internationaal 
vervoer bij invoer in Italië. 

SE: directe verzekeringen mogen alleen worden aangeboden via een verzekeraar met een Zweedse vergunning, op voorwaarde dat de 
buitenlandse dienstverlener en de Zweedse verzekeringsmaatschappij tot dezelfde groep van ondernemingen behoren of een onderlinge 
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. 

ES: voor actuariële diensten, ingezetenschap en drie jaar relevante ervaring. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: niet geconsolideerd voor bemiddeling. 

BG: voor directe verzekeringen kunnen Bulgaarse natuurlijke en rechtspersonen, alsmede buitenlanders die op het grondgebied van Bulgarije 
bedrijfsactiviteiten verrichten, met betrekking tot hun activiteiten in Bulgarije alleen verzekeringscontracten afsluiten met aanbieders die over 
een vergunning beschikken om in Bulgarije verzekeringsactiviteiten te verrichten. Schadeloosstellingen in verband met deze verzekerings
contracten moeten in Bulgarije worden betaald. Niet geconsolideerd voor depositoverzekeringen en soortgelijke compensatieregelingen, noch 
voor stelsels van verplichte verzekeringen.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1186 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

14.5.2011 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
L 127/1185

 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

IT: goederenvervoer, voertuigen en aansprakelijkheid ten aanzien van in Italië gelegen risico’s mogen alleen door in de Europese Unie 
gevestigde verzekeringsmaatschappijen worden verzekerd. Dit voorbehoud geldt niet voor het internationaal vervoer bij invoer in Italië. 

B. Bankdiensten en andere financiële diensten (behalve verzekerin
gen) 

Alle hieronder vermelde subsectoren 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: niet geconsolideerd, behalve voor de verstrekking van 
financiële informatie en bewerking van financiële gegevens en voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering 
van intermediairs. 

BE: vestiging in België is verplicht voor het verlenen van diensten die verband houden met het verstrekken van beleggingsadvies. 

BG: beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van telecommunicatienetwerken kunnen van toepassing zijn. 

CY: niet geconsolideerd, behalve voor de handel in verhandelbare effecten, de verstrekking van financiële informatie en de bewerking van 
financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs. 

EE: voor de aanvaarding van deposito’s is een vergunning van de Estse dienst financieel toezicht vereist, alsmede registratie als naamloze 
vennootschap, dochtermaatschappij of filiaal naar Ests recht. 

EE: voor het beheer van beleggingsfondsen moet een gespecialiseerde beheermaatschappij worden opgericht; alleen bedrijven met statutaire 
zetel in de Europese Unie kunnen als bewaarder van activa van beleggingsfondsen optreden. 

LT: voor het beheer van unit trusts en beleggingsmaatschappijen moet een gespecialiseerde beheermaatschappij worden opgericht; alleen 
bedrijven met statutaire zetel in de Europese Unie kunnen als bewaarder van activa van beleggingsfondsen optreden. 

IE: voor het aanbieden van beleggingsdiensten of beleggingsadvies is vereist hetzij a) een Ierse vergunning, waarvoor normaliter wordt 
verlangd dat de entiteit een vennootschap, dan wel een commanditaire vennootschap of een zelfstandige handelaar is, in elk geval met 
hoofdkantoor of statutaire zetel in Ierland (in bepaalde gevallen is geen vergunning vereist, bv. wanneer een Koreaanse dienstverlener geen 
commerciële aanwezigheid heeft in Ierland en de dienst niet aan particulieren wordt aangeboden), hetzij b) een vergunning van een andere 
lidstaat van de Europese Unie overeenkomstig de richtlijn van de Europese Unie betreffende beleggingsdiensten. 

IT: niet geconsolideerd voor „promotori di servizi finanziari” (verkopers van financiële producten). 

LV: niet geconsolideerd, behalve voor de participatie in de uitgifte van alle soorten waardepapieren, de verstrekking van financiële informatie 
en de bewerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van interme
diairs. 

LT: voor het beheer van pensioenfondsen is commerciële aanwezigheid vereist.
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MT: niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële 
informatie en de bewerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering 
van intermediairs. 

PL: voor de verstrekking en doorgifte van financiële informatie en de bewerking van financiële gegevens en de daarop betrekking hebbende 
software moet gebruik worden gemaakt van het openbare telecommunicatienetwerk of van het netwerk van andere vergunninghouders. 

RO: niet geconsolideerd voor financiële lease, voor de handel in geldmarktinstrumenten, deviezen, derivaten, wisselkoers- en rentetarief
instrumenten, verhandelbare effecten en andere verhandelbare instrumenten en financiële activa, voor de participatie in de uitgifte van alle 
soorten waardepapieren, voor het beheer van activa en voor de betalings- en compensatiediensten van financiële activa. Betalings- en 
geldovermakingsdiensten zijn alleen toegestaan via een in Roemenië gevestigde bank. 

SI: 

a) participatie in de uitgifte van schatkistpapier, beheer van pensioenfondsen: niet geconsolideerd. 

b) alle andere subsectoren, behalve participatie in de uitgifte van schatkistpapier, het beheer van pensioenfondsen, verstrekking en doorgifte 
van financiële informatie, alsook advies en andere ondersteunende financiële diensten: niet geconsolideerd, behalve voor het opnemen van 
kredieten (alle soorten opgenomen leningen) en het aanvaarden van garanties en verbintenissen van buitenlandse kredietinstellingen door 
interne rechtspersonen en eenmanszaken. Buitenlanders kunnen buitenlandse effecten alleen aanbieden via interne banken en effecten
huizen. Leden van de Sloveense beurs moeten naar Sloveens recht zijn opgericht of filialen zijn van buitenlandse investeringsmaat
schappijen of banken. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

BG: beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van telecommunicatienetwerken kunnen van toepassing zijn. 

PL: voor de verstrekking en doorgifte van financiële informatie en de bewerking van financiële gegevens en de daarop betrekking hebbende 
software moet gebruik worden gemaakt van het openbare telecommunicatienetwerk of van het netwerk van andere vergunninghouders. 

8. GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVER
LENING 

(alleen particulier gefinancierde diensten) 

A. Ziekenhuizen 

(CPC 9311) 

C. Intramurale gezondheidszorg, andere dan verpleging in een 
ziekenhuis 

(CPC 93193) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen.
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D. Maatschappelijke dienstverlening 

(CPC 933) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

BE: niet geconsolideerd behalve voor herstellingsoorden, verpleegtehuizen en bejaardenhuizen. 

9. TOERISME EN DIENSTEN IN VERBAND MET REIZEN 

A. Hotels, restaurants en catering 

(CPC 641, CPC 642 en CPC 643) 

behalve catering in de luchtvaart (31 ) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd, behalve voor catering. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

B. Reisbureaus en reisorganisatoren 

(inclusief reisleiders) 

(CPC 7471) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, HU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

C. Toeristengidsen 

(CPC 7472) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

10. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE (andere dan audiovisuele 
diensten) 

A. Amusement (inclusief theater, concerten, circussen en discothe
ken) 

(CPC 9619) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: niet geconsolideerd.
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BG: niet geconsolideerd, behalve voor theaterproducenten, zanggroepen, bands en orkesten (CPC 96191), auteurs, componisten, beeldhou
wers, entertainers en andere individuele artiesten (CPC 96192) en aanverwante theaterdiensten (CPC 96193). 

EE: niet geconsolideerd voor ander amusement (CPC 96199) behalve voor bioscopen. 

LT, LV: niet geconsolideerd behalve voor bioscopen (deel van CPC 96199). 

B. Nieuws- en persagentschappen 

(CPC 962) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: niet geconsolideerd. 

C. Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele diensten 

(CPC 963) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

D. Sport 

(CPC 9641) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

AT: niet geconsolideerd voor skischolen en berggidsen. 

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 1 

CY, EE: niet geconsolideerd. 

E. Recreatieparken en stranden 

(CPC 96491) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

11. VERVOER 

A. Zeevaart 

a) Internationaal personenvervoer 

(CPC 7211 zonder nationale cabotage (32 )) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen.
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b) Internationaal goederenvervoer 

(CPC 7212 zonder nationale cabotage (33 )) 

B. Binnenvaart 

a) Personenvervoer 

(CPC 7221 zonder nationale cabotage (34 )) 

b) Goederenvervoer 

(CPC 7222 zonder nationale cabotage (35 )) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

EU: in maatregelen gebaseerd op bestaande of toekomstige overeenkomsten over de toegang tot binnenwateren (waaronder overeenkomsten 
inzake het Rijn-Main-Donau-kanaal) worden bepaalde verkeersrechten voorbehouden aan maatschappijen in de betrokken landen die 
voldoen aan de nationaliteitsvereisten voor eigenaren. Onderworpen aan regelingen voortvloeiende uit de Akte van Mannheim inzake de 
Rijnvaart. 

AT: natuurlijke personen moeten aan het nationaliteitsvereiste voldoen om een scheepvaartmaatschappij op te richten. Bij vestiging als 
rechtspersoon geldt het nationaliteitsvereiste voor de meerderheid van de algemeen directeuren, de raad van bestuur en de raad van 
toezichthouders. Een geregistreerde onderneming of permanente vestiging in Oostenrijk is vereist. Daarnaast moet het merendeel van de 
aandelen in handen zijn van burgers van de Europese Unie. 

BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: niet geconsolideerd. 

C. Vervoer per spoor 

a) Personenvervoer 

(CPC 7111) 

b) Goederenvervoer 

(CPC 7112) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

D. Vervoer over de weg 

a) Personenvervoer 

(CPC 7121 en CPC 7122) 

b) Goederenvervoer 

(CPC 7123, behalve vervoer van post- en koerierzendingen 
voor eigen rekening (36 )). 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen.
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E. Vervoer van goederen andere dan brandstof, via pijpleidin
gen (37 ) 

(CPC 7139) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

12. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR VERVOER (38 ) 

A. Ondersteunende diensten voor zeevervoer 

a) Behandeling van zeevracht 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) In- en uitklaring 

d) Diensten in verband met de opslag van containers 

e) Diensten van scheepsagenten 

f) Maritieme expediteursdiensten 

g) Verhuur van schepen met bemanning 

(CPC 7213) 

h) Duwen en slepen 

(CPC 7214) 

i) Ondersteunende diensten in verband met zeevaart 

(deel van CPC 745) 

j) Andere ondersteunende en bijbehorende diensten 

(deel van CPC 749) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd (*) voor de behandeling van zeevracht en voor duwen en slepen. 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: niet geconsolideerd voor de verhuur van schepen met bemanning. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen.
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B. Ondersteunende diensten voor de binnenvaart 

a) Vrachtbehandeling 

(deel van CPC 741) 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) Bevrachtingsagenten 

(deel van CPC 748) 

d) Verhuur van schepen met bemanning 

(CPC 7223) 

e) Duwen en slepen 

(CPC 7224) 

f) Ondersteunende diensten voor de binnenvaart 

(deel van CPC 745) 

g) Andere ondersteunende en bijbehorende diensten 

(deel van CPC 749) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

EU: in maatregelen gebaseerd op bestaande of toekomstige overeenkomsten over de toegang tot binnenwateren (waaronder overeenkomsten 
inzake het Rijn-Main-Donau-kanaal) worden bepaalde verkeersrechten voorbehouden aan maatschappijen in de betrokken landen die 
voldoen aan de nationaliteitsvereisten voor eigenaren. Onderworpen aan regelingen voortvloeiende uit de Akte van Mannheim inzake de 
Rijnvaart. 

EU: niet geconsolideerd voor duwen en slepen. 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: niet geconsolideerd voor de verhuur van schepen met bemanning. 

C. Ondersteunende diensten voor vervoer per spoor 

a) Vrachtbehandeling 

(deel van CPC 741) 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) Bevrachtingsagenten 

(deel van CPC 748) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd voor duwen en slepen. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen.
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d) Trekken en opdrukken 

(CPC 7113) 

e) Ondersteunende diensten voor vervoer per spoor 

(CPC 743) 

f) Andere ondersteunende en bijbehorende diensten 

(deel van CPC 749) 

D. Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg 

a) Vrachtbehandeling 

(deel van CPC 741) 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) Bevrachtingsagenten 

(deel van CPC 748) 

d) Verhuur van vrachtauto's met chauffeur 

(CPC 7124) 

e) Ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer 
over de weg 

(CPC 744) 

f) Andere ondersteunende en bijbehorende diensten 

(deel van CPC 749) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: niet geconsolideerd voor de verhuur van vrachtauto's met chauffeur. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

E. Ondersteunende diensten voor de luchtvaart 

a) Grondafhandeling (inclusief catering) Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd behalve voor catering. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

BG, CY, CZ, HU, MT,PL, RO, SK SI: niet geconsolideerd.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1194 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

14.5.2011 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
L 127/1193

 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

c) Bevrachtingsagenten 

(deel van CPC 748) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

d) Verhuur van luchtvaartuigen met bemanning 

(CPC 734) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

EU: luchtvaartuigen die door luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie worden gebruikt, moeten in de lidstaat van de Europese Unie 
die de luchtvaartmaatschappij vergunning heeft verleend of, wanneer de lidstaat die de vergunning heeft verleend dat toestaat, elders in de 
Europese Unie geregistreerd zijn. 

Soms worden alleen luchtvaartuigen geregistreerd die eigendom zijn van natuurlijke personen die aan specifieke nationaliteitscriteria voldoen, 
of van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betreffende eigendom van kapitaal en zeggenschap. 

Bij wijze van uitzondering mogen in Korea geregistreerde luchtvaartuigen - in specifieke omstandigheden en behoudens goedkeuring voor 
beperkte tijd door de lidstaat van de Europese Unie die de luchtvaartmaatschappij uit de Europese Unie vergunning heeft verleend - door een 
Koreaanse luchtvaartmaatschappij aan een luchtvaartmaatschappij uit de Europese Unie worden geleased om te voldoen aan uitzonderlijke 
behoeften van de luchtvaartmaatschappij uit de Europese Unie, haar seizoensgebonden capaciteitsbehoeften of haar behoeften om ope
rationele problemen te overwinnen, wanneer aan die behoeften redelijkerwijs niet kan worden voldaan door in de Europese Unie geregi
streerde luchtvaartuigen te leasen. 

e) Verkoop en marketing 

f) Geautomatiseerd boekingssysteem (CRS) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

EU: wanneer Koreaanse verleners van CRS-diensten aan luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie een behandeling toekennen die niet 
gelijkwaardig (40 ) is aan die welke aan hen in de Europese Unie wordt toegekend, of wanneer Koreaanse luchtvaartmaatschappijen aan 
verleners van CRS-diensten uit de Europese Unie een behandeling toekennen die niet gelijkwaardig is aan die welke aan hen in de Europese 
Unie wordt toegekend, mogen de verleners van CRS-diensten uit de Europese Unie maatregelen nemen om de Koreaanse luchtvaartmaat
schappijen, respectievelijk de Koreaanse verleners van CRS-diensten, op gelijkwaardige wijze te behandelen. 

F. Ondersteunende diensten voor vervoer van goederen andere 
dan brandstof via pijpleidingen (41 ) 

a) Opslag van goederen andere dan brandstof, vervoerd via 
pijpleidingen 

(deel van CPC 742) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen.
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13. OVERIG VERVOER 

Gecombineerd vervoer Alle lidstaten behalve AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: geen, behoudens de in deze lijst van verbintenissen 
opgenomen beperkingen die voor elk van de wijzen van vervoer gelden. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: niet geconsolideerd. 

14. ENERGIEDIENSTEN 

A. Diensten in verband met de mijnbouw 

(CPC 883) (42 ) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

B. Vervoer van brandstoffen via pijpleidingen 

(CPC 7131) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

C. Opslag van via pijpleidingen vervoerde brandstoffen 

(deel van CPC 742) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

D. Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en 
aanverwante producten 

(CPC 62271) 

en groothandel in elektriciteit, stoom en warm water 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd voor de groothandel in elektriciteit, stoom en warm water. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

E. Detailhandel in motorbrandstoffen 

(CPC 613) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen.
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F. Detailhandel in stookolie, flessengas, steenkool en brandhout 

(CPC 63297) 

en detailhandel in elektriciteit, gas (niet in flessen), stoom en 
warm water 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd voor de detailhandel in elektriciteit, gas (niet in flessen), stoom en warm water. 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: voor de detailhandel in stookolie, flessengas, steenkool en 
brandhout, niet geconsolideerd behalve voor postorders (geen voor postorders). 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

G. Diensten in verband met de distributie van energie 

(CPC 887) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd, behalve voor advies (geen voor advies). 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

15. OVERIGE DIENSTEN, NIET ELDERS INGEDEELD 

a) Wassen, reinigen en verven 

(CPC 9701) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

b) Haarverzorging 

(CPC 97021) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

c) Cosmetische behandeling, manicure en pedicure 

(CPC 97022) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen.
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d) Overige schoonheidsverzorging n.e.g. 

(CPC 97029) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

e) Kuuroorden en niet-therapeutische massages, voor zover die 
met het oog op ontspanning en lichamelijk welzijn en niet 
voor medische of revalidatiedoeleinden worden verstrekt (43 ) 

(CPC ver. 1.0 97230) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

EU: niet geconsolideerd. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

Geen. 

g) Telecommunicatieverbinding 

(CPC 7543) 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen. 

(1 ) Het Bulgaarse eigendomsrecht kent de volgende beperkte eigendomsrechten: gebruiksrecht, bouwrecht, recht van bovenbouw en erfdienstbaarheden. 
(2 ) Wat de dienstensectoren betreft, gaan deze beperkingen niet verder dan de beperkingen in de bestaande GATS-verbintenissen. 
(3 ) Wat de dienstensectoren betreft, gaan deze beperkingen niet verder dan de beperkingen in de bestaande GATS-verbintenissen. 
(4 ) Volgens de wet inzake handelsondernemingen worden in Slovenië gevestigde filialen niet als rechtspersoon beschouwd; voor hun activiteiten worden zij behandeld als dochterondernemingen. Dit is in overeenstemming met artikel 

XXVIII, onder g), van de GATS. 
(5 ) Omvat rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging, arbitrage en bemiddeling, juridische documentatie en certificering. Verstrekking van rechtskundige diensten is uitsluitend toegestaan met betrekking tot internationaal 

publiekrecht, EU-recht en het recht van de jurisdicties waar de dienstverlener of zijn personeel gekwalificeerd is als advocaat, en is, net als andere diensten, onderworpen aan vergunningsvereisten en -procedures die van toepassing zijn 
in de lidstaten van de Europese Unie. Voor advocaten die rechtskundige diensten verlenen met betrekking tot internationaal publiekrecht en buitenlands recht, kunnen deze vergunningsvereisten en -procedures onder meer de vorm 
aannemen van de naleving van plaatselijke beroepscodes, gebruik van de titel uit het eigen land (tenzij erkenning met de titel in het gastland werd verkregen), vereisten in verband met verzekeringen, gewone registratie bij de balie van 
het gastland of een vereenvoudigde toegang tot de balie van het gastland via een bekwaamheidstest en een wettelijk of professioneel domicilie in het gastland. Rechtskundige diensten met betrekking tot EU-recht moeten in principe 
worden uitgevoerd door of via een volledig gekwalificeerde advocaat die in een lidstaat van de Europese Unie tot de balie is toegelaten en persoonlijk optreedt, en rechtskundige diensten met betrekking tot het recht van een lidstaat van 
de Europese Unie moeten in principe worden uitgevoerd door of via een volledig gekwalificeerde advocaat die in die lidstaat tot de balie is toegelaten en persoonlijk optreedt. Voor vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere 
bevoegde instanties in de EU kan daarom volledige toelating tot de balie in de betrokken lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk zijn aangezien dat de beoefening van het EU-recht en van het nationale procesrecht inhoudt. 
Niettemin mogen buitenlandse advocaten die niet ten volle tot de balie zijn toegelaten in bepaalde lidstaten in civielrechtelijke procedures een partij vertegenwoordigen die onderdaan is van of behoort tot de staat waarin de advocaat 
gemachtigd is zijn beroep uit te oefenen. 

(6 ) Omvat niet: rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging in belastingaangelegenheden. Deze zijn opgenomen onder 1.A.a). Rechtskundige diensten. 
(7 ) Het verstrekken van farmaceutische producten aan het grote publiek is, net als het verstrekken van andere diensten, onderworpen aan de vergunnings- en kwalificatievereisten en -procedures die in de lidstaten van de Europese Unie 

gelden. Algemeen genomen is deze activiteit aan apothekers voorbehouden. In een aantal lidstaten van de Europese Unie is alleen het verstrekken van farmaceutische producten op voorschrift aan apothekers voorbehouden. 
(8 ) Deel van CPC 85201, dat is opgenomen onder 1.A.h) Artsen en tandartsen. 
(9 ) De betrokken dienst houdt verband met het beroep van makelaar in onroerend goed en heeft geen gevolgen voor de rechten van en/of beperkingen voor natuurlijke en rechtspersonen die onroerend goed kopen. 

(10 ) Onderhoud en reparatie van transportmiddelen (CPC 6112, 6122, 8867 en CPC 8868) zijn opgenomen onder 1.F. l) 1 tot en met 1.F. l) 4. 
Onderhoud en reparatie van kantoormachines en -toestellen, inclusief computers, (CPC 845) zijn opgenomen onder 1.B. Diensten in verband met computers. 

(11 ) Omvat geen drukkerijen, die onder CPC 88442 vallen en onder 1.F p) zijn opgenomen. 
(12 ) Het begrip „verwerken” omvat ophalen, sorteren, vervoeren en bezorgen. 
(13 ) Het begrip „postzending” omvat alle poststukken die door een bedrijf worden verwerkt, ongeacht of dit bedrijf publiek of particulier is. 
(14 ) Bijvoorbeeld brieven of briefkaarten. 
(15 ) Met inbegrip van boeken en catalogi. 
(16 ) Kranten en tijdschriften. 
(17 ) Expresbesteldiensten bieden naast snellere en betrouwbaardere verzending extra dienstverlening in de vorm van ophalen vanaf het verzendpunt, persoonlijke aflevering bij de geadresseerde, het volgen en opsporen van zendingen, de 

mogelijkheid om het adres of de geadresseerde tijdens het vervoer te wijzigen, en ontvangstbevestiging.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1198 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

14.5.2011 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
L 127/1197

 

(18 ) Levering van middelen, met inbegrip van het verschaffen van adhoc-ruimte alsmede vervoer door derden, voor zelfbestelling door de wederzijdse uitwisseling van postzendingen tussen gebruikers die zich op deze dienst abonneren. Het 
begrip „postzending” omvat alle poststukken die door een bedrijf worden verwerkt, ongeacht of dit bedrijf publiek of particulier is. 

(19 ) Onder „brievenpost” wordt verstaan: een op enigerlei fysieke drager aangebrachte schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en besteld op het door de afzender op de zending zelf of op de omslag daarvan vermelde adres. Boeken, 
catalogi, kranten en tijdschriften worden niet als brievenpost aangemerkt. 

(20 ) Vervoer van post- en koerierzendingen voor eigen rekening via elke vorm van vervoer over land. 
(21 ) Vervoer van post voor eigen rekening via de lucht. 
(22 ) Deze diensten omvatten niet online-informatie en/of gegevensverwerking (met inbegrip van de verwerking van transacties) (deel van CPC 843), die onder 1.B. Diensten in verband met computers zijn opgenomen. 
(23 ) Een omroep is de ononderbroken transmissieketen die vereist is voor de distributie van televisie- en radioprogrammasignalen naar het grote publiek. Het begrip omvat niet de toeleveringskoppelingen tussen exploitanten. 
(24 ) Hieronder valt de telecommunicatiedienst die bestaat in de transmissie en ontvangst van radio- en televisieprogramma's via satelliet (de ononderbroken transmissieketen via satelliet die vereist is voor de distributie van televisie- 

en radioprogrammasignalen naar het grote publiek). De verkoop van satellietdiensten valt hieronder, maar niet de verkoop van pakketten televisieprogramma's aan huishoudens. Nationale verbindingen (de transmissie van die signalen 
via satelliet van het nationale grondgebied naar het nationale grondgebied) vallen hier niet onder. 

(25 ) Deze diensten, die CPC 62271 omvatten, zijn opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 14.D. 
(26 ) Omvat niet onderhoud en reparatie, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 1.B. en 1.F.l). Omvat geen detailhandel in energieproducten, die is opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 14.E en 14.F. 
(27 ) Detailhandel in farmaceutische producten en medische en orthopedische goederen zijn opgenomen onder VRIJE BEROEPEN in 1.A.k). 
(28 ) Stemt overeen met afvalwaterinzameling en -behandeling. 
(29 ) Stemt overeen met reiniging van uitlaatgassen. 
(30 ) Stemt overeen met delen van bescherming van natuur en landschap. 
(31 ) Catering in de luchtvaart is opgenomen in ONDERSTEUNENDE DIENSTEN IN VERBAND MET VERVOER onder 12.E.a) Grondafhandeling. 
(32 ) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of 

een plaats in een lidstaat van de Europese Unie en een andere haven of plaats in dezelfde lidstaat, met inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en verkeer dat vertrekt uit en 
aankomt in dezelfde haven of plaats in een lidstaat van de Europese Unie. 

(33 ) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of 
een plaats in een lidstaat van de Europese Unie en een andere haven of plaats in dezelfde lidstaat, met inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en verkeer dat vertrekt uit en 
aankomt in dezelfde haven of plaats in een lidstaat van de Europese Unie. 

(34 ) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of 
een plaats in een lidstaat van de Europese Unie en een andere haven of plaats in dezelfde lidstaat, met inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en verkeer dat vertrekt uit en 
aankomt in dezelfde haven of plaats in een lidstaat van de Europese Unie. 

(35 ) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of 
een plaats in een lidstaat van de Europese Unie en een andere haven of plaats in dezelfde lidstaat, met inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en verkeer dat vertrekt uit en 
aankomt in dezelfde haven of plaats in een lidstaat van de Europese Unie. 

(36 ) Deel van CPC 71235, dat is opgenomen in COMMUNICATIE onder 2.A. Post- en koeriersdiensten. 
(37 ) Het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen is opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 14.B. 
(38 ) Omvat niet onderhoud en reparatie van transportmiddelen, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 1.F.l) 1 tot en met 1.F.l) 4. 
(*) Niet geconsolideerd, want technisch niet haalbaar. 

(40 ) „Gelijkwaardige behandeling” betekent dat luchtvaartmaatschappijen in de Europese Unie en verstrekkers van CRS-diensten in de Europese Unie niet op discriminerende wijze worden behandeld. 
(41 ) Ondersteunende diensten voor het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen zijn opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 14.C. 
(42 ) Omvat de volgende diensten verleend voor een vast bedrag of op contractbasis: adviseurs en consulenten met betrekking tot de mijnbouw, het exploitatierijp maken van terreinen, het installeren van booruitrusting, boren, boorkronen, 

bekledingsbuizen en exploitatiebuizen, modder-engineering en bevoorrading, controle van vaste stoffen, vissen en speciale operaties in de boorput, geologie van de bronnen en boorcontrole, het nemen van bodemmonsters door middel 
van boren, het testen van bronnen, kabels, bevoorrading met en gebruik van opvulvloeistoffen (pekel), bevoorrading met en installatie van opvulinrichtingen, cementeren (pompen onder druk), stimulatie (breken, verzuren en pompen 
onder druk), nazicht en herstel van bronnen, het opvullen en het uit gebruik nemen van bronnen. Omvat niet de directe toegang tot of de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Omvat niet het exploitatierijp maken van terreinen 
voor de winning van andere hulpbronnen dan aardolie en gas (CPC 5115), dat is opgenomen onder 3. BOUWNIJVERHEID EN CIVIELTECHNISCHE DIENSTEN IN VERBAND DAARMEE. 

(43 ) Therapeutische massages en thermale kuren vallen onder 1.A.h) Artsen en tandartsen, 1.A.j) 2 Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel, en 8.A en 8.C Gezondheidszorg.
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BIJLAGE 7-A-2 

EU 

LIJST VAN VERBINTENISSEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7.13 

(VESTIGING) 

1. In onderstaande lijst van verbintenissen zijn de economische activiteiten opgenomen die overeenkomstig artikel 7.13 
zijn geliberaliseerd, alsook, door middel van voorbehouden, de beperkingen inzake markttoegang en nationale behan
deling die gelden voor vestigingen en investeerders uit Korea in die activiteiten. De onderstaande lijst bevat de volgende 
elementen: 

a) de eerste kolom, waarin de sector of subsector wordt vermeld waarin de EU de verbintenis is aangegaan, en de 
liberalisering waarop de voorbehouden van toepassing zijn, en 

b) de tweede kolom, waarin de toepasselijke voorbehouden worden beschreven. 

Voor vestiging in sectoren of subsectoren waarop de overeenkomst van toepassing is en die niet in onderstaande lijst is 
opgenomen, zijn geen verbintenissen aangegaan. 

2. Voor de vaststelling van de individuele sectoren en subsectoren: 

a) wordt onder ISIC rev 3.1 de „International Standard Industrial Classification of all Economic Activities” verstaan, 
zoals vastgesteld in „Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N o 4, ISIC REV 3.1, 2002”; 

b) onder „CPC” wordt verstaan de „Central Products Classification”, zoals bedoeld in voetnoot 27 bij artikel 7.25, en 

c) onder CPC ver. 1.0 wordt de „Central Products Classification” verstaan, zoals vastgesteld in Statistical Office of the 
United Nations, Statistical Papers, Series M, Nr. 77, CPC ver 1.0, 1998. 

3. Onderstaande lijst bevat geen maatregelen met betrekking tot opleidingseisen en -procedures, technische normen, en 
vergunningsvereisten en –procedures die geen beperking inzake markttoegang of nationale behandeling vormen in de 
zin van de artikelen 7.11 en 7.12. Die maatregelen (zoals een vergunningsverplichting, universeledienstverplichting, 
verplichte erkenning van kwalificaties in gereglementeerde sectoren, verplichting om specifieke examens (inclusief 
taalexamens) af te leggen, en non-discriminatieverplichting inzake bepaalde activiteiten die niet in beschermde milieu
gebieden of gebieden van bijzonder historisch en artistiek belang mogen worden uitgeoefend) gelden in ieder geval 
voor vestigingen en investeerders uit Korea, ook al zijn zij niet in de lijst opgenomen. 

4. Overeenkomstig artikel 7.1, lid 3, bevat onderstaande lijst geen maatregelen betreffende door een partij toegekende 
subsidies. 

5. Onverminderd artikel 7.11 hoeven non-discriminatievereisten wat de soort rechtsvorm van een vestiging betreft niet in 
de onderstaande lijst van verbintenissen inzake vestiging te worden genoemd om door de EU te worden gehandhaafd 
of vastgesteld. 

6. De uit de onderstaande lijst voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben geen directe werking, zodat er niet 
rechtstreeks rechten voor natuurlijke of rechtspersonen uit voortvloeien. 

7. In de onderstaande lijst worden de volgende afkortingen gebruikt: 

AT Oostenrijk 

BE België 

BG Bulgarije 

CY Cyprus 

CZ Tsjechië
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DE Duitsland 

DK Denemarken 

U De Europese Unie, met inbegrip van al haar lidstaten 

ES Spanje 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrijk 

EL Griekenland 

HU Hongarije 

IE Ierland 

IT Italië 

LV Letland 

LT Litouwen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Roemenië 

SK Slowakije 

SI Slovenië 

SE Zweden 

UK Verenigd Koninkrijk
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

ALLE SECTOREN Onroerend goed 

Alle lidstaten behalve AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: geen. 

AT: voor de verwerving, aankoop, huur of pacht van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen is toestemming nodig 
van de bevoegde regionale autoriteiten (Länder) die zullen beoordelen of al dan niet grote economische, sociale of culturele belangen in het 
geding zijn. 

BG: buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen (met inbegrip van filialen) kunnen geen grond verwerven. Bulgaarse rechtspersonen met 
buitenlandse participatie kunnen geen landbouwgrond verwerven. 

Buitenlandse rechtspersonen en burgers die permanent in het buitenland verblijven, kunnen gebouwen en beperkte eigendomsrechten (1 ) van 
onroerend goed verwerven met toestemming van het ministerie van Financiën. Deze verplichting geldt niet voor personen die in Bulgarije 
hebben geïnvesteerd. 

Buitenlandse burgers die permanent in het buitenland verblijven, buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met een buitenlands 
meerderheidsbelang kunnen in bepaalde, door de Raad van Ministers aangewezen geografische regio’s met toestemming onroerend goed 
verwerven. 

CY: niet geconsolideerd. 

CZ: beperkingen met betrekking tot de aankoop van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen. Buitenlandse entiteiten 
kunnen onroerend goed verwerven door oprichting van een Tsjechische rechtspersoon of deelname in een joint venture. Voor de verwerving 
van grond door buitenlandse entiteiten is toestemming vereist. 

DK: beperkingen met betrekking tot de aankoop van onroerend goed door niet-ingezeten natuurlijke en rechtspersonen. Beperkingen met 
betrekking tot de aankoop van landbouwbedrijven door buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen. 

EE: niet geconsolideerd voor de verwerving van landbouwgrond en bosgrond (2 ). 

EL: volgens Wet nr. 1892/90 moet het ministerie van Defensie toestemming verlenen als burgers grond willen kopen in gebieden dichtbij de 
grens. In de administratieve praktijk wordt gemakkelijk toestemming verleend voor directe investeringen. 

FI: (Ålandeilanden): voor natuurlijke personen die geen regionaal burger van Åland zijn en voor rechtspersonen gelden beperkingen van het 
recht om op de Ålandeilanden onroerend goed te kopen en te bezitten zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten van de eilanden. 
Beperkingen voor natuurlijke personen die geen regionaal burger van Åland zijn en voor rechtspersonen van het recht van vestiging en het 
recht diensten te verlenen, zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten van de eilanden. 

HU: beperking van de aankoop van grond en onroerend goed door buitenlandse investeerders (3 ). 

IE: voor de verwerving van een belang in Ierse grond door interne of buitenlandse bedrijven of door onderdanen van een ander land is 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Land Commission vereist. Wanneer de grond voor industriële doeleinden bestemd is (behalve 
landbouw), geldt deze eis niet als de minister van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid ontheffing verleent. Deze wet is niet van 
toepassing binnen de bebouwde kom van steden. 

IT: voor de aankoop van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen is wederkerigheid vereist. 

LV: niet-geconsolideerd voor de verwerving van grond; pacht van grond voor niet langer dan 99 jaar is toegestaan. 

LT: niet geconsolideerd voor de verwerving van grond (4 ).
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

MT: de eisen van de Maltese wet- en regelgeving inzake de aankoop van onroerend goed blijven van toepassing. 

PL: voor de aankoop (direct of indirect) van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen is toestemming vereist. 

Niet geconsolideerd voor de verwerving van staatseigendom, d.w.z. de regelingen voor het privatiseringsproces. 

RO: natuurlijke personen die niet de Roemeense nationaliteit hebben en in Roemenië wonen en rechtspersonen die niet Roemeens zijn en 
hun hoofdkwartier in Roemenië hebben, kunnen geen grond verwerven via een akte inter vivos. 

SI: in Slovenië met buitenlandse kapitaalparticipatie gevestigde rechtspersonen mogen op het grondgebied van Slovenië onroerend goed 
kopen. Filialen (5 ) die door buitenlanders in Slovenië zijn gevestigd, mogen uitsluitend onroerend goed (met uitzondering van grond) 
verwerven wanneer dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de economische activiteiten waarvoor zij zijn opgericht. Ondernemingen 
waarvan de meerderheid van het kapitaal of de stemrechten direct of indirect toebehoort aan onderdanen van of rechtspersonen uit de andere 
partij, mogen alleen met speciale toestemming onroerend goed bezitten op minder dan 10 km van de grens. 

SK: beperkingen met betrekking tot de aankoop van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen. Buitenlandse entiteiten 
kunnen onroerend goed verwerven door oprichting van een Slowaakse rechtspersoon of deelname in een joint venture. Niet geconsolideerd 
voor grond. 

ALLE SECTOREN Openbare nutsbedrijven 

EU: economische activiteiten die op nationaal of lokaal niveau als openbare nutsbedrijven worden beschouwd, kunnen voorbehouden zijn aan 
overheidsmonopolies; ook kunnen hiervoor exclusieve rechten aan particuliere exploitanten zijn verleend (6 ) (7 ). 

ALLE SECTOREN Soorten vestiging 

EU: de behandeling, die wordt toegepast ten aanzien van dochterondernemingen (van Koreaanse vennootschappen) die in overeenstemming 
met de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie zijn opgericht en hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de 
Europese Unie hebben, geldt niet voor filialen of agentschappen die door een Koreaanse vennootschap in de lidstaten van de Europese Unie 
worden opgericht (8 ). 

BG: voor de oprichting van filialen is een vergunning vereist. 

EE: minstens de helft van de leden van de raad van bestuur moet zijn verblijfplaats in de Europese Unie hebben. 

FI: een Koreaan die handel drijft als vennoot in een Finse commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, heeft een handels
vergunning nodig en moet permanent ingezetene van de Europese Unie zijn. Voor alle sectoren, behalve telecommunicatiediensten, is 
nationaliteit en ingezetenschap vereist voor ten minste de helft van de gewone en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur. Voor 
bepaalde ondernemingen kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt. Voor telecommunicatiediensten moeten de helft van de oprichters 
en de helft van de leden van de raad van bestuur permanent ingezetene zijn. Indien de oprichter een rechtspersoon is, moet deze in Finland 
gevestigd zijn. Indien een Koreaanse organisatie een bedrijf of handelsonderneming wil beginnen door een filiaal in Finland op te richten, 
heeft zij een handelsvergunning nodig. Indien een Koreaanse organisatie of natuurlijke persoon die geen burger van de Europese Unie is, een 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wil oprichten, heeft zij/hij een vergunning nodig. 

IT: voor de toegang tot industriële, commerciële en ambachtelijke activiteiten zijn een verblijfsvergunning en speciale toestemming vereist.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

BG, PL: het activiteitengebied van een vertegenwoordiging mag alleen de reclame en de promotie voor de vertegenwoordigde buitenlandse 
moederonderneming omvatten. 

PL: met uitzondering van financiële diensten, niet geconsolideerd voor filialen. Koreaanse investeerders mogen uitsluitend economische 
activiteiten uitoefenen in de vorm van een commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap op aandelen, een besloten 
vennootschap of een naamloze vennootschap (in het geval van juridische diensten uitsluitend in de vorm van een geregistreerde vennootschap 
of een commanditaire vennootschap). 

RO: de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur en de helft van het totale aantal bestuurders van commerciële onder
nemingen moeten Roemeens staatsburger zijn, tenzij anders is bepaald in het contract of de statuten van de onderneming. De meerderheid 
van de accountants en hun afgevaardigden moeten Roemeens staatsburger zijn. 

SE: een Koreaanse onderneming (die geen rechtspersoon in Zweden gevestigd heeft) dient haar handelstransacties te laten verlopen via een in 
Zweden gevestigd filiaal met een onafhankelijke leiding en gescheiden rekeningen. Bouwprojecten met een duur van minder dan een jaar zijn 
vrijgesteld van de verplichting een filiaal op te richten of een in Zweden gevestigde vertegenwoordiger aan te wijzen. Een besloten of 
naamloze vennootschap kan een of meer oprichters hebben. De oprichter(s) moet(en) hetzij in Zweden wonen hetzij een Zweedse rechts
persoon zijn. Een vennootschap onder firma kan alleen als oprichter fungeren als iedere partner in Zweden woont. Vergelijkbare voorwaarden 
gelden voor de oprichting van alle andere soorten rechtspersonen. Ten minste 50 % van de leden van de raad van bestuur moeten in Zweden 
wonen. Niet in Zweden woonachtige buitenlanders of Zweedse burgers die handelstransacties willen uitvoeren in Zweden, moeten een 
ingezetene als vertegenwoordiger aanwijzen die verantwoordelijk is voor deze activiteiten en deze laten registreren bij de lokale autoriteiten. 
Ontheffing van deze voorwaarde is mogelijk als kan worden aangetoond dat ingezetenschap in een bepaald geval niet noodzakelijk is. 

SI: voor de vestiging van filialen door Koreaanse ondernemingen geldt als voorwaarde dat de moederonderneming in het land van oorsprong 
ten minste één jaar in een handelsregister is opgenomen. 

SK: Koreaanse natuurlijke personen wier naam in het handelsregister moet worden opgenomen als gemachtigde die namens de ondernemer 
mag optreden, moeten een verblijfsvergunning in Slowakije aanvragen. 

ALLE SECTOREN Investeringen 

ES: voor investeringen in Spanje door buitenlandse overheden en buitenlandse overheidsinstellingen (9 ), direct of via ondernemingen of andere 
instellingen die direct of indirect onder zeggenschap van een buitenlandse overheid staan, dient de overheid vooraf toestemming te verlenen. 

BG: bij ondernemingen waarvan meer dan dertig procent van de aandelen in handen is van de overheid (de staat of de gemeente) is 
toestemming vereist voor het overdragen van deze aandelen aan een derde partij. Voor bepaalde economische activiteiten met betrekking tot 
de exploitatie of het gebruik van staats- of overheidseigendommen moet toestemming worden verleend krachtens de Concessiewet. Buiten
landse investeerders kunnen niet deelnemen aan privatisering. Buitenlandse investeerders en Bulgaarse rechtspersonen met een Koreaans 
meerderheidsbelang moeten toestemming hebben voor a) prospectie, ontwikkeling of winning van natuurlijke hulpbronnen uit de territoriale 
wateren, het continentaal plat of de exclusieve economische zone en b) het verwerven van een meerderheidsbelang in ondernemingen die bij 
één van de onder a) genoemde activiteiten betrokken zijn. 

FR: voor Koreaanse aankopen van meer dan 33,33 procent van de aandelen in het kapitaal of van het stemrecht in bestaande Franse 
ondernemingen of 20 procent in op de beurs genoteerde Franse ondernemingen gelden de volgende voorschriften: 

— investeringen van minder dan 7,6 miljoen EUR in ondernemingen met een omzet van niet meer dan 76 miljoen EUR zijn vrij, na verloop 
van 15 dagen na de aanmelding en nadat de bedragen in orde zijn bevonden; 

— nadat na de aanmelding één maand is verstreken, wordt stilzwijgend toestemming verleend voor nieuwe investeringen, tenzij de minister 
van Economische Zaken, in uitzonderlijke omstandigheden, zijn recht heeft uitgeoefend om de investeringen uit te stellen.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

Buitenlandse participatie in recentelijk geprivatiseerde ondernemingen kan worden beperkt tot een bepaald deel van de uitgegeven aandelen, 
dat door de Franse regering van geval tot geval wordt vastgesteld. Wanneer een vestiging betrekking heeft op bepaalde commerciële, 
industriële of ambachtelijke activiteiten, is speciale toestemming vereist wanneer de algemeen directeur geen permanente verblijfsvergunning 
heeft. 

FI: de aankoop van aandelen door Koreaanse kopers die daardoor meer dan een derde van de stemrechten in een grote Finse vennootschap of 
onderneming (met meer dan 1 000 werknemers, een omzet (10 ) van meer dan 168 miljoen EUR of een balanstotaal van meer dan 168 
miljoen EUR) verwerven, moet worden goedgekeurd door de Finse overheid. Deze goedkeuring kan alleen worden geweigerd als er grote 
nationale belangen op het spel staan. Deze beperkingen gelden niet voor de telecommunicatie. 

HU: niet geconsolideerd voor Koreaanse participaties in recentelijk geprivatiseerde ondernemingen. 

IT: exclusieve rechten kunnen worden toegekend aan of gehandhaafd voor recentelijk geprivatiseerde bedrijven. In sommige gevallen kan het 
stemrecht in dergelijke bedrijven worden beperkt. Gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze 
overeenkomst kan voor de verwerving van een groot aandeel in ondernemingen met activiteiten op het gebied van defensie, vervoer, 
telecommunicatie en energie toestemming van de bevoegde instanties vereist zijn. 

ALLE SECTOREN Geografische zones 

FI: op de Ålandeilanden, beperkingen van het recht van vestiging voor natuurlijke personen die geen regionaal burger van Åland zijn of voor 
rechtspersonen zonder toestemming van de bevoegde instanties van de Ålandeilanden. 

1. LANDBOUW, JACHT, BOSBOUW 

A. Landbouw, jacht 

(ISIC rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) behalve adviseurs en 
consulenten (11 ) 

AT, HU, MT, RO: niet geconsolideerd voor landbouwactiviteiten. 

CY: een participatie van Koreaanse investeerders van ten hoogste 49 % is toegestaan. 

FR: voor de vestiging van landbouwbedrijven door Koreaanse onderdanen en de aankoop van wijngaarden door Koreaanse investeerders is 
toestemming vereist. 

IE: voor de vestiging van graanmolens door ingezetenen van Korea is toestemming vereist. 

B. Bosbouw en de exploitatie van bossen 

(ISIC rev. 3.1: 020) behalve adviseurs en consulenten (12 ) 

BG: niet geconsolideerd voor bosexploitatieactiviteiten. 

2. VISSERIJ EN AQUACULTUUR 

ISIC rev. 3.1: 0501, 0502) behalve adviseurs en consulen
ten (13 ) 

Niet geconsolideerd.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1205 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

L 127/1204 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
14.5.2011

 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

3. WINNING VAN DELFSTOFFEN (14 ) 

A. Winning van steen- en bruinkool; winning van turf 

(ISIC rev. 3.1: 10) 

B. Winning van aardolie en aardgas (15 ) 

(ISIC rev. 3.1: 1110) 

C. Winning van metaalertsen 

(ISIC rev. 3.1: 13) 

D. Overige winning van delfstoffen 

(ISIC rev. 3.1: 14) 

EU: niet geconsolideerd voor rechtspersonen die worden gecontroleerd (16 ) door natuurlijke of rechtspersonen uit een land dat niet tot de 
Europese Unie behoort en meer dan 5 % van de invoer van olie of aardgas door de Europese Unie vertegenwoordigt. Niet geconsolideerd voor 
de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). Niet geconsolideerd voor de winning van aardolie en aardgas. 

4. INDUSTRIE (17 ) 

A. Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 

(ISIC rev. 3.1: 15) 

Geen. 

B. Vervaardiging van tabaksproducten 

(ISIC rev. 3.1: 16) 

Geen. 

C. Vervaardiging van textiel 

(ISIC rev. 3.1: 17) 

Geen. 

D. Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont 

(ISIC rev. 3.1: 18) 

Geen.
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E. Looien en bewerken van leer;vervaardiging van koffers, tassen, 
zadel- en tuigmakerswerk en schoeisel 

(ISIC rev. 3.1: 19) 

Geen. 

F. Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van 
kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet 
en van vlechtwerk 

(ISIC rev. 3.1: 20) 

Geen. 

G. Vervaardiging van papier en papierwaren 

(ISIC rev. 3.1: 21) 

Geen. 

H. Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie van opgenomen me
dia (18 ) 

(ISIC rev. 3.1: 22, behalve uitgave en druk voor een vast 
bedrag of op contractbasis (19 )) 

IT: nationaliteitsvereiste voor eigenaars van uitgeverijen en drukkerijen. 

I. Vervaardiging van cokesovenproducten 

(ISIC rev. 3.1: 231) 

Geen. 

J. Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten (20 ) 

(ISIC rev. 3.1: 232) 

EU: niet geconsolideerd voor rechtspersonen die worden gecontroleerd (21 ) door natuurlijke of rechtspersonen uit een land dat niet tot de 
Europese Unie behoort en meer dan 5 % van de invoer van olie of aardgas door de Europese Unie vertegenwoordigt. Niet geconsolideerd voor 
de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

K. Vervaardiging van chemische producten andere dan spring
stoffen 

(ISIC rev. 3.1: 24 behalve vervaardiging van springstoffen) 

Geen. 

L. Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 

(ISIC rev. 3.1: 25) 

Geen.
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M. Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale pro
ducten 

(ISIC rev. 3.1: 26) 

Geen. 

N. Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

(ISIC rev. 3.1: 27) 

Geen. 

O. Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines 
en apparaten 

(ISIC rev. 3.1: 28) 

Geen. 

P. Vervaardiging van machines 

a) Vervaardiging van machines voor algemeen gebruik 

(ISIC rev. 3.1: 291) 

Geen. 

b) Vervaardiging van machines voor specifieke doeleinden, andere 
dan wapens en munitie 

(ISIC rev. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 

Geen. 

c) Vervaardiging van huishoudapparaten, n.e.g. 

(ISIC rev. 3.1: 293) 

Geen. 

d) Vervaardiging van kantoormachines, boekhoudmachines en 
computers 

(ISIC rev. 3.1: 30) 

Geen. 

e) Vervaardiging van elektrische machines en toestellen, n.e.g. 

(ISIC rev. 3.1: 31) 

Geen.
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f) Vervaardiging van radio-, televisie- en communicatieapparatuur 
en -toestellen 

(ISIC rev. 3.1: 32) 

Geen. 

Q. Vervaardiging van medische, precisie- en optische instrumen
ten en uurwerken 

(ISIC rev. 3.1: 33) 

Geen. 

R. Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 

(ISIC rev. 3.1: 34) 

Geen. 

S. Vervaardiging van andere (niet-militaire) transportmiddelen 

(ISIC rev. 3.1: 35 behalve de vervaardiging van oorlogssche
pen, oorlogsvliegtuigen en andere transportmiddelen voor mi
litair gebruik) 

Geen. 

T. Vervaardiging van meubelen; vervaardiging, n.e.g. 

(ISIC rev 3.1: 361, 369) 

Geen. 

U. Recyclage 

(ISIC rev. 3.1: 37) 

Geen. 

5. PRODUCTIE; TRANSMISSIE EN DISTRIBUTIE VOOR EIGEN 
REKENING VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN WARM 
WATER (22 ) 

(BEHALVE DE PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT MET KERN
ENERGIE) 

A. Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elek
triciteit voor eigen rekening 

(deel van ISIC rev. 3.1: 4010) (23 ) 

EU: niet geconsolideerd. 

B. Productie en distributie van gas; distributie voor eigen reke
ning van gasvormige brandstoffen via leidingen 

(deel van ISIC rev. 3.1: 4020) (24 ) 

EU: niet geconsolideerd.
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C. Productie van stoom en warm water; distributie voor eigen 
rekening van stoom en warm water 

(deel van ISIC rev. 3.1: 4030) (25 ) 

EU: niet geconsolideerd voor rechtspersonen die worden gecontroleerd (26 ) door natuurlijke of rechtspersonen uit een land dat niet tot de 
Europese Unie behoort en meer dan 5 % van de invoer van olie of aardgas door de Europese Unie vertegenwoordigt. Niet geconsolideerd voor 
de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

6. ZAKELIJKE DIENSTEN 

A. Vrije beroepen 

a) Rechtskundige diensten 

(CPC 861) (27 ) 

AT: de participatie van Koreaanse advocaten (die in Korea volledig gekwalificeerd moeten zijn) in het aandelenkapitaal van een advocaten
kantoor en hun aandeel in het bedrijfsresultaat mogen maximaal 25 % bedragen. Zij mogen in de besluitvorming geen beslissende invloed 
hebben. 

BE: voor vertegenwoordiging in andere dan strafzaken voor het Hof van Cassatie gelden quota's. 

FR: voor de toegang van advocaten tot het beroep van „avocat auprès de la Cour de Cassation” en „avocat auprès du Conseil d’Etat” gelden 
quota's. 

behalve rechtskundig advies, juridische documentatie en certifice
ring die worden verstrekt door beoefenaars van juridische beroe
pen die met publieke functies zijn belast, zoals notarissen, ge
rechtsdeurwaarders of andere ambtenaren. 

DK: uitsluitend juristen met een Deense vergunning tot uitoefening van het beroep van advocaat en in Denemarken geregistreerde advocaten
kantoren mogen aandeelhouder zijn van een Deens advocatenkantoor. Uitsluitend juristen met een Deense vergunning tot uitoefening van het 
beroep van advocaat mogen bestuurder of beheerder van een Deens advocatenkantoor zijn. Om een Deense vergunning te verkrijgen, moet 
een juridisch examen worden afgelegd. 

FR: bepaalde rechtsvormen („association d'avocats” en „société en participation d'avocat”) zijn voorbehouden aan advocaten die in Frankrijk 
ten volle tot de balie zijn toegelaten. In een advocatenkantoor dat diensten verstrekt met betrekking tot Frans of EU-recht, moeten minstens 
75 procent van de partners, die 75 procent van de aandelen in handen hebben, advocaten zijn die in Frankrijk ten volle tot de balie zijn 
toegelaten. 

HU: commerciële aanwezigheid moet de vorm aannemen van een partnerschap met een Hongaarse advocaat (ügyvéd), een Hongaars 
advocatenkantoor (ügyvédi iroda) of een vertegenwoordiging. 

PL: hoewel voor EU-advocaten andere soorten rechtsvormen beschikbaar zijn, hebben buitenlandse advocaten uitsluitend toegang tot de 
rechtsvormen geregistreerde vennootschap of commanditaire vennootschap. 

b) 1. Accountants, boekhouders 

(CPC 86212 andere dan auditors, CPC 86213, CPC 86219 
en CPC 86220) 

AT: de participatie van Koreaanse accountants (die bevoegd moeten zijn verklaard overeenkomstig de wetten van Korea) in het aandelen
kapitaal van een Oostenrijkse rechtspersoon en hun aandeel in het bedrijfsresultaat mogen maximaal 25 % bedragen, wanneer zij geen lid zijn 
van de Oostenrijkse beroepsvereniging. 

CY: alvorens toegang wordt verleend, wordt een onderzoek naar de economische behoefte uitgevoerd. Belangrijkste criteria: de werkgelegen
heid in de subsector. 

DK: buitenlandse accountants kunnen na toestemming van het Deense agentschap voor handel en bedrijven (Danish Commerce and 
Companies Agency) partnerschappen met in Denemarken officieel erkende accountants aangaan.
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b) 2. Auditors 

(CPC 86211 en 86212 behalve accountants) 

AT: de participatie van Koreaanse auditors (die bevoegd moeten zijn verklaard overeenkomstig de wetten van Korea) in het aandelenkapitaal 
van een Oostenrijkse rechtspersoon en hun aandeel in het bedrijfsresultaat mogen maximaal 25 % bedragen, wanneer zij geen lid zijn van de 
Oostenrijkse beroepsvereniging. 

CY: alvorens toegang wordt verleend, wordt een onderzoek naar de economische behoefte uitgevoerd. Belangrijkste criteria: de werkgelegen
heid in de subsector. 

CZ, SK: minimaal 60 % van het kapitaal of de stemrechten moet in handen van staatsburgers zijn. 

DK: buitenlandse accountants kunnen na toestemming van het Deense agentschap voor handel en bedrijven (Danish Commerce and 
Companies Agency) partnerschappen met in Denemarken officieel erkende accountants aangaan. 

FI: minstens één van de auditors van een Finse vennootschap moet ingezetene zijn. 

LV: in een handelsonderneming van beëdigde auditors moet meer dan 50 procent van de aandelen met stemrecht in handen zijn van beëdigde 
auditors of handelsondernemingen van beëdigde auditors in de Europese Unie. 

LT: minstens 75 procent van de aandelen moet in handen zijn van auditors of auditondernemingen in de Europese Unie. 

SE: alleen in Zweden erkende auditors mogen audits uitvoeren binnen bepaalde rechtspersonen, zoals alle vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid. Alleen zij mogen aandeelhouder zijn van of partner zijn in ondernemingen die erkende audits (voor officiële doeleinden) 
uitvoeren. Ingezetenschap is verplicht voor erkenning. 

SI: buitenlanders mogen maximaal 49 % van het aandelenkapitaal van een auditonderneming bezitten. 

c) Belastingconsulenten 

(CPC 863) (28 ) 

AT: de participatie van Koreaanse belastingconsulenten (die bevoegd moeten zijn verklaard overeenkomstig de wetten van Korea) in het 
aandelenkapitaal van een Oostenrijkse rechtspersoon en hun aandeel in het bedrijfsresultaat mogen maximaal 25 % bedragen. Deze beperking 
geldt alleen voor degenen die geen lid zijn van de Oostenrijkse beroepsvereniging. 

CY: alvorens toegang wordt verleend, wordt een onderzoek naar de economische behoefte uitgevoerd. Belangrijkste criteria: de werkgelegen
heid in de subsector. 

d) Architecten 

en 

e) Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

(CPC 8671 en CPC 8674) 

BG: voor projecten van nationaal of regionaal belang moeten Koreaanse investeerders werken in partnerschap met of als onderaannemers van 
plaatselijke investeerders. 

LV: voor architecten geldt dat om een vergunning te krijgen drie jaar werkervaring in Letland op het gebied van ontwerpen en een universitair 
diploma vereist zijn; met de vergunning is het mogelijk zakelijke activiteiten op te zetten en daarbij de volledige juridische aansprakelijkheid te 
aanvaarden en contracten aan te gaan. 

f) Ingenieurs 

en 

g) Ingenieurs: geïntegreerde diensten 

(CPC 8672 en CPC 8673) 

BG: voor projecten van nationaal of regionaal belang moeten Koreaanse investeerders werken in partnerschap met of als onderaannemers van 
plaatselijke investeerders.
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h) Artsen (psychologen daaronder begrepen) en tandartsen 

(CPC 9312 en deel van CPC 85201) 

CY, EE, FI, MT: niet geconsolideerd. 

AT: niet geconsolideerd, behalve voor tandartsen en voor psychologen en psychotherapeuten. Geen voor tandartsen en voor psychologen en 
psychotherapeuten. 

DE: onderzoek naar de economische behoefte voor artsen en tandartsen die bij publieke ziektekostenverzekeringen aangesloten patiënten 
mogen behandelen. Belangrijkste criteria: tekort aan artsen en tandartsen in de betrokken regio. 

FR: hoewel voor investeerders in de Europese Unie andere soorten rechtsvormen beschikbaar zijn, hebben Koreaanse investeerders uitsluitend 
toegang tot de rechtsvormen „société d'exercice libéral” en „société civile professionnelle”. 

LV: onderzoek naar de economische behoefte. Belangrijkste criteria: tekort aan artsen en tandartsen in de betrokken regio. 

BG, LT: voor dienstverlening is toestemming nodig, waarbij wordt uitgegaan van een vraaggestuurd gezondheidszorgplan op basis van de 
bevolkingsomvang en de aanwezige artsen en tandartsen. 

SI: niet geconsolideerd voor sociale geneeskunde, hygiënische, epidemiologische en medisch-ecologische diensten; levering van bloed, bloed
preparaten en transplantaten; en autopsie. 

UK: vestiging van artsen in het kader van de National Health Service is afhankelijk van een bezettingsplan voor medisch personeel. 

i) Dierenartsen 

(CPC 932) 

AT, CY, EE, MT, SI: niet geconsolideerd. 

BG: onderzoek naar de economische behoefte. Belangrijkste criteria: bevolking en concentratie van bestaande ondernemingen. 

HU: onderzoek naar de economische behoefte. Belangrijkste criteria: arbeidsvoorwaarden in de sector. 

FR: dienstverlening uitsluitend via „société d’exercice libéral” of „société civile professionnelle”. 

j) 1. Verloskundigen 

(deel van CPC 93191) 

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: niet geconsolideerd. 

FR: hoewel voor investeerders in de Europese Unie andere soorten rechtsvormen beschikbaar zijn, hebben Koreaanse investeerders uitsluitend 
toegang tot de rechtsvormen „société d'exercice libéral” en „société civile professionnelle”. 

LT: er kan een onderzoek naar de economische behoefte worden uitgevoerd. Belangrijkste criteria: de werkgelegenheid in de subsector. 

j) 2. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch per
soneel 

(deel van CPC 93191) 

AT: buitenlandse investeerders zijn uitsluitend in de volgende activiteiten toegelaten: verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedisten, diëtisten en voedingsdeskundigen. 

BG, MT: niet geconsolideerd.
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FI, SI: niet geconsolideerd voor fysiotherapeuten en paramedisch personeel. 

FR: hoewel voor investeerders in de Europese Unie andere soorten rechtsvormen beschikbaar zijn, hebben Koreaanse investeerders uitsluitend 
toegang tot de rechtsvormen „société d'exercice libéral” en „société civile professionnelle”. 

LT: er kan een onderzoek naar de economische behoefte worden uitgevoerd. Belangrijkste criteria: de werkgelegenheid in de subsector. 

LV: onderzoek naar de economische behoefte voor buitenlandse fysiotherapeuten en paramedisch personeel. Belangrijkste criteria: de werk
gelegenheid in de betrokken regio. 

k) Detailhandel in farmaceutische producten en detailhandel in 
medische en orthopedische goederen 

(CPC 63211) 

en andere door apothekers verstrekte diensten (29 ) 

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: niet geconsolideerd. 

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HU, IE, LV, PT, SK: hiervoor wordt een onderzoek naar de economische behoefte uitgevoerd. Belangrijkste criteria: 
bevolking en geografische concentratie van bestaande apotheken. 

B. Diensten in verband met computers 

(CPC 84) 

Geen. 

C. Speur- en ontwikkelingswerk (30 ) 

a) Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van natuurweten
schappen 

(CPC 851) 

EU: voor door de overheid gefinancierd speur- en ontwikkelingswerk kunnen exclusieve rechten en/of vergunningen alleen worden toegekend 
aan onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en aan rechtspersonen uit de Europese Unie die hun hoofdvestiging in de Europese 
Unie hebben. 

b) Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschap
pij- en geesteswetenschappen 

(CPC 852 behalve psychologen) (31 ) 

Geen. 

c) Interdisciplinair speur- en ontwikkelingswerk 

(CPC 853) 

EU: voor door de overheid gefinancierd speur- en ontwikkelingswerk kunnen exclusieve rechten en/of vergunningen alleen worden toegekend 
aan onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en aan rechtspersonen uit de Europese Unie die hun hoofdvestiging in de Europese 
Unie hebben.
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D. Exploitatie van en handel in onroerend goed (32 ) 

a) Van eigen of geleased onroerend goed 

(CPC 821) 

Geen. 

b) Voor een vast bedrag of op contractbasis 

(CPC 822) 

Geen. 

E. Verhuur/lease zonder bedieningspersoneel 

a) Schepen 

(CPC 83103) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd voor de 
oprichting van een geregistreerde onderneming om een vloot te laten varen onder de vlag van de staat waar de onderneming gevestigd wordt. 

LT: schepen moeten eigendom zijn van Litouwse natuurlijke personen of in Litouwen gevestigde ondernemingen. 

SE: Koreaanse eigenaren mogen alleen onder Zweedse vlag varen wanneer het Zweedse belang aantoonbaar doorslaggevend is. 

b) Luchtvaartuigen 

(CPC 83104) 

EU: luchtvaartuigen die door luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie worden gebruikt, moeten in de lidstaat van de Europese Unie die 
de maatschappij vergunning heeft verleend of elders in de Europese Unie geregistreerd zijn. Het luchtvaartuig moet eigendom zijn van 
natuurlijke personen die aan specifieke nationaliteitscriteria voldoen, of van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betreffende 
eigendom van kapitaal en zeggenschap (de nationaliteit van directieleden inbegrepen). In uitzonderlijke omstandigheden of voor kortlopende 
leasecontracten kan ontheffing worden verleend. 

c) Andere transportmiddelen 

(CPC 83101, CPC 83102 en CPC 83105) 

Geen. 

d) Andere machines en werktuigen 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 en CPC 83109) 

Geen. 

e) Consumentenartikelen 

(CPC 832) 

Geen, behalve voor BE en FR niet geconsolideerd voor CPC 83202.
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f) Verhuur van telecommunicatieapparatuur 

(CPC 7541) 

Geen. 

F. Andere zakelijke diensten 

a) Reclame 

(CPC 871) 

Geen. 

b) Markt- en opinieonderzoek 

(CPC 864) 

Geen. 

c) Advies op het gebied van bedrijfsbeheer 

(CPC 865) 

Geen. 

d) Diensten in verband met advies op het gebied van bedrijfs
beheer 

(CPC 866) 

HU: niet geconsolideerd voor arbitrage en bemiddeling (CPC 86602). 

e) Technische testen en toetsen (33 ) 

(CPC 8676) 

Geen. 

f) Adviseurs en consulenten in verband met landbouw, jacht en 
bosbouw 

(deel van CPC 881) 

Geen. 

g) Adviseurs en consulenten in verband met visserij 

(deel van CPC 882) 

Geen.
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h) Adviseurs en consulenten in verband met de industrie 

(deel van CPC 884 en deel van CPC 885) 

Geen. 

i) Arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening 

i) 1. Werving en selectie van leidinggevend personeel 

(CPC 87201) 

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: niet geconsolideerd. 

ES: staatsmonopolie. 

i) 2. Werving en selectie van personeel 

(CPC 87202) 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: niet geconsolideerd. 

BE, ES, FR, IT: staatsmonopolie. 

DE: hiervoor wordt een onderzoek naar de economische behoefte uitgevoerd. Belangrijkste criteria: situatie op en ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt. 

i) 3. Voorziening van kantoorpersoneel 

(CPC 87203) 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: niet geconsolideerd. 

IT: staatsmonopolie. 

i) 4. Modellenagentschappen 

(deel van CPC 87209) 

Geen. 

i) 5. Leveren van huishoudelijke hulp, arbeiders voor handel en 
bedrijf, verpleegkundig en ander personeel 

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209) 

Alle lidstaten behalve HU: niet geconsolideerd. 

HU: Geen. 

j) 1. Opsporingsdiensten 

(CPC 87301) 

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: niet geconsolideerd. 

j) 2. Beveiligingsdiensten 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 en CPC 87305) 

DK: nationaliteit en ingezetenschap vereist voor de leden van de raad van bestuur. Niet geconsolideerd voor de voorziening van bewaking van 
vliegvelden. 

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: de vergunning wordt soms alleen verleend aan onderdanen en in het land geregistreerde 
organisaties. 

ES: alleen toegang met voorafgaande vergunning. Bij het verlenen van de vergunning houdt de ministerraad rekening met voorwaarden als 
bekwaamheid, professionele integriteit en onafhankelijkheid, toereikendheid van de verleende bescherming voor de veiligheid van de bevolking 
en de openbare orde.
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k) Aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen (34 ) 

(CPC 8675) 

FR: buitenlandse investeerders hebben een specifieke vergunning nodig voor exploratie en prospectie. 

l) 1. Onderhoud en reparatie van schepen 

(deel van CPC 8868) 

Geen. 

l) 2. Onderhoud en reparatie van spoorwegmaterieel 

(deel van CPC 8868) 

LV: staatsmonopolie. 

SE: een onderzoek naar de economische behoefte wordt ingesteld wanneer een investeerder zijn eigen terminalinfrastructuurfaciliteiten wil 
opzetten. Belangrijkste criteria: beschikbare ruimte en capaciteit. 

l) 3. Onderhoud en reparatie van auto's, motorfietsen, skimoto
ren en wegtransportmiddelen 

(CPC 6112, CPC 6122, deel van CPC 8867 en deel van CPC 
8868) 

SE: een onderzoek naar de economische behoefte wordt ingesteld wanneer een investeerder zijn eigen terminalinfrastructuurfaciliteiten wil 
opzetten. Belangrijkste criteria: beschikbare ruimte en capaciteit. 

l) 4. Onderhoud en reparatie van luchtvaartuigen en delen daar
van 

(deel van CPC 8868) 

Geen. 

l) 5. Onderhoud en reparatie van producten van metaal, machi
nes (behalve kantoormachines), toestellen (behalve trans
portmiddelen en kantoortoestellen) en consumentenartike
len (35 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 en CPC 8866) 

Geen. 

m) Reiniging van gebouwen 

(CPC 874) 

Geen. 

n) Fotografie 

(CPC 875) 

Geen.
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o) Verpakkingsdiensten 

(CPC 876) 

Geen. 

p) Drukkerijen en uitgeverijen 

(CPC 88442) 

LT, LV: alleen nationale rechtspersonen (geen filialen) mogen een uitgeverij oprichten. 

PL: nationaliteitsvereiste voor de hoofdredacteur van kranten en tijdschriften. 

SE: ingezetenschapsvereiste voor de uitgever en de eigenaar van een uitgeverij of een drukkerij. 

q) Organisatie van congressen 

(deel van CPC 87909) 

Geen. 

r) 1. Vertalers en tolken 

(CPC 87905) 

DK: bij de erkenning als vertaler of tolk kan het activiteitengebied worden beperkt. 

PL: niet geconsolideerd voor beëdigde tolken. 

BG, HU, SK: niet geconsolideerd voor officiële vertalingen en vertolkingen. 

r) 2. Binnenhuisarchitecten en andere gespecialiseerde designers 

(CPC 87907) 

Geen. 

r) 3. Incassobureaus 

(CPC 87902) 

IT, PT: nationaliteitsvereiste voor investeerders. 

r) 4. Kredietrapportage 

(CPC 87901) 

BE: voor consumentenkredietgegevensbanken, nationaliteitsvereiste voor investeerders. 

IT, PT: nationaliteitsvereiste voor investeerders. 

r) 5. Kopiëren van teksten 

(CPC 87904) (36 ) 

Geen.
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r) 6. Advies inzake telecommunicatie 

(CPC 7544) 

Geen. 

r) 7. Telefoonbeantwoording 

(CPC 87903) 

Geen. 

7. COMMUNICATIE 

A. Post- en koeriersdiensten 

(Diensten in verband met het verwerken (37 ) van postzendin
gen (38 ) volgens onderstaande lijst van subsectoren, naar in
terne en buitenlandse bestemmingen: 

i) verwerking van een op enigerlei fysieke drager aange
brachte schriftelijke geadresseerde mededeling (39 ), waar
onder hybride postdiensten en direct mail, 

ii) verwerking van geadresseerde pakjes en pakketten (40 ), 

iii) verwerking van geadresseerd drukwerk (41 ), 

iv) verwerking van onder i) tot en met iii) genoemde post
stukken als aangetekende of verzekerde zendingen, 

v) expresbesteldiensten (42 ) voor onder i) tot en met iii) be
doelde zendingen, 

vi) zendingen en vii) uitwisseling van documenten (43 ). 

Subsectoren i), iv) en v) blijven buiten beschouwing wanneer 
zij onder diensten vallen die kunnen worden voorbehouden 
voor brievenpost die 5 keer minder kost dan het publieke 
basistarief, mits de brieven minder dan 350 gram wegen (44 ), 
en voor aangetekende zendingen bij gerechtelijke of admini
stratieve procedures.) 

(deel van CPC 751, deel van CPC 71235 (45 ) en deel van CPC 
73210 (46 )) 

Geen.
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B. Telecommunicatie 

Het leveren van inhoud die via telecommunicatiediensten 
wordt verzonden, valt hier niet onder. 

a) Alle diensten die bestaan uit de transmissie en ontvangst van 
elektromagnetische signalen (47 ), met uitzondering van radio- 
en televisieomroep (48 ) 

Geen (49 ). 

b) Transmissie van programma's via satelliet (50 ) EU: dienstverleners in deze sector kunnen onderworpen zijn aan verplichtingen om de doelstellingen van algemeen belang te vrijwaren die 
verband houden met inhoud die via hun netwerk wordt getransfereerd, in overeenstemming met het EU-regelgevingskader voor elektronische 
communicatie. 

BE: niet geconsolideerd. 

8. BOUWNIJVERHEID EN CIVIELTECHNISCHE DIENSTEN IN 
VERBAND DAARMEE (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 
514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 en CPC 518) 

Geen. 

9. HANDEL 

(behalve de handel in wapens, munitie, springstoffen en ander 
oorlogsmaterieel) 

Alle hieronder vermelde subsectoren (51 ) 

AT: niet geconsolideerd voor de handel in pyrotechnische producten, ontvlambare producten, explosieven en giftige stoffen. Voor de handel 
in farmaceutische producten en tabaksproducten kunnen exclusieve rechten en/of vergunningen alleen worden toegekend aan onderdanen van 
de lidstaten van de Europese Unie en aan rechtspersonen uit de Europese Unie die hun hoofdvestiging in de Europese Unie hebben. 

FI: niet geconsolideerd voor de handel in alcoholhoudende dranken en farmaceutische producten. 

A. Handelsbemiddeling 

a) Handelsbemiddeling in auto's, motorfietsen, skimotoren en de
len en toebehoren daarvan 

(deel van CPC 61111, deel van CPC 6113 en deel van CPC 
6121) 

Geen. 

b) Andere handelsbemiddeling 

(CPC 621) 

Geen.
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B. Groothandel 

a) Groothandel in auto's, motorfietsen, skimotoren en delen en 
toebehoren daarvan 

(deel van CPC 61111, deel van CPC 6113 en deel van CPC 
6121) 

Geen. 

b) Groothandel in telecommunicatieapparatuur 

(deel van CPC 7542) 

Geen. 

c) Andere groothandel 

(CPC 622 behalve groothandel in energieproducten (52 )) 

FR, IT: staatstabaksmonopolie. 

FR: voor vergunningen voor de groothandel in farmaceutische producten wordt een onderzoek naar de economische behoefte gedaan. 
Belangrijkste criteria: bevolking en geografische concentratie van bestaande apotheken. 

C. Detailhandel (53 ) 

Detailhandel in auto's, motorfietsen, skimotoren en delen en 
toebehoren daarvan 

(CPC 61112, deel van CPC 6113 en deel van CPC 6121 ) 

Detailhandel in telecommunicatieapparatuur 

(deel van CPC 7542) 

Detailhandel in voedingsmiddelen 

(CPC 631) 

Detailhandel in andere (niet-energie)goederen, behalve detail
handel in farmaceutische producten en medische en orthope
dische goederen (54 ) 

(CPC 632 behalve CPC 63211 en 63297) 

ES, FR, IT: staatstabaksmonopolie. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: voor vergunningen voor warenhuizen (in FR alleen voor grote warenhuizen) wordt een onderzoek naar de 
economische behoefte gedaan. Belangrijkste criteria: het aantal bestaande warenhuizen en de gevolgen daarvoor, de bevolkingsdichtheid, de 
geografische spreiding, de gevolgen voor het verkeer en potentiële nieuwe werkgelegenheid. 

IE, SE: niet geconsolideerd voor detailhandel in alcoholhoudende dranken. 

SE: onderzoek naar de economische behoefte kan worden ingesteld voor de tijdelijke handel in kleding, schoeisel en voedingsmiddelen die 
niet op de plaats van verkoop worden geconsumeerd. Belangrijkste criteria: het effect op de bestaande winkels in de betrokken geografische 
zone. 

D. Franchising 

(CPC 8929) 

Geen.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1221 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

L 127/1220 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
14.5.2011

 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

10. ONDERWIJS (alleen particulier gefinancierd) 

A. Basisonderwijs 

(CPC 921) 

B. Voortgezet onderwijs 

(CPC 922) 

C. Hoger onderwijs 

(CPC 923) 

EU: een concessie is vereist voor participatie van particuliere operatoren in het onderwijsnetwerk. 

AT: niet geconsolideerd voor hoger onderwijs en volwasseneneducatie via radio of televisie. 

BG: niet geconsolideerd voor basis- en/of voortgezet onderwijs door buitenlandse natuurlijke personen en verenigingen en voor hoger 
onderwijs. 

CZ, SK: nationaliteitsvereiste voor de meerderheid van de bestuursleden. Niet geconsolideerd voor hoger onderwijs, behalve voor post
secundair technisch en beroepsonderwijs (CPC 92310). 

CY, FI, MT, RO, SE: niet geconsolideerd. 

D. Volwasseneneducatie 

(CPC 924) 

EL: nationaliteitsvereiste voor de meerderheid van de bestuursleden van scholen van het basis- en het voortgezet onderwijs. Niet gecon
solideerd voor hogeronderwijsinstellingen die staatsdiploma's afgeven. 

ES, IT: onderzoek naar de economische behoefte voor het openen van particuliere universiteiten die erkende diploma’s of graden mogen 
toekennen. De procedure omvat een advies van het parlement. Belangrijkste criteria: bevolking en concentratie van bestaande instellingen. 

HU, SK: het aantal scholen dat wordt opgericht kan worden beperkt door de plaatselijke overheid (of door de centrale overheid in geval van 
een instelling voor hoger onderwijs) die bevoegd is om vergunningen te verlenen. 

LV: niet geconsolideerd voor voortgezet technisch en beroepsonderwijs voor gehandicapte leerlingen (CPC 9224). 

SI: niet geconsolideerd voor basisscholen. Nationaliteitsvereiste voor de meerderheid van de bestuursleden van scholen van het voortgezet en 
het hoger onderwijs. 

E. Ander onderwijs 

(CPC 929) 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

CZ, SK: een concessie is vereist voor participatie van particuliere operatoren in het onderwijsnetwerk. Nationaliteitsvereiste voor de meer
derheid van de bestuursleden. 

11. MILIEUDIENSTEN (55 ) 

A. Diensten in verband met afvalwater 

(CPC 9401) (56 ) 

Geen.
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B. Beheer van vaste en gevaarlijke afvalstoffen, behalve grens
overschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen 

a) Afvalverzameling en -verwerking 

(CPC 9402) 

b) Hygiënediensten en vergelijkbare diensten 

(CPC 9403) 

C. Bescherming van luchtkwaliteit en klimaat 

(CPC 9404) (57 ) 

D. Sanering en schoonmaak van bodem en water 

a) Behandeling en sanering van verontreinigde bodem en ver
ontreinigd water 

(deel van CPC 9406) (58 ) 

E. Lawaaibestrijding en reductie van trillingen 

(CPC 9405) 

F. Bescherming van de biodiversiteit en het landschap 

a) Bescherming van natuur en landschap 

(deel van CPC 9406) 

G. Overige diensten in verband met milieu en aanverwante dien
sten 

(CPC 9409) 

12. FINANCIËLE DIENSTEN 

A. Verzekeringen en aanverwante diensten AT: vergunningen voor filialen van Koreaanse verzekeringsmaatschappijen worden geweigerd indien de verzekeraar in Korea geen rechtsvorm 
heeft die overeenstemt met of vergelijkbaar is met die van een naamloze vennootschap of een onderlinge verzekeringsmaatschappij.
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BG, ES: voordat een Koreaanse verzekeraar in Bulgarije of Spanje een filiaal of agentschap kan oprichten met het oog op de aanbieding van 
bepaalde soorten verzekeringen, moet hij in Korea al minstens vijf jaar over een vergunning voor het aanbieden van dezelfde soorten 
verzekeringen beschikken. 

EL: het recht van vestiging strekt zich niet uit tot de oprichting van een vertegenwoordiging of een andere wijze van permanente aan
wezigheid van verzekeringsmaatschappijen, behalve wanneer een dergelijk kantoor als agentschap, filiaal of hoofdkantoor wordt gevestigd. 

FI: minstens de helft van de financiers en de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht van een verzekeringsmaatschappij moet in 
de Europese Unie wonen, tenzij de bevoegde instantie ontheffing verleent. Koreaanse verzekeraars kunnen in Finland geen vergunning 
verkrijgen voor de oprichting van een filiaal om wettelijke pensioenverzekeringen aan te bieden. 

IT: de toestemming tot de oprichting van een filiaal is in laatste instantie aan het oordeel van de toezichthoudende autoriteiten onderworpen. 

BG, PL: zij moeten hun activiteiten verrichten via een lokale vennootschap (geen filialen). 

PT: Koreaanse verzekeringsondernemingen die een filiaal in Portugal willen oprichten, moeten minstens vijf jaar praktijkervaring kunnen 
aantonen. De oprichting van rechtstreekse filialen is niet toegestaan voor verzekeringsintermediairs, maar is voorbehouden aan ondernemin
gen die overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie zijn opgericht. 

SK: Koreanen mogen een verzekeringsmaatschappij in de vorm van een naamloze vennootschap oprichten of via een dochteronderneming 
met statutaire zetel in Slowakije verzekeringsactiviteiten verrichten (geen filialen). 

SI: buitenlandse investeerders kunnen niet participeren in verzekeringsondernemingen die worden geprivatiseerd. Alleen in Slovenië opgerichte 
ondernemingen (geen filialen) en natuurlijke personen van Sloveense nationaliteit mogen lid zijn van onderlinge verzekeringsmaatschappijen. 
Voor advies en de regeling van schade-eisen moet een entiteit met rechtspersoonlijkheid worden opgericht (geen filialen). 

SE: niet in Zweden geregistreerde verzekeringsmakelaars mogen zich alleen via een filiaal vestigen. 

B. Bankdiensten en andere financiële diensten (behalve verzeke
ringen) 

EU: alleen bedrijven met statutaire zetel in de Europese Unie kunnen als bewaarder van activa van beleggingsfondsen optreden. Voor het 
beheer van unit trusts en beleggingsfondsen moet een gespecialiseerde beheermaatschappij worden opgericht met hoofdkantoor en statutaire 
zetel in dezelfde lidstaat van de Europese Unie. 

BG: pensioenverzekeringen kunnen worden aangeboden via participatie in naar Bulgaars recht opgerichte verzekeringsmaatschappijen (geen 
filialen). De voorzitters van de raad van beheer en de raad van bestuur moeten hun vaste verblijfplaats in Bulgarije hebben. 

CY: alleen leden van de Cypriotische effectenbeurs (makelaars) mogen het effectenbedrijf op Cyprus uitoefenen. Een makelaarsbedrijf kan 
alleen als lid van de Cypriotische effectenbeurs worden geregistreerd als het is opgericht en in een register is ingeschreven overeenkomstig de 
bedrijvenwet van Cyprus (geen filialen). 

HU: voor filialen van Koreaanse instellingen is het niet toegestaan de activa van particuliere pensioenfondsen te beheren, noch aan beheer van 
risicokapitaal te doen. Minstens twee leden van de raad van bestuur van een financiële instelling moeten Hongaars onderdaan zijn, ingezeten 
zijn in de zin van de van toepassing zijnde deviezenregelgeving en sinds ten minste één jaar een vaste verblijfplaats in Hongarije hebben.
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IE: voor collectieve beleggingsfondsen die als unit trust of vennootschap met variabel kapitaal zijn opgezet (andere dan instellingen voor 
collectieve beleggingen in overdraagbare effecten, icbe' s), moet de beheerder/depositaris een in Ierland of in een andere lidstaat van de 
Europese Unie geregistreerde onderneming zijn. In het geval van een commanditaire beleggingsvennootschap moet minstens een algemene 
partner een naar Iers recht opgerichte onderneming zijn. Om lid te worden van een Ierse effectenbeurs moet een entiteit hetzij a) een 
vergunning hebben verkregen in Ierland, hetgeen veronderstelt dat deze entiteit een naar Iers recht opgerichte onderneming is of een 
partnerschap is aangegaan en over een hoofdkantoor/maatschappelijke zetel in Ierland beschikt of b) in een andere lidstaat van de Europese 
Unie een vergunning hebben gekregen overeenkomstig de richtlijn van de Europese Unie inzake beleggingsdiensten. 

IT: om met een vestiging in Italië het effectenafwikkelingssysteem te mogen beheren, moet een onderneming naar Italiaans recht zijn 
opgericht (geen filialen). Om met een vestiging in Italië centrale depositodiensten voor effecten te mogen beheren, moeten ondernemingen 
naar Italiaans recht zijn opgericht (geen filialen). Voor andere collectieve beleggingsfondsen dan overeenkomstig wetgeving van de Europese 
Unie geharmoniseerde icbe’s, moet de gevolmachtigde/depositaris in Italië geregistreerd zijn of een in een andere lidstaat van de Europese Unie 
geregistreerde onderneming zijn met een filiaal in Italië. Beheermaatschappijen van niet overeenkomstig wetgeving van de Europese Unie 
geharmoniseerde icbe's moeten eveneens naar Italiaans recht zijn opgericht (geen filialen). Alleen banken, verzekeringsmaatschappijen, 
investeringsmaatschappijen en ondernemingen die overeenkomstig wetgeving van de Europese Unie geharmoniseerde icbe's beheren en 
hun hoofdkantoor in de Europese Unie hebben, alsook naar Italiaans recht opgerichte icbe's, mogen de middelen van pensioenfondsen 
beheren. In geval van huis-aan-huis-verkoop moet gebruik worden gemaakt van de diensten van erkende verkopers van financiële producten 
die ingezetene zijn van een lidstaat van de Europese Unie. Vertegenwoordigingen van buitenlandse intermediairs mogen geen activiteiten in 
verband met beleggingsdiensten verrichten. 

LT: voor het beheer van de activa moet een gespecialiseerde beheermaatschappij worden opgericht (geen filialen). Alleen bedrijven met 
statutaire zetel in Litouwen kunnen als bewaarder van activa optreden. 

PT: pensioenfondsen mogen uitsluitend worden beheerd door gespecialiseerde ondernemingen die naar Portugees recht zijn opgericht, door 
verzekeringsondernemingen die in Portugal zijn gevestigd en gemachtigd zijn levensverzekeringen aan te bieden of door entiteiten die in 
andere lidstaten van de Europese Unie pensioenfondsen mogen beheren (niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen 
vanuit landen die geen lidstaat van de Europese Unie zijn). 

RO: voor filialen van buitenlandse instellingen is het niet toegestaan activa te beheren. 

SK: investeringsdiensten kunnen worden verleend door banken, investeringsbedrijven, investeringsfondsen en effectenhandelaren met de 
rechtsvorm van een naamloze vennootschap met eigen vermogen (geen filialen). 

SI: niet geconsolideerd voor participatie in banken die worden geprivatiseerd en voor particuliere pensioenfondsen (niet-verplichte pensioen
fondsen). 

SE: de oprichter van een spaarbank dient een in de Europese Unie ingezeten natuurlijke persoon te zijn. 

13. GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENST
VERLENING (59 ) 

(alleen particulier gefinancierde diensten) 

A. Ziekenhuizen 

(CPC 9311) 

EU: een concessie is vereist voor de participatie van particuliere operatoren in het netwerk van gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening. Er kan een onderzoek naar de economische behoefte worden uitgevoerd. Belangrijkste criteria: het aantal bestaande instel
lingen en de gevolgen daarvoor, de vervoersinfrastructuur, de bevolkingsdichtheid, de geografische spreiding en potentiële nieuwe werk
gelegenheid.
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B. Ambulances 

(CPC 93192) 

C. Intramurale gezondheidszorg, andere dan verpleging in een 
ziekenhuis 

(CPC 93193) 

D. Maatschappelijke dienstverlening 

(CPC 933) 

AT, SI: niet geconsolideerd voor ambulances. 

BG: niet geconsolideerd voor ziekenhuizen, ambulances en intramurale gezondheidszorg, andere dan verpleging in een ziekenhuis. 

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: niet geconsolideerd. 

HU: niet geconsolideerd voor maatschappelijke dienstverlening. 

PL: niet geconsolideerd voor ambulances, intramurale gezondheidszorg andere dan verpleging in een ziekenhuis, en voor maatschappelijke 
dienstverlening. 

BE, UK: niet geconsolideerd voor ambulances, intramurale gezondheidszorg andere dan verpleging in een ziekenhuis, en voor maatschappe
lijke dienstverlening andere dan herstellingsoorden, verpleegtehuizen en bejaardenhuizen. 

14. TOERISME EN DIENSTEN IN VERBAND MET REIZEN 

A. Hotels, restaurants en catering 

(CPC 641, CPC 642 en CPC 643) 

behalve catering in de luchtvaart (60 ) 

BG: oprichting naar Bulgaars recht is vereist (geen filialen). 

IT: er wordt een onderzoek naar de economische behoefte gedaan voor bars, cafés en restaurants. Belangrijkste criteria: bevolking en 
concentratie van bestaande instellingen. 

B. Reisbureaus en reisorganisatoren (inclusief reisleiders) 

(CPC 7471) 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

PT: oprichting van een onderneming met hoofdkantoor in Portugal verplicht (niet geconsolideerd voor filialen). 

C. Toeristengidsen 

(CPC 7472) 

Geen. 

15. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE (andere dan audiovisuele 
diensten) 

A. Amusement (inclusief theater, concerten, circussen en dis
cotheken) 

(CPC 9619) 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: niet geconsolideerd. 

BG: niet geconsolideerd, behalve voor theaterproducenten, zanggroepen, bands en orkesten (CPC 96191), auteurs, componisten, beeldhou
wers, entertainers en andere individuele artiesten (CPC 96192) en aanverwante theaterdiensten (CPC 96193). 

EE: niet geconsolideerd voor ander amusement (CPC 96199) behalve voor bioscopen. 

LV: niet geconsolideerd behalve voor bioscopen (deel van CPC 96199).
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B. Nieuws- en persagentschappen 

(CPC 962) 

FR: de participatie van buitenlanders in ondernemingen die publicaties in het Frans uitgeven, mag niet meer bedragen dan 20 % van het 
kapitaal van of de stemrechten in de onderneming. Persagentschappen: niet geconsolideerd, behalve dat Koreaanse persagentschappen een 
filiaal of kantoor in Frankrijk mogen vestigen met als enige doel nieuws te vergaren. Ter verduidelijking: een dergelijk filiaal of kantoor mag 
geen nieuws verspreiden. 

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: niet geconsolideerd. 

PT: nieuwsagentschappen die in Portugal als N.V. (Sociedade Anónima) zijn opgericht, moeten hun sociaal vermogen in de vorm van aandelen 
op naam hebben. 

C. Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele dien
sten (61 ) 

(CPC 963) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

AT, LT: voor de participatie van particuliere exploitanten in bibliotheken, archieven, musea en andere netwerken van culturele diensten is een 
concessie of vergunning vereist. 

D. Sport 

(CPC 9641) 

AT, SI: niet geconsolideerd voor skischolen en berggidsen. 

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: niet geconsolideerd. 

E. Recreatieparken en stranden 

(CPC 96491) 

Geen. 

16. VERVOER 

A. Zeevaart (62 ) 

a) Internationaal personenvervoer 

(CPC 7211 zonder nationale cabotage (63 )) 

b) Internationaal goederenvervoer 

(CPC 7212 zonder nationale cabotage (64 )) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd voor de oprichting van 
een geregistreerde onderneming om een vloot te laten varen onder de vlag van de staat waar de onderneming gevestigd wordt. 

B. Binnenvaart 

a) Personenvervoer 

(CPC 7221 zonder nationale cabotage (65 )) 

b) Goederenvervoer 

(CPC 7222 zonder nationale cabotage (66 )) 

EU: in maatregelen gebaseerd op bestaande of toekomstige overeenkomsten over de toegang tot binnenwateren (waaronder overeenkomsten 
inzake het Rijn-Main-Donau-kanaal) worden bepaalde verkeersrechten voorbehouden aan maatschappijen in de betrokken landen die voldoen 
aan het nationaliteitsvereiste voor eigenaren. Onderworpen aan regelingen voortvloeiende uit de Akte van Mannheim inzake de Rijnvaart. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd voor de oprichting 
van een geregistreerde onderneming om een vloot te laten varen onder de vlag van de staat waar de onderneming gevestigd wordt. 

AT: natuurlijke personen moeten aan het nationaliteitsvereiste voldoen om een scheepvaartmaatschappij op te richten. Bij vestiging als 
rechtspersoon geldt het nationaliteitsvereiste voor de raad van bestuur en de raad van toezichthouders. Een geregistreerde onderneming of 
permanente vestiging in Oostenrijk is vereist. Daarnaast moet het merendeel van de aandelen in handen zijn van burgers van de Europese 
Unie.
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BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

HU: overheidsparticipatie in een onderneming kan vereist zijn. 

FI: diensten mogen alleen worden verstrekt door schepen die onder Finse vlag varen. 

C. Vervoer per spoor (67 ) 

a) Personenvervoer 

(CPC 7111) 

b) Goederenvervoer 

(CPC 7112) 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

D. Vervoer over de weg (68 ) 

a) Personenvervoer 

(CPC 7121 en CPC 7122) 

EU: buitenlandse investeerders mogen binnen een lidstaat geen vervoer aanbieden (cabotage), behalve voor verhuur van busdiensten met 
chauffeur, zonder dienstregeling. 

EU: onderzoek naar de economische behoefte voor taxi's. Belangrijkste criteria: het aantal bestaande ondernemingen en de gevolgen daarvoor, 
de bevolkingsdichtheid, de geografische spreiding, de gevolgen voor het verkeer en potentiële nieuwe werkgelegenheid. 

AT, BG: exclusieve rechten en/of vergunningen kunnen alleen worden toegekend aan onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en 
aan rechtspersonen uit de Europese Unie die hun hoofdvestiging in de Europese Unie hebben. 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

FI, LV: vergunning vereist; deze is niet geldig voor in het buitenland geregistreerde voertuigen. 

LV, SE: gevestigde ondernemingen zijn verplicht in het betrokken land geregistreerde voertuigen te gebruiken. 

ES: onderzoek naar de economische behoefte voor CPC 7122. Belangrijkste criteria: plaatselijke vraag. 

IT, PT: onderzoek naar de economische behoefte voor limousines. Belangrijkste criteria: het aantal bestaande ondernemingen en de gevolgen 
daarvoor, de bevolkingsdichtheid, de geografische spreiding, de gevolgen voor het verkeer en potentiële nieuwe werkgelegenheid. 

ES, IE, IT: onderzoek naar de economische behoefte voor intercitybussen. Belangrijkste criteria: het aantal bestaande ondernemingen en de 
gevolgen daarvoor, de bevolkingsdichtheid, de geografische spreiding, de gevolgen voor het verkeer en potentiële nieuwe werkgelegenheid. 

FR: niet geconsolideerd voor intercitybussen.
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b) Goederenvervoer (69 ) 

(CPC 7123, behalve vervoer van post- en koerierzendingen 
voor eigen rekening (70 )). 

AT, BG: exclusieve rechten en/of vergunningen kunnen alleen worden toegekend aan onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en 
aan rechtspersonen uit de Europese Unie die hun hoofdvestiging in de Europese Unie hebben. 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

FI, LV: vergunning vereist; deze is niet geldig voor in het buitenland geregistreerde voertuigen. 

LV, SE: gevestigde ondernemingen zijn verplicht in het betrokken land geregistreerde voertuigen te gebruiken. 

IT, SK: onderzoek naar de economische behoefte. Belangrijkste criteria: plaatselijke vraag. 

E. Vervoer van goederen andere dan brandstof, via pijpleidin
gen (71 ) (72 ) 

(CPC 7139) 

AT: exclusieve rechten kunnen alleen worden toegekend aan onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en aan rechtspersonen uit de 
Europese Unie die hun hoofdvestiging in de Europese Unie hebben. 

17. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR VERVOER (73 ) 

A. Ondersteunende diensten voor zeevervoer (74 ) 

a) Behandeling van zeevracht 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) In- en uitklaring 

d) Diensten in verband met de opslag van containers 

e) Diensten van scheepsagenten 

f) Maritieme expediteursdiensten 

g) Verhuur van schepen met bemanning 

(CPC 7213) 

h) Duwen en slepen 

(CPC 7214) 

i) Ondersteunende diensten in verband met zeevaart 

(deel van CPC 745) 

j) Andere ondersteunende en bijbehorende diensten (inclusief 
catering) 

(deel van CPC 749) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd voor de oprichting 
van een geregistreerde onderneming om een vloot te laten varen onder de vlag van de staat waar de onderneming gevestigd wordt. 

IT: onderzoek naar de economische behoefte (75 ) voor de behandeling van zeevracht. Belangrijkste criteria: het aantal bestaande onder
nemingen en de gevolgen daarvoor, de bevolkingsdichtheid, de geografische spreiding en potentiële nieuwe werkgelegenheid. 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). Wat diensten van scheepsagenten 
betreft, hebben Koreaanse scheepvaartmaatschappijen het recht om filialen op te richten die als agent voor hun belangrijkste kantoren mogen 
optreden. Ondersteunende diensten voor zeevervoer waarvoor schepen nodig zijn, mogen uitsluitend worden verleend door schepen die de 
Bulgaarse vlag voeren. 

SI: in- en uitklaring alleen door in Slovenië gevestigde rechtspersonen (geen filialen). 

FI: diensten mogen alleen worden verstrekt door schepen die onder Finse vlag varen.
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B. Ondersteunende diensten voor de binnenvaart (76 ) 

a) Vrachtbehandeling 

(deel van CPC 741) 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) Bevrachtingsagenten 

(deel van CPC 748) 

d) Verhuur van schepen met bemanning 

(CPC 7223) 

e) Duwen en slepen 

(CPC 7224) 

f) Ondersteunende diensten voor de binnenvaart 

(deel van CPC 745) 

g) Andere ondersteunende en bijbehorende diensten 

(deel van CPC 749) 

EU: in maatregelen gebaseerd op bestaande of toekomstige overeenkomsten over de toegang tot binnenwateren (waaronder overeenkomsten 
inzake het Rijn-Main-Donau-kanaal) worden bepaalde verkeersrechten voorbehouden aan maatschappijen in de betrokken landen die voldoen 
aan het nationaliteitsvereiste voor eigenaren. Onderworpen aan regelingen voortvloeiende uit de Akte van Mannheim inzake de Rijnvaart. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd voor de oprichting 
van een geregistreerde onderneming om een vloot te laten varen onder de vlag van de staat waar de onderneming gevestigd wordt. 

AT: natuurlijke personen moeten aan het nationaliteitsvereiste voldoen om een scheepvaartmaatschappij op te richten. Bij vestiging als 
rechtspersoon geldt het nationaliteitsvereiste voor de raad van bestuur en de raad van toezichthouders. Registratie van een onderneming 
of permanente vestiging in Oostenrijk is vereist. Daarnaast moet het merendeel van de aandelen in handen zijn van burgers van de Europese 
Unie, behalve voor opslag, bevrachtingsagenten en inspecties vóór verzending. 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). Participatie in een Bulgaarse 
onderneming is beperkt tot 49 procent. 

HU: overheidsparticipatie in een onderneming kan vereist zijn, behalve voor opslag. 

FI: diensten mogen alleen worden verstrekt door schepen die onder Finse vlag varen. 

SI: in- en uitklaring alleen door in Slovenië gevestigde rechtspersonen (geen filialen). 

C. Ondersteunende diensten voor vervoer per spoor (77 ) 

a) Vrachtbehandeling 

(deel van CPC 741) 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) Bevrachtingsagenten 

(deel van CPC 748) 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). Participatie in een Bulgaarse 
onderneming is beperkt tot 49 procent. 

SI: in- en uitklaring alleen door in Slovenië gevestigde rechtspersonen (geen filialen).
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d) Trekken en opdrukken 

(CPC 7113) 

e) Ondersteunende diensten voor vervoer per spoor 

(CPC 743) 

f) Andere ondersteunende en bijbehorende diensten 

(deel van CPC 749) 

D. Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg (78 ) 

a) Vrachtbehandeling 

(deel van CPC 741) 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) Bevrachtingsagenten 

(deel van CPC 748) 

d) Verhuur van vrachtauto's met chauffeur 

(CPC 7124) 

e) Ondersteunende diensten in verband met het vervoer over 
de weg 

(CPC 744) 

f) Andere ondersteunende en bijbehorende diensten 

(deel van CPC 749) 

AT: voor de verhuur van vrachtauto's met chauffeur kunnen alleen vergunningen worden toegekend aan onderdanen van de lidstaten van de 
Europese Unie en aan rechtspersonen uit de Europese Unie die hun hoofdvestiging in de Europese Unie hebben. 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). Participatie in een Bulgaarse 
onderneming is beperkt tot 49 procent. 

FI: voor de verhuur van vrachtauto's met chauffeur is een vergunning vereist; maar er worden geen vergunningen verleend voor in het 
buitenland geregistreerde voertuigen. 

SI: in- en uitklaring alleen door in Slovenië gevestigde rechtspersonen (geen filialen). 

E. Ondersteunende diensten voor de luchtvaart 

a) Grondafhandeling (inclusief catering) EU: niet geconsolideerd, behalve voor nationale behandeling. De categorieën activiteiten hangen af van de grootte van de luchthaven. Het 
aantal dienstverleners in een luchthaven kan worden beperkt naar gelang van de beschikbare ruimte; bij beperkingen om andere redenen moet 
het aantal dienstverleners minimaal twee bedragen. 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist).
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b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

PL: voor opslag van diepgevroren of gekoelde goederen en bulkopslag van vloeistoffen of gassen, hangen de categorieën activiteiten af van de 
grootte van de luchthaven. Het aantal dienstverleners in een luchthaven kan worden beperkt naar gelang van de beschikbare ruimte; bij 
beperkingen om andere redenen moet het aantal dienstverleners minimaal twee bedragen. 

c) Bevrachtingsagenten 

(deel van CPC 748) 

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: niet geconsolideerd. 

BG: buitenlandse personen mogen uitsluitend diensten verlenen door participatie in Bulgaarse onderneming met maximaal 49 procent van de 
aandelen en via filialen. 

SI: in- en uitklaring alleen door in Slovenië gevestigde rechtspersonen (geen filialen). 

d) Verhuur van luchtvaartuigen met bemanning 

(CPC 734) 

EU: luchtvaartuigen die door luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie worden gebruikt, moeten in de lidstaat van de Europese Unie die 
de luchtvaartmaatschappij vergunning heeft verleend of, wanneer de lidstaat die de vergunning heeft verleend dat toestaat, elders in de 
Europese Unie geregistreerd zijn. 

Soms worden alleen luchtvaartuigen geregistreerd die eigendom zijn van natuurlijke personen die aan specifieke nationaliteitscriteria voldoen, 
of van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betreffende eigendom van kapitaal en zeggenschap. 

Het luchtvaartuig moet worden geëxploiteerd door een luchtvaartmaatschappij die eigendom is van natuurlijke personen die aan specifieke 
nationaliteitscriteria voldoen, of van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betreffende eigendom van kapitaal en zeggenschap. 

e) Verkoop en marketing 

f) Geautomatiseerd boekingssysteem (CRS) 

EU: wanneer Koreaanse verleners van CRS-diensten aan luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie een behandeling toekennen die niet 
gelijkwaardig (79 ) is aan die welke aan hen in de Europese Unie wordt toegekend, of wanneer Koreaanse luchtvaartmaatschappijen aan 
verleners van CRS-diensten uit de Europese Unie een behandeling toekennen die niet gelijkwaardig is aan die welke aan hen in de Europese 
Unie wordt toegekend, mogen de verleners van CRS-diensten uit de Europese Unie maatregelen nemen om de Koreaanse luchtvaartmaat
schappijen, respectievelijk de Koreaanse verleners van CRS-diensten, op gelijkwaardige wijze te behandelen. 

BG: niet geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

F. Ondersteunende diensten voor vervoer van goederen andere 
dan brandstof via pijpleidingen (80 ) 

a) Opslag van goederen andere dan brandstof, vervoerd via 
pijpleidingen (81 ) 

(deel van CPC 742) 

Geen.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

18. OVERIG VERVOER 

Gecombineerd vervoer Alle lidstaten behalve AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: geen, behoudens de in deze lijst van verbintenissen opgenomen 
beperkingen die voor elk van de wijzen van vervoer gelden. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: niet geconsolideerd. 

19. ENERGIEDIENSTEN 

A. Diensten in verband met de mijnbouw (82 ) 

(CPC 883) (83 ) 

Geen. 

B. Vervoer van brandstoffen via pijpleidingen (84 ) 

(CPC 7131) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd. 

C. Opslag van via pijpleidingen vervoerde brandstoffen (85 ) 

(deel van CPC 742) 

PL: het kan investeerders uit landen die energieleveranciers zijn, worden verboden controle over de activiteit te verkrijgen. Niet geconsolideerd 
voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

D. Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en 
aanverwante producten 

(CPC 62271) 

en groothandel in elektriciteit, stoom en warm water (86 ) 

EU: niet geconsolideerd voor de groothandel in elektriciteit, stoom en warm water. 

E. Detailhandel in motorbrandstoffen 

(CPC 613) 

F. Detailhandel in stookolie, flessengas, steenkool en brandhout 

(CPC 63297) 

en detailhandel in elektriciteit, gas (niet in flessen), stoom en 
warm water (87 ) 

EU: niet geconsolideerd voor de detailhandel in motorbrandstoffen, elektriciteit, gas (niet in flessen), stoom en warm water. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: voor de detailhandel in motorbrandstoffen, flessengas, steenkool en brandhout wordt voor vergunningen voor 
warenhuizen (in FR alleen voor grote warenhuizen) een onderzoek naar de economische behoefte gedaan. Belangrijkste criteria: het aantal 
bestaande warenhuizen en de gevolgen daarvoor, de bevolkingsdichtheid, de geografische spreiding, de gevolgen voor het verkeer en 
potentiële nieuwe werkgelegenheid.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

G. Diensten in verband met de distributie van energie (88 ) 

(CPC 887) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: niet geconsolideerd, behalve voor advies 
(geen voor advies). 

SI: niet geconsolideerd behalve voor diensten in verband met gasdistributie (geen voor gasdistributie). 

20. OVERIGE DIENSTEN, NIET ELDERS INGEDEELD 

a) Wassen, reinigen en verven 

(CPC 9701) 

Geen. 

b) Haarverzorging (CPC 97021) IT: er wordt op nationaal niveau een onderzoek naar de economische behoefte gedaan. Een eventueel onderzoek naar de economische 
behoefte betreft een beperking van het aantal ondernemingen. Belangrijkste criteria: bevolking en concentratie van bestaande ondernemingen. 

c) Cosmetische behandeling, manicure en pedicure 

(CPC 97022) 

IT: er wordt op nationaal niveau een onderzoek naar de economische behoefte gedaan. Een eventueel onderzoek naar de economische 
behoefte betreft een beperking van het aantal ondernemingen. Belangrijkste criteria: bevolking en concentratie van bestaande ondernemingen. 

d) Overige schoonheidsverzorging n.e.g. 

(CPC 97029) 

IT: er wordt op nationaal niveau een onderzoek naar de economische behoefte gedaan. Een eventueel onderzoek naar de economische 
behoefte betreft een beperking van het aantal ondernemingen. Belangrijkste criteria: bevolking en concentratie van bestaande ondernemingen. 

e) Kuuroorden en niet-therapeutische massages, voor zover die 
met het oog op ontspanning en lichamelijk welzijn en niet 
voor medische of revalidatiedoeleinden worden ver
strekt (89 ) (90 ) 

(CPC ver. 1.0 97230) 

Geen. 

g) Telecommunicatieverbinding 

(CPC 7543) 

Geen. 

(1 ) Het Bulgaarse eigendomsrecht kent de volgende beperkte eigendomsrechten: gebruiksrecht, bouwrecht, recht van bovenbouw en erfdienstbaarheden. 
(2 ) Wat de dienstensectoren betreft, gaan deze beperkingen niet verder dan de beperkingen in de bestaande GATS-verbintenissen. 
(3 ) Wat de dienstensectoren betreft, gaan deze beperkingen niet verder dan de beperkingen in de bestaande GATS-verbintenissen. 
(4 ) Wat de dienstensectoren betreft, gaan deze beperkingen niet verder dan de beperkingen in de bestaande GATS-verbintenissen. 
(5 ) Volgens de wet inzake handelsondernemingen worden in Slovenië gevestigde filialen niet als rechtspersoon beschouwd; voor hun activiteiten worden zij behandeld als dochterondernemingen. Dit is in overeenstemming met artikel 

XXVIII, onder g), van de GATS. 
(6 ) Er kan geen gedetailleerde, volledige lijst per sector worden opgesteld omdat openbare nutsbedrijven vaak ook op lagere niveaus dan het centrale niveau bestaan. Voor een beter begrip zullen specifieke voetnoten in deze lijst van 

verbintenissen op een illustratieve en niet-exhaustieve manier die sectoren markeren waar openbare nutsbedrijven een belangrijke rol spelen. 
(7 ) Deze beperking geldt niet voor de telecommunicatie en voor diensten in verband met computers. 
(8 ) Overeenkomstig artikel 54 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden deze dochterondernemingen beschouwd als rechtspersonen uit de Europese Unie. Voor zover zij een daadwerkelijke en duurzame band 

met de economie van de Europese Unie hebben, genieten zij de voordelen van de interne markt van de EU, wat onder meer de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening in alle lidstaten van de Europese Unie inhoudt. 
(9 ) Bij dergelijke investeringen spelen doorgaans naast economische ook niet-economische belangen voor deze instanties een rol. 

(10 ) Totale som van opbrengsten, of totale som van schulden plus kapitaal.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1234 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

14.5.2011 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
L 127/1233

 

(11 ) Landbouw-, jacht-, bosbouw- en visserijadviseurs en -consulenten zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.F.f) en 6.F.g). 
(12 ) Landbouw-, jacht-, bosbouw- en visserijadviseurs en -consulenten zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.F.f) en 6.F.g). 
(13 ) Landbouw-, jacht-, bosbouw- en visserijadviseurs en -consulenten zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.F.f) en 6.F.g). 
(14 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(15 ) Omvat niet de diensten in verband met de mijnbouw voor een vast bedrag of op contractbasis aan olie- en gasvelden, die zijn opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 19.A. 
(16 ) Een rechtspersoon wordt door (een) andere natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) gecontroleerd wanneer deze laatste(n) de macht heeft/hebben om een meerderheid van de directeurs te benoemen of om de activiteiten op een andere manier 

juridisch te sturen. In het bijzonder wanneer meer dan 50 procent van de aandelen in handen zijn van één rechtspersoon, wordt deze geacht de controle te hebben. 
(17 ) Onder deze sector vallen niet de adviseurs en consulenten in verband met de industrie, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.F.h). 
(18 ) De sector is beperkt tot vervaardiging. Hij omvat geen audiovisuele activiteiten of activiteiten met een culturele inhoud. 
(19 ) Uitgave en druk voor een vast bedrag of op contractbasis zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.F.p). 
(20 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(21 ) Een rechtspersoon wordt door (een) andere natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) gecontroleerd wanneer deze laatste(n) de macht heeft/hebben om een meerderheid van de directeurs te benoemen of om de activiteiten op een andere manier 

juridisch te sturen. In het bijzonder wanneer meer dan 50 procent van de aandelen in handen zijn van één rechtspersoon, wordt deze geacht de controle te hebben. 
(22 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(23 ) Omvat niet de exploitatie van elektriciteitstransmissie- en distributiesystemen voor een vast bedrag of op contractbasis, die is opgenomen in ENERGIEDIENSTEN. 
(24 ) Omvat niet het transport van aardgas en gasvormige brandstoffen via pijpleidingen, de transmissie en distributie van gas voor een vast bedrag of op contractbasis en de verkoop van aardgas en gasvormige brandstoffen, die zijn 

opgenomen in ENERGIEDIENSTEN. 
(25 ) Omvat niet de transmissie en distributie van stoom en warm water voor een vast bedrag of op contractbasis en de verkoop van stoom en warm water, die zijn opgenomen in ENERGIEDIENSTEN. 
(26 ) Een rechtspersoon wordt door (een) andere natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) gecontroleerd wanneer deze laatste(n) de macht heeft/hebben om een meerderheid van de directeurs te benoemen of om de activiteiten op een andere manier 

juridisch te sturen. In het bijzonder wanneer meer dan 50 procent van de aandelen in handen zijn van één rechtspersoon, wordt deze geacht de controle te hebben. 
(27 ) Omvat rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging, arbitrage en bemiddeling, juridische documentatie en certificering. Verstrekking van rechtskundige diensten is uitsluitend toegestaan met betrekking tot internationaal 

publiekrecht, EU-recht en het recht van de jurisdicties waar de dienstverlener of zijn personeel gekwalificeerd is als advocaat, en is, net als andere diensten, onderworpen aan vergunningsvereisten en -procedures die van toepassing zijn 
in de lidstaten van de Europese Unie. Voor advocaten die rechtskundige diensten verlenen met betrekking tot internationaal publiekrecht en buitenlands recht, kunnen deze vergunningsvereisten en -procedures onder meer de vorm 
aannemen van de naleving van plaatselijke beroepscodes, gebruik van de titel uit het eigen land (tenzij erkenning met de titel in het gastland werd verkregen), vereisten in verband met verzekeringen, gewone registratie bij de balie van 
het gastland of een vereenvoudigde toegang tot de balie van het gastland via een bekwaamheidstest en een wettelijk of professioneel domicilie in het gastland. Rechtskundige diensten met betrekking tot EU-recht moeten in principe 
worden uitgevoerd door of via een volledig gekwalificeerde advocaat die in een lidstaat van de Europese Unie tot de balie is toegelaten en persoonlijk optreedt, en rechtskundige diensten met betrekking tot het recht van een lidstaat van 
de Europese Unie moeten in principe worden uitgevoerd door of via een volledig gekwalificeerde advocaat die in die lidstaat tot de balie is toegelaten en persoonlijk optreedt. Voor vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere 
bevoegde instanties in de EU kan daarom volledige toelating tot de balie in de betrokken lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk zijn aangezien dat de beoefening van het EU-recht en van het nationale procesrecht inhoudt. 
Niettemin mogen buitenlandse advocaten die niet ten volle tot de balie zijn toegelaten in bepaalde lidstaten in civielrechtelijke procedures een partij vertegenwoordigen die onderdaan is van of behoort tot de staat waarin de advocaat 
gemachtigd is zijn beroep uit te oefenen. 

(28 ) Omvat niet: rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging in belastingaangelegenheden. Deze zijn opgenomen onder 1.A.a). Rechtskundige diensten. 
(29 ) Het verstrekken van farmaceutische producten aan het grote publiek is, net als het verstrekken van andere diensten, onderworpen aan de vergunnings- en kwalificatievereisten en -procedures die in de lidstaten van de Europese Unie 

gelden. Algemeen genomen is deze activiteit aan apothekers voorbehouden. In een aantal lidstaten is alleen het verstrekken van geneesmiddelen op voorschrift aan apothekers voorbehouden. 
(30 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(31 ) Deel van CPC 85201, dat is opgenomen onder 6.A.h) Artsen en tandartsen. 
(32 ) De betrokken dienst houdt verband met het beroep van makelaar in onroerend goed en heeft geen gevolgen voor de rechten van en/of beperkingen voor natuurlijke en rechtspersonen die onroerend goed kopen. 
(33 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing voor technische testen en toetsen die verplicht zijn voor de toekenning van vergunningen voor het in de handel brengen of voor gebruiksvergunningen (zoals 

autokeuring, voedingsmiddeleninspectie). 
(34 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing op bepaalde activiteiten met betrekking tot mijnbouw (bv. mineralen, olie en gas). 
(35 ) Onderhoud en reparatie van transportmiddelen (CPC 6112, 6122, 8867 en CPC 8868) zijn opgenomen onder 6.F. l) 1 tot en met 6.F. l) 4. Onderhoud en reparatie van kantoormachines en -toestellen, inclusief computers, (CPC 845) 

zijn opgenomen onder 6.B. Diensten in verband met computers. 
(36 ) Omvat geen drukkerijen, die onder CPC 88442 vallen en onder 6.F p) zijn opgenomen. 
(37 ) Het begrip „verwerken” omvat ophalen, sorteren, vervoeren en bezorgen. 
(38 ) Het begrip „postzending” omvat alle poststukken die door een bedrijf worden verwerkt, ongeacht of dit bedrijf publiek of particulier is. 
(39 ) Bijvoorbeeld brieven of briefkaarten. 
(40 ) Met inbegrip van boeken en catalogi. 
(41 ) Kranten en tijdschriften. 
(42 ) Expresbesteldiensten bieden naast snellere en betrouwbaardere verzending extra dienstverlening in de vorm van ophalen vanaf het verzendpunt, persoonlijke aflevering bij de geadresseerde, het volgen en opsporen van zendingen, de 

mogelijkheid om het adres of de geadresseerde tijdens het vervoer te wijzigen, en ontvangstbevestiging. 
(43 ) Levering van middelen, met inbegrip van het verschaffen van adhoc-ruimte alsmede vervoer door derden, voor zelfbestelling door de wederzijdse uitwisseling van postzendingen tussen gebruikers die zich op deze dienst abonneren. Het 

begrip „postzending” omvat alle poststukken die door een bedrijf worden verwerkt, ongeacht of dit bedrijf publiek of particulier is. 
(44 ) Onder „brievenpost” wordt verstaan: een op enigerlei fysieke drager aangebrachte schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en besteld op het door de afzender op de zending zelf of op de omslag daarvan vermelde adres. Boeken, 

catalogi, kranten en tijdschriften worden niet als brievenpost aangemerkt. 
(45 ) Vervoer van post- en koerierzendingen voor eigen rekening via elke vorm van vervoer over land. 
(46 ) Vervoer van post voor eigen rekening via de lucht. 
(47 ) Deze diensten omvatten niet online-informatie en/of gegevensverwerking (met inbegrip van de verwerking van transacties) (deel van CPC 843), die onder 6.B. Diensten in verband met computers zijn opgenomen.
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(48 ) Een omroep is de ononderbroken transmissieketen die vereist is voor de distributie van televisie- en radioprogrammasignalen naar het grote publiek. Het begrip omvat niet de toeleveringskoppelingen tussen exploitanten. 
(49 ) Ter verduidelijking: enkele lidstaten van de Europese Unie handhaven overheidsdeelname bij bepaalde telecommunicatie-exploitanten. Die lidstaten behouden zich het recht voor deze overheidsdeelname ook in de toekomst te 

handhaven. Dit is geen beperking van de markttoegang. In België zijn de overheidsdeelname bij en de stemrechten in Belgacom vastgesteld in het kader van wettelijke bevoegdheden, die momenteel zijn vastgelegd in de Wet van 
21 maart 1991 inzake de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 

(50 ) Hieronder valt de telecommunicatiedienst die bestaat in de transmissie en ontvangst van radio- en televisieprogramma's via satelliet (de ononderbroken transmissieketen via satelliet die vereist is voor de distributie van televisie- en 
radioprogrammasignalen naar het grote publiek). De verkoop van satellietdiensten valt hieronder, maar niet de verkoop van pakketten televisieprogramma's aan huishoudens. 

(51 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing op de handel in chemische producten, farmaceutische producten, producten voor medisch gebruik zoals medische en chirurgische instrumenten, geneeskundige 
stoffen en voorwerpen voor medisch gebruik, militaire uitrusting en edele metalen (en edelstenen) en in een aantal lidstaten van de Europese Unie eveneens de handel in tabak en tabaksproducten en alcoholische dranken. 

(52 ) Deze diensten, die CPC 62271 omvatten, zijn opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 19.D. 
(53 ) Omvat niet onderhoud en reparatie, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.B. en 6.F.l). Omvat geen detailhandel in energieproducten, die is opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 19.E en 19.F. 
(54 ) Detailhandel in farmaceutische producten en medische en orthopedische goederen zijn opgenomen onder VRIJE BEROEPEN in 6.A.k). 
(55 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(56 ) Stemt overeen met afvalwaterinzameling en -behandeling. 
(57 ) Stemt overeen met reiniging van uitlaatgassen. 
(58 ) Stemt overeen met delen van bescherming van natuur en landschap. 
(59 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(60 ) Catering in de luchtvaart is opgenomen in ONDERSTEUNENDE DIENSTEN IN VERBAND MET VERVOER onder 17.E.a) Grondafhandeling. 
(61 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(62 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing op havens en andere diensten met betrekking tot de zeevaart waarvoor openbare ruimte moet worden gebruikt. 
(63 ) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of 

een plaats in een lidstaat van de Europese Unie en een andere haven of plaats in dezelfde lidstaat, met inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en verkeer dat vertrekt uit en 
aankomt in dezelfde haven of plaats in een lidstaat van de Europese Unie. 

(64 ) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of 
een plaats in een lidstaat van de Europese Unie en een andere haven of plaats in dezelfde lidstaat, met inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en verkeer dat vertrekt uit en 
aankomt in dezelfde haven of plaats in een lidstaat van de Europese Unie. 

(65 ) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of 
een plaats in een lidstaat van de Europese Unie en een andere haven of plaats in dezelfde lidstaat, met inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en verkeer dat vertrekt uit en 
aankomt in dezelfde haven of plaats in een lidstaat van de Europese Unie. 

(66 ) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of 
een plaats in een lidstaat van de Europese Unie en een andere haven of plaats in dezelfde lidstaat, met inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en verkeer dat vertrekt uit en 
aankomt in dezelfde haven of plaats in een lidstaat van de Europese Unie. 

(67 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing op vervoer per spoor waarvoor openbare ruimte moet worden gebruikt. 
(68 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(69 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing in een aantal lidstaten. 
(70 ) Deel van CPC 71235, dat is opgenomen in COMMUNICATIE onder 7.A. Post- en koeriersdiensten. 
(71 ) Het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen is opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 19.B. 
(72 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(73 ) Omvat niet onderhoud en reparatie van transportmiddelen, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.F.l) 1 tot en met 6.F.l) 4. 
(74 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing op havens, op andere ondersteunende diensten waarvoor openbare ruimte moet worden gebruikt en op duwen en slepen. 
(75 ) Deze maatregel wordt op niet-discriminatoire grondslag toegepast. 
(76 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing op havens, op andere ondersteunende diensten waarvoor openbare ruimte moet worden gebruikt en op duwen en slepen. 
(77 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing op diensten waarvoor openbare ruimte moet worden gebruikt. 
(78 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing op diensten waarvoor openbare ruimte moet worden gebruikt. 
(79 ) „Gelijkwaardige behandeling” betekent dat luchtvaartmaatschappijen in de Europese Unie en verstrekkers van CRS-diensten in de Europese Unie niet op discriminerende wijze worden behandeld. 
(80 ) Ondersteunende diensten voor het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen zijn opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 19.C. 
(81 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(82 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(83 ) Omvat de volgende diensten verleend voor een vast bedrag of op contractbasis: adviseurs en consulenten met betrekking tot de mijnbouw, het exploitatierijp maken van terreinen, het installeren van booruitrusting, boren, boorkronen, 

bekledingsbuizen en exploitatiebuizen, modder-engineering en bevoorrading, controle van vaste stoffen, vissen en speciale operaties in de boorput, geologie van de bronnen en boorcontrole, het nemen van bodemmonsters door middel 
van boren, het testen van bronnen, kabels, bevoorrading met en gebruik van opvulvloeistoffen (pekel), bevoorrading met en installatie van opvulinrichtingen, cementeren (pompen onder druk), stimulatie (breken, verzuren en pompen 
onder druk), nazicht en herstel van bronnen, het opvullen en het uit gebruik nemen van bronnen. Omvat niet de directe toegang tot of de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Omvat niet het exploitatierijp maken van terreinen 
voor de winning van andere hulpbronnen dan aardolie en gas (CPC 5115), dat is opgenomen onder 8. BOUWNIJVERHEID EN CIVIELTECHNISCHE DIENSTEN IN VERBAND DAARMEE.
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(84 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(85 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(86 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(87 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
(88 ) Behalve voor advies is de horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven van toepassing. 
(89 ) Therapeutische massages en thermale kuren vallen onder 6.A.h) Artsen en tandartsen, 6.A.j) 2 Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel, en 13.A en 13.C Gezondheidszorg. 
(90 ) De horizontale beperking inzake openbare nutsbedrijven is van toepassing op kuuroorden en niet-therapeutische massages verstrekt in ruimten van openbaar nut zoals bepaalde waterbronnen.
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BIJLAGE 7-A-3 

EU 

LIJST VAN VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 7.18 en 7.19 

(STAFPERSONEEL EN AFGESTUDEERDE STAGIAIRS EN VERKOPERS VAN ZAKELIJKE DIENSTEN) 

1. In onderstaande lijst van voorbehouden zijn de economische activiteiten opgenomen die overeenkomstig de ar
tikelen 7.7 en 7.13 zijn geliberaliseerd en waarvoor overeenkomstig de artikelen 7.18 en 7.19 beperkingen inzake 
stafpersoneel en afgestudeerde stagiairs gelden, en worden deze beperkingen gespecificeerd. De onderstaande lijst 
bevat de volgende elementen: 

a) de eerste kolom, waarin de sector of subsector wordt vermeld waarop beperkingen van toepassing zijn, en 

b) de tweede kolom, waarin de toepasselijke beperkingen worden beschreven. , 

De EU gaat geen verbintenissen aan voor stafpersoneel in economische activiteiten die niet overeenkomstig 
artikel 7.13 zijn geliberaliseerd („niet geconsolideerd” blijven). 

2. Voor de vaststelling van de individuele sectoren en subsectoren: 

a) wordt onder ISIC rev 3.1 de „International Standard Industrial Classification of all Economic Activities” verstaan, 
zoals vastgesteld in „Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N o 4, ISIC REV 3.1, 
2002”; 

b) onder „CPC” wordt verstaan de „Central Products Classification”, zoals bedoeld in voetnoot 27 bij artikel 7.25, en 

c) onder CPC ver. 1.0 wordt de „Central Products Classification” verstaan, zoals vastgesteld in „Statistical Office of the 
United Nations, Statistical Papers, Series M, Nr. 77, CPC ver 1.0, 1998”. 

3. Verbintenissen inzake stafpersoneel en afgestudeerde stagiairs zijn niet van toepassing in gevallen waarin het de 
bedoeling of het gevolg van hun tijdelijke aanwezigheid is in te grijpen in arbeids- of managementgeschillen of 
-onderhandelingen, dan wel het resultaat van dergelijke geschillen of onderhandelingen op andere wijze te beïn
vloeden. 

4. Onderstaande lijst bevat geen maatregelen met betrekking tot opleidingseisen en -procedures, technische normen, en 
vergunningsvereisten en –procedures die geen beperking vormen in de zin van de artikelen 7.18 en 7.19. Zelfs 
wanneer deze maatregelen (zoals een vergunningsverplichting, de verplichte erkenning van kwalificaties in geregle
menteerde sectoren, de verplichting om specifieke examens (inclusief taalexamens) af te leggen en de verplichting om 
een wettelijke verblijfplaats te hebben op het grondgebied waar de economische activiteit wordt uitgeoefend) niet in 
onderstaande lijst zijn opgenomen, zijn zij in elk geval van toepassing op stafpersoneel en afgestudeerde stagiairs uit 
Korea. 

5. Alle verplichtingen in de wet- en regelgeving van de EU aangaande binnenkomst, verblijf, arbeid en sociale zekerheid, 
inclusief regelingen betreffende verblijfsperiode, minimumloon en collectieve loonovereenkomsten, blijven van toe
passing, zelfs wanneer deze niet in onderstaande lijst zijn opgenomen. 

6. Overeenkomstig artikel 7.1, lid 3, bevat onderstaande lijst geen maatregelen betreffende door een partij toegekende 
subsidies. 

7. Onderstaande lijst doet geen afbreuk aan overheidsmonopolies en exclusieve rechten als beschreven in de lijst van 
verbintenissen inzake vestiging. 

8. In de sectoren waar onderzoek naar de economische behoefte wordt gedaan, is het belangrijkste criterium de 
beoordeling van de relevante marktsituatie in de lidstaat van de Europese Unie of de regio waar de dienst zal worden 
verleend, onder meer met betrekking tot het aantal bestaande dienstverleners en de gevolgen voor die dienstverleners. 

9. De uit de onderstaande lijst voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben geen directe werking, zodat er niet 
rechtstreeks rechten voor natuurlijke of rechtspersonen uit voortvloeien. 

10. In de onderstaande lijst worden de volgende afkortingen gebruikt: 

AT Oostenrijk 

BE België 

BG Bulgarije 

CY Cyprus
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CZ Tsjechië 

DE Duitsland 

DK Denemarken 

EU De Europese Unie, met inbegrip van al haar lidstaten 

ES Spanje 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrijk 

EL Griekenland 

HU Hongarije 

IE Ierland 

IT Italië 

LV Letland 

LT Litouwen 

LU Luxemburg 

T Malta 

NL Nederland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Roemenië 

SK Slowakije 

SI Slovenië 

SE Zweden 

UK Verenigd Koninkrijk
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

ALLE SECTOREN Onderzoek naar de economische behoefte. 

BG, HU: voor afgestudeerde stagiairs worden onderzoeken naar de economische behoefte uitgevoerd (1 ). 

ALLE SECTOREN Werkingssfeer van binnen de onderneming overgeplaatste personen 

BG: het aantal binnen de onderneming overgeplaatste personen mag niet meer dan 10 procent bedragen van het gemiddelde jaarlijkse aantal 
burgers van de Europese Unie dat de desbetreffende Bulgaarse rechtspersoon in dienst heeft. Wanneer het aantal werknemers minder dan 100 
bedraagt, mag het aantal binnen de onderneming overgeplaatste personen, mits daarvoor een vergunning wordt verleend, meer dan 10 
procent van het totale aantal werknemers bedragen. 

HU: niet geconsolideerd voor natuurlijke personen die partner waren in een Koreaanse rechtspersoon. 

ALLE SECTOREN Afgestudeerde stagiairs 

Voor AT, DE, ES, FR, HU moet de stage verband houden met de verkregen universitaire graad. 

ALLE SECTOREN Algemeen directeuren en auditors 

AT: algemeen directeuren van filialen van entiteiten met rechtspersoonlijkheid moeten ingezetene zijn van Oostenrijk. Natuurlijke personen 
die binnen een entiteit met rechtspersoonlijkheid of filiaal verantwoordelijk zijn voor de naleving van de Oostenrijkse handelswetgeving, 
moeten een verblijfplaats in Oostenrijk hebben. 

FI: een buitenlander die als particulier een onderneming heeft, moet over een handelsvergunning beschikken en moet zijn vaste verblijfplaats 
in de Europese Unie hebben. Voor alle sectoren, behalve voor telecommunicatie, gelden voor de algemeen directeur van een vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid het nationaliteits- en het ingezetenschapsvereiste. Voor de sector telecommunicatie moet de algemeen directeur 
zijn vaste verblijfplaats in Finland hebben. 

FR: wanneer de algemeen directeur van een industriële, commerciële of ambachtelijke activiteit geen verblijfsvergunning heeft, is speciale 
toestemming vereist. 

RO: de meerderheid van de accountants en hun afgevaardigden moeten Roemeens staatsburger zijn. 

SE: de algemeen directeur van een entiteit met rechtspersoonlijkheid of een filiaal moet zijn verblijfplaats in Zweden hebben. 

ALLE SECTOREN Erkenning 

EU: de richtlijnen van de Europese Unie betreffende de wederzijdse erkenning van diploma's zijn uitsluitend van toepassing op burgers van de 
Europese Unie. Het recht om in de ene lidstaat van de Europese Unie een gereglementeerd beroep uit te oefenen, geeft niet het recht tot 
uitoefening van dat beroep in een andere lidstaat (2 ). 

4. INDUSTRIE (3 ) 

H. Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie van opgenomen media 

(ISIC rev. 3.1: 22), behalve uitgave en druk voor een vast 
bedrag of op contractbasis (4 ) 

IT: nationaliteitsvereiste voor uitgevers. 

PL: nationaliteitsvereiste voor de hoofdredacteur van kranten en tijdschriften. 

SE: ingezetenschapsvereiste voor uitgevers en eigenaars van uitgeverijen en drukkerijen.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

6. ZAKELIJKE DIENSTEN 

A. Vrije beroepen 

a) Rechtskundige diensten 

(CPC 861) (5 ) 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: voor de volledige toelating tot de balie, die vereist is voor de beoefening van het interne recht (het EU-recht 
en het recht van de lidstaat), geldt het nationaliteitsvereiste. Voor ES kan door de bevoegde instanties ontheffing worden verleend. 

BE, FI: voor de volledige toelating tot de balie, die vereist is voor rechtskundige vertegenwoordiging, gelden een nationaliteits- en een 
ingezetenschapsvereiste. Voor vertegenwoordiging voor het Hof van Cassatie in andere dan strafzaken gelden in BE quota's. 

behalve rechtskundig advies, juridische documentatie en certifice
ring die worden verstrekt door beoefenaars van juridische beroe
pen die met publieke functies zijn belast, zoals notarissen, ge
rechtsdeurwaarders of andere ambtenaren. 

BG: Koreaanse advocaten mogen alleen onderdanen van Korea rechtskundig vertegenwoordigen in wederkerigheid en samenwerking met een 
Bulgaarse advocaat. Voor rechtskundige bemiddeling is een vaste verblijfplaats in Bulgarije vereist. 

FR: voor de toegang van advocaten tot het beroep van „avocat auprès de la Cour de Cassation” en „avocat auprès du Conseil d’Etat” gelden 
quota's en een nationaliteitsvereiste. 

HU: voor de volledige toelating tot de balie gelden een nationaliteits- en een ingezetenschapsvereiste. Voor buitenlandse advocaten is 
rechtskundige dienstverlening beperkt tot het verstrekken van rechtskundig advies, dat moet plaatsvinden op basis van een samenwerkings
contract met een Hongaarse advocaat of een Hongaars advocatenkantoor. 

LV: nationaliteitsvereiste voor beëdigde advocaten, aan wie rechtskundige vertegenwoordiging in strafzaken voorbehouden is. 

DK: alleen juristen met een Deense vergunning tot uitoefening van het juridische beroep mogen juridisch advies verstrekken. Om een Deense 
vergunning te verkrijgen, moet een juridisch examen worden afgelegd. 

LU: nationaliteitsvereiste voor het verlenen van rechtskundige diensten met betrekking tot Luxemburgs en EU-recht. 

SE: voor toelating tot de balie, die noodzakelijk is om de Zweedse titel „advokat” te mogen voeren, is ingezetenschap vereist. 

b) 1. Accountants, boekhouders 

(CPC 86212 andere dan auditors, CPC 86213, CPC 86219 
en CPC 86220) 

FR: accountants en boekhouders moeten toestemming krijgen van de minister van Economie, Financiën en Industrie, in overleg met de 
minister van Buitenlandse Zaken. Maximale ingezetenschapsvereiste: vijf jaar ingezetenschap. 

b) 2. Auditors 

(CPC 86211 en 86212 behalve accountants) 

AT: nationaliteitsvereiste voor vertegenwoordiging bij bevoegde instanties en voor audits overeenkomstig specifieke Oostenrijkse wetgeving 
(bv. vennootschapswetgeving, beurswet, bankwetgeving enz.). 

DK: ingezetenschapsvereiste. 

ES: nationaliteitsvereiste voor wettelijk erkende auditors en voor administrateurs, directeurs en partners van ondernemingen andere dan die 
waarop de 8e EEG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht van toepassing is. 

FI: minstens één van de auditors van een Finse vennootschap moet ingezetene zijn. 

EL: nationaliteitsvereiste voor wettelijk erkende auditors.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

IT: nationaliteitsvereiste voor administrateurs, directeurs en partners van ondernemingen andere dan die waarop de 8e EEG-richtlijn inzake het 
vennootschapsrecht van toepassing is. Ingezetenschap verplicht voor zelfstandige auditors. 

SE: alleen in Zweden erkende auditors mogen audits uitvoeren binnen bepaalde rechtspersonen, zoals alle vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid. Ingezetenschap is verplicht voor erkenning. 

c) Belastingconsulenten 

(CPC 863) (6 ) 

AT: nationaliteitsvereiste voor vertegenwoordiging bij bevoegde autoriteiten. 

BG, SI: nationaliteitsvereiste voor specialisten. 

HU: ingezetenschapsvereiste. 

d) Architecten 

en 

e) Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

(CPC 8671 en CPC 8674) 

EE: ten minste een van de verantwoordelijke personen (projectmanager of consultant) moet ingezetene van Estland zijn. 

BG: buitenlandse specialisten moeten minstens twee jaar bouwervaring hebben. Nationaliteitsvereiste voor stedenbouwkundigen en land
schapsarchitecten. 

EL, HU, SK: ingezetenschapsvereiste. 

f) Ingenieurs 

en 

g) Ingenieurs: geïntegreerde diensten 

(CPC 8672 en CPC 8673) 

EE: ten minste een van de verantwoordelijke personen (projectmanager of consultant) moet ingezetene van Estland zijn. 

BG: buitenlandse specialisten moeten minstens twee jaar bouwervaring hebben. 

SK: ingezetenschapsvereiste. 

EL, HU: ingezetenschapsvereiste (voor CPC 8673 geldt alleen een ingezetenschapsvereiste voor afgestudeerde stagiairs). 

h) Artsen (psychologen daaronder begrepen) en tandartsen 

(CPC 9312 en deel van CPC 85201) 

CZ, IT, SK: ingezetenschapsvereiste. 

CZ, RO, SK: voor buitenlandse natuurlijke personen is toestemming vereist van de bevoegde instanties. 

BE, LU: wat afgestudeerde stagiairs betreft, is voor buitenlandse natuurlijke personen toestemming van de bevoegde instanties vereist. 

BG, MT: nationaliteitsvereiste. 

DE: nationaliteitsvereiste; daarvan kan in bepaalde gevallen, bij wijze van uitzondering, in het belang van de volksgezondheid ontheffing 
worden verleend. 

DK: mits aan het ingezetenschapsvereiste is voldaan, kan voor maximaal 18 maanden beperkte toestemming voor het vervullen van een 
bepaalde functie worden gegeven. 

FR: nationaliteitsvereiste. Toegang is evenwel mogelijk binnen jaarlijks vastgestelde quota. 

LV: buitenlanders die een medisch beroep willen uitoefenen, hebben toestemming nodig van de lokale volksgezondheidsinstanties; deze wordt 
gegeven naar gelang van de economische behoefte aan artsen en tandartsen in een bepaalde regio.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

PL: buitenlanders hebben een vergunning nodig voor het uitoefenen van een medisch beroep. Buitenlandse artsen hebben beperkt kiesrecht 
binnen de beroepsvereniging. 

PT: ingezetenschap verplicht voor psychologen. 

i) Dierenartsen 

(CPC 932) 

BG, DE, EL, FR, HU: nationaliteitsvereiste. 

CZ , SK: nationaliteits- en ingezetenschapsvereiste. 

IT: ingezetenschapsvereiste. 

PL: nationaliteitsvereiste. Buitenlanders kunnen een vergunning aanvragen om hun beroep uit te oefenen. 

j) 1. Verloskundigen 

(deel van CPC 93191) 

AT: om in Oostenrijk een beroepspraktijk op te zetten, moet de betrokkene voordien het beroep gedurende ten minste drie jaar hebben 
uitgeoefend. 

BE, LU: wat afgestudeerde stagiairs betreft, is voor buitenlandse natuurlijke personen toestemming van de bevoegde instanties vereist. 

CY, EE, RO: voor buitenlandse natuurlijke personen is toestemming vereist van de bevoegde instanties. 

FR: nationaliteitsvereiste. Toegang is evenwel mogelijk binnen jaarlijks vastgestelde quota. 

IT: ingezetenschapsvereiste. 

LV: de economische behoefte wordt vastgesteld op basis van het totale aantal door de lokale volksgezondheidsinstanties erkende verloskun
digen in een bepaalde regio. 

PL: nationaliteitsvereiste. Buitenlanders kunnen een vergunning aanvragen om hun beroep uit te oefenen. 

j) 2. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch per
soneel 

(deel van CPC 93191) 

AT: buitenlandse dienstverleners zijn uitsluitend in de volgende activiteiten toegelaten: verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedisten, diëtisten en voedingsdeskundigen. Om in Oostenrijk een beroepspraktijk op te zetten, moet de betrokkene voordien het beroep 
gedurende ten minste drie jaar hebben uitgeoefend. 

BE, FR, LU: wat afgestudeerde stagiairs betreft, is voor buitenlandse natuurlijke personen toestemming van de bevoegde instanties vereist. 

CY, CZ, EE, RO, SK: voor buitenlandse natuurlijke personen is toestemming vereist van de bevoegde instanties. 

HU: nationaliteitsvereiste. 

DK: mits aan het ingezetenschapsvereiste is voldaan, kan voor maximaal 18 maanden beperkte toestemming voor het vervullen van een 
bepaalde functie worden gegeven. 

CY, CZ, EL, IT: onderzoek naar de economische behoefte. Het besluit is afhankelijk van regionale vacatures en tekorten. 

LV: de economische behoefte wordt vastgesteld op basis van het totale aantal door de lokale volksgezondheidsinstanties erkende verpleeg
kundigen in een bepaalde regio.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

k) Detailhandel in farmaceutische producten en detailhandel in 
medische en orthopedische goederen 

(CPC 63211) 

en andere door apothekers verstrekte diensten (7 ) 

FR: nationaliteitsvereiste. Binnen vastgestelde quota kan evenwel toegang worden verleend aan Koreaanse onderdanen, mits de dienstverlener 
een Franse graad in de farmacie bezit. 

DE, EL, SK: nationaliteitsvereiste. 

HU: nationaliteitsvereiste, behalve voor detailhandel in farmaceutische producten en detailhandel in medische en orthopedische goederen (CPC 
63211). 

IT, PT: ingezetenschapsvereiste. 

D. Exploitatie van en handel in onroerend goed (8 ) 

a) Van eigen of geleased onroerend goed 

(CPC 821) 

FR, HU, IT, PT: ingezetenschapsvereiste. 

LV, MT, SI: nationaliteitsvereiste. 

b) Voor een vast bedrag of op contractbasis 

(CPC 822) 

DK: ingezetenschapsvereiste, tenzij de Deense kamer van koophandel hiervoor ontheffing verleent. 

FR, HU, IT, PT: ingezetenschapsvereiste. 

LV, MT, SI: nationaliteitsvereiste. 

E. Verhuur/lease zonder bedieningspersoneel 

e) Consumentenartikelen 

(CPC 832) 

EU: nationaliteitsvereiste voor specialisten en voor afgestudeerde stagiairs. 

f) Verhuur van telecommunicatieapparatuur 

(CPC 7541) 

EU: nationaliteitsvereiste voor specialisten en voor afgestudeerde stagiairs. 

F. Andere zakelijke diensten 

e) Technische testen en toetsen 

(CPC 8676) 

IT, PT: ingezetenschap verplicht voor biologen en chemisch analisten. 

f) Adviseurs en consulenten in verband met landbouw, jacht en 
bosbouw 

(deel van CPC 881) 

IT: ingezetenschapsvereiste voor landbouwkundigen en „periti agrari”.
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

j) 2. Beveiligingsdiensten 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 en CPC 87305) 

BE: nationaliteits- en ingezetenschapsvereiste voor leidinggevend personeel. 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nationaliteits- en ingezetenschapsvereiste. 

DK: nationaliteits- en ingezetenschapsvereiste voor managers en voor bewaking van vliegvelden. 

ES, PT: nationaliteitsvereiste voor gespecialiseerd personeel. 

FR: nationaliteitsvereiste voor (algemeen) directeuren. 

IT: nationaliteits- en ingezetenschapsvereiste voor de noodzakelijke vergunning voor beveiligings- en bewakingsdiensten en waardetransporten. 

k) Aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen 

(CPC 8675) 

BG: nationaliteitsvereiste voor specialisten. 

DE: nationaliteitsvereiste voor door de overheid aangestelde landmeters. 

FR: nationaliteitsvereiste voor landmeteractiviteiten in verband met het vaststellen van eigendomsrechten en wetgeving inzake grondbezit. 

IT, PT: ingezetenschapsvereiste. 

l) 1. Onderhoud en reparatie van schepen 

(deel van CPC 8868) 

MT: nationaliteitsvereiste. 

l) 2. Onderhoud en reparatie van spoorwegmaterieel 

(deel van CPC 8868) 

LV: nationaliteitsvereiste. 

l) 3. Onderhoud en reparatie van auto's, motorfietsen, skimoto
ren en wegtransportmiddelen 

(CPC 6112, CPC 6122, deel van CPC 8867 en deel van CPC 
8868) 

EU: voor onderhoud en reparatie van auto's, motorfietsen en skimotoren: nationaliteitsvereiste voor specialisten en afgestudeerde stagiairs. 

l) 5. Onderhoud en reparatie van producten van metaal, machi
nes (behalve kantoormachines), toestellen (behalve transport
middelen en kantoortoestellen) en consumentenartikelen (9 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 en CPC 8866) 

EU: nationaliteitsvereiste voor specialisten en voor afgestudeerde stagiairs, behalve voor: 

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK voor CPC 633, 8861, 8866; 

BG voor reparatie van consumentenartikelen (behalve juwelen): CPC 63301, 63302, deel van 63303, 63304, 63309; 

AT voor CPC 633, 8861-8866; 

EE, FI, LV, LT voor CPC 633, 8861-8866;
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CZ, SK voor CPC 633, 8861-8865; en 

SI voor CPC 633, 8861, 8866. 

m) Reiniging van gebouwen 

(CPC 874) 

CY, EE, MT, PL, RO, SI: nationaliteitsvereiste voor specialisten. 

n) Fotografie 

(CPC 875) 

LV: nationaliteitsvereiste voor gespecialiseerde fotografie. 

PL: nationaliteitsvereiste voor luchtfotografie. 

p) Drukkerijen en uitgeverijen 

(CPC 88442) 

SE: ingezetenschapsvereiste voor uitgevers en eigenaars van uitgeverijen en drukkerijen. 

q) Organisatie van congressen 

(deel van CPC 87909) 

SI: nationaliteitsvereiste. 

r) 1. Vertalers en tolken 

(CPC 87905) 

FI: ingezetenschap vereist voor beëdigde vertalers. 

DK: ingezetenschapsvereiste voor erkende vertalers en tolken, tenzij de Deense kamer van koophandel ontheffing verleent. 

r) 3. Incassobureaus 

(CPC 87902) 

BE, EL, IT: nationaliteitsvereiste. 

r) 4. Kredietrapportage 

(CPC 87901) 

BE, EL, IT: nationaliteitsvereiste. 

r) 5. Kopiëren van teksten 

(CPC 87904) (10 ) 

EU: nationaliteitsvereiste voor specialisten en voor afgestudeerde stagiairs. 

8. BOUWNIJVERHEID EN CIVIELTECHNISCHE DIENSTEN IN 
VERBAND DAARMEE (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 
514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 en CPC 518) 

BG: buitenlandse specialisten moeten minstens twee jaar bouwervaring hebben.
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9. HANDEL 

(behalve de handel in wapens, munitie en oorlogsmaterieel) 

C. Detailhandel (11 ) 

c) Detailhandel in voedingsmiddelen 

(CPC 631) 

FR: nationaliteitsvereiste voor tabakshandelaren („buralistes”). 

10. ONDERWIJS (alleen particulier gefinancierd) 

A. Basisonderwijs 

(CPC 921) 

FR: nationaliteitsvereiste. De bevoegde autoriteiten kunnen onderdanen van Korea evenwel toestemming verlenen om een onderwijsinstelling 
op te richten en te besturen, alsook om les te geven. 

IT: nationaliteitsvereiste voor dienstverleners die staatsdiploma's mogen afgeven. 

EL: nationaliteitsvereiste voor leraren. 

B. Voortgezet onderwijs 

(CPC 922) 

FR: nationaliteitsvereiste. De bevoegde autoriteiten kunnen onderdanen van Korea evenwel toestemming verlenen om een onderwijsinstelling 
op te richten en te besturen, alsook om les te geven. 

IT: nationaliteitsvereiste voor dienstverleners die staatsdiploma's mogen afgeven. 

EL: nationaliteitsvereiste voor leraren. 

LV: nationaliteitsvereiste voor voortgezet technisch en beroepsonderwijs voor gehandicapte leerlingen (CPC 9224). 

C. Hoger onderwijs 

(CPC 923) 

FR: nationaliteitsvereiste. De bevoegde autoriteiten kunnen onderdanen van Korea evenwel toestemming verlenen om een onderwijsinstelling 
op te richten en te besturen, alsook om les te geven. 

CZ, SK: nationaliteitsvereiste voor hoger onderwijs, behalve voor postsecundair technisch en beroepsonderwijs (CPC 92310). 

IT: nationaliteitsvereiste voor dienstverleners die staatsdiploma's mogen afgeven. 

DK: nationaliteitsvoorwaarde voor professoren. 

12. FINANCIËLE DIENSTEN 

A. Verzekeringen en aanverwante diensten AT: het beheer van een filiaal moet in handen zijn van twee natuurlijke personen die ingezetene van Oostenrijk zijn.
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EE: voor directe verzekeringen mag het bestuursorgaan van een verzekeringsmaatschappij die is opgericht in de vorm van een naamloze 
vennootschap met Koreaanse kapitaalparticipatie, gedeeltelijk bestaan uit Koreaanse onderdanen, maar dat slechts in evenredigheid met de 
Koreaanse participatie; het aantal buitenlandse leden mag in geen geval hoger zijn dan de helft van het aantal leden van het bestuursorgaan. 
Het bestuurshoofd van een dochteronderneming of van een zelfstandige maatschappij moet zijn vaste verblijfplaats in Estland hebben. 

ES: ingezetenschapsvereiste voor actuarissen (of twee jaar ervaring). 

IT: ingezetenschapsvereiste voor actuarissen. 

FI: de algemeen directeuren en minstens één auditor van een verzekeringsonderneming moeten hun verblijfplaats in de Europese Unie hebben, 
tenzij door de bevoegde instanties ontheffing is verleend. De algemeen agent van een Koreaanse verzekeringsmaatschappij moet een 
ingezetene zijn van Finland, tenzij de onderneming haar hoofdkantoor in de Europese Unie heeft. 

B. Bankdiensten en andere financiële diensten (behalve verzeke
ringen) 

BG: de uitvoerend directeuren en agenten moeten hun vaste verblijfplaats in Bulgarije hebben. 

FI: een algemeen directeur en minstens één auditor van kredietinstellingen moeten hun verblijfplaats in de Europese Unie hebben, tenzij door 
de dienst financieel toezicht ontheffing is verleend. De makelaar (individueel persoon) op een derivatenbeurs moet in de Europese Unie 
woonachtig zijn. 

IT: „Promotori di servizi finanziari” (verkopers van financiële diensten) moeten ingezetene zijn van een lidstaat van de Europese Unie. 

LT: minstens één manager moet een burger van de Europese Unie zijn. 

PL: nationaliteitsvereiste voor minstens één bankdirecteur. 

13. GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENST
VERLENING 

(alleen particulier gefinancierde diensten) 

A. Ziekenhuizen 

(CPC 9311) 

B. Ambulances 

(CPC 93192) 

C. Intramurale gezondheidszorg, andere dan verpleging in een 
ziekenhuis 

(CPC 93193) 

E. Maatschappelijke dienstverlening 

(CPC 933) 

FR: om toegang te krijgen tot managementfuncties is een vergunning vereist. Voor de vergunning wordt rekening gehouden met de 
beschikbaarheid van plaatselijke managers. 

LV: er wordt een onderzoek naar de economische behoefte uitgevoerd voor artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, fysio
therapeuten en paramedisch personeel. 

PL: buitenlanders hebben een vergunning nodig voor het uitoefenen van een medisch beroep. Buitenlandse artsen hebben beperkt kiesrecht 
binnen de beroepsvereniging.
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14. TOERISME EN DIENSTEN IN VERBAND MET REIZEN 

A. Hotels, restaurants en catering 

(CPC 641, CPC 642 en CPC 643) 

behalve catering in de luchtvaart (12 ) 

BG: wanneer de overheid (de staat en/of gemeenten) meer dan vijftig procent van de aandelen van een Bulgaars bedrijf bezit, mag het aantal 
buitenlandse managers het aantal Bulgaarse managers niet overschrijden. 

B. Reisbureaus en reisorganisatoren (inclusief reisleiders) 

(CPC 7471) 

BG: wanneer de overheid (de staat en/of gemeenten) meer dan vijftig procent van de aandelen van een Bulgaars bedrijf bezit, mag het aantal 
buitenlandse managers het aantal Bulgaarse managers niet overschrijden. 

C. Toeristengidsen 

(CPC 7472) 

BG, CY, ES, FR, EL, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: nationaliteitsvereiste. 

15. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 

(andere dan audiovisuele diensten) 

A. Amusement (inclusief theater, concerten, circussen en dis
cotheken) 

(CPC 9619) 

FR: om toegang te krijgen tot managementfuncties is een vergunning vereist. Nationaliteitsvereiste indien een vergunning voor meer dan twee 
jaar verlangd wordt. 

16. VERVOER 

A. Zeevaart 

a) Internationaal personenvervoer 

(CPC 7211 zonder nationale cabotage) 

EU: nationaliteitsvereiste voor scheepsbemanningen. 

AT: nationaliteitsvereiste voor de meerderheid van de algemeen directeuren.
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b) Internationaal goederenvervoer 

(CPC 7212 zonder nationale cabotage) 

D. Vervoer over de weg 

a) Personenvervoer 

(CPC 7121 en CPC 7122) 

AT: nationaliteitsvereiste voor personen en aandeelhouders die gemachtigd zijn om een rechtspersoon of een partnerschap te vertegen
woordigen. 

DK: nationaliteits- en ingezetenschapsvereiste voor managers. 

BG, MT: nationaliteitsvereiste. 

b) Goederenvervoer 

(CPC 7123, behalve vervoer van post- en koerierzendingen 
voor eigen rekening (13 )). 

AT: nationaliteitsvereiste voor personen en aandeelhouders die gemachtigd zijn om een rechtspersoon of een partnerschap te vertegen
woordigen. 

BG, MT: nationaliteitsvereiste. 

E. Vervoer van goederen andere dan brandstof, via pijpleidin
gen (14 ) 

(CPC 7139) 

AT: nationaliteitsvereiste voor algemeen directeuren. 

17. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR VERVOER (15 ) 

A. Ondersteunende diensten voor zeevervoer 

a) Behandeling van zeevracht 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) In- en uitklaring 

d) Diensten in verband met de opslag van containers 

e) Diensten van scheepsagenten 

f) Maritieme expediteursdiensten 

g) Verhuur van schepen met bemanning 

(CPC 7213) 

AT: nationaliteitsvereiste voor personen en aandeelhouders die gemachtigd zijn om een rechtspersoon of een partnerschap te vertegen
woordigen. 

BG, MT: nationaliteitsvereiste. 

DK: ingezetenschapsvereiste voor in- en uitklaring. 

EL: nationaliteitsvereiste voor in- en uitklaring. 

IT: ingezetenschapsvereiste voor „raccomandatario marittimo”.
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h) Duwen en slepen 

(CPC 7214) 

i) Ondersteunende diensten in verband met zeevaart 

(deel van CPC 745) 

j) Andere ondersteunende en bijbehorende diensten (behalve ca
tering) 

(deel van CPC 749) 

D. Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg BG, MT: nationaliteitsvereiste. 

AT: nationaliteitsvereiste voor personen en aandeelhouders die gemachtigd zijn om een rechtspersoon of een partnerschap te vertegen
woordigen. 

d) Verhuur van vrachtauto's met chauffeur 

(CPC 7124) 

F. Ondersteunende diensten voor vervoer van goederen andere 
dan brandstof via pijpleidingen (16 ) 

AT: nationaliteitsvereiste voor algemeen directeuren. 

a) Opslag van goederen andere dan brandstof, vervoerd via pijp
leidingen 

(deel van CPC 742) 

19. ENERGIEDIENSTEN 

A. Diensten in verband met de mijnbouw 

(CPC 883) (17 ) 

SK: ingezetenschapsvereiste. 

20. OVERIGE DIENSTEN, NIET ELDERS INGEDEELD 

a) Wassen, reinigen en verven 

(CPC 9701) 

EU: nationaliteitsvereiste voor specialisten en voor afgestudeerde stagiairs. 

b) Haarverzorging 

(CPC 97021) 

EU: nationaliteitsvereiste voor specialisten en voor afgestudeerde stagiairs.
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c) Cosmetische behandeling, manicure en pedicure 

(CPC 97022) 

EU: nationaliteitsvereiste voor specialisten en voor afgestudeerde stagiairs. 

d) Overige schoonheidsverzorging n.e.g. 

(CPC 97029) 

EU: nationaliteitsvereiste voor specialisten en voor afgestudeerde stagiairs. 

e) Kuuroorden en niet-therapeutische massages, voor zover die 
met het oog op ontspanning en lichamelijk welzijn en niet 
voor medische of revalidatiedoeleinden worden verstrekt (18 ) 

(CPC ver. 1.0 97230) 

EU: nationaliteitsvereiste voor specialisten en voor afgestudeerde stagiairs. 

(1 ) Wat de dienstensectoren betreft, gaan deze beperkingen niet verder dan de beperkingen in de bestaande GATS-verbintenissen. 
(2 ) De kwalificaties van onderdanen van een land dat niet tot de Europese Unie behoort kunnen slechts in de hele EU worden erkend als er in het kader van artikel 7.21 een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning wordt gesloten. 
(3 ) Onder deze sector vallen niet de adviseurs en consulenten in verband met de industrie, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.F.h). 
(4 ) Uitgave en druk voor een vast bedrag of op contractbasis zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.F.p). 
(5 ) Omvat rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging, arbitrage en bemiddeling, juridische documentatie en certificering. Verstrekking van rechtskundige diensten is uitsluitend toegestaan met betrekking tot internationaal 

publiekrecht, EU-recht en het recht van de jurisdicties waar de dienstverlener of zijn personeel gekwalificeerd is als advocaat, en is, net als andere diensten, onderworpen aan vergunningsvereisten en -procedures die van toepassing zijn in 
de lidstaten van de Europese Unie. Voor advocaten die rechtskundige diensten verlenen met betrekking tot internationaal publiekrecht en buitenlands recht, kunnen deze vergunningsvereisten en -procedures onder meer de vorm 
aannemen van de naleving van plaatselijke beroepscodes, gebruik van de titel uit het eigen land (tenzij erkenning met de titel in het gastland werd verkregen), vereisten in verband met verzekeringen, gewone registratie bij de balie van het 
gastland of een vereenvoudigde toegang tot de balie van het gastland via een bekwaamheidstest en een wettelijk of professioneel domicilie in het gastland. Rechtskundige diensten met betrekking tot EU-recht moeten in principe worden 
uitgevoerd door of via een volledig gekwalificeerde advocaat die in een lidstaat van de Europese Unie tot de balie is toegelaten en persoonlijk optreedt, en rechtskundige diensten met betrekking tot het recht van een lidstaat van de 
Europese Unie moeten in principe worden uitgevoerd door of via een volledig gekwalificeerde advocaat die in die lidstaat tot de balie is toegelaten en persoonlijk optreedt. Voor vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere bevoegde 
instanties in de EU kan daarom volledige toelating tot de balie in de betrokken lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk zijn aangezien dat de beoefening van het EU-recht en van het nationale procesrecht inhoudt. Niettemin mogen 
buitenlandse advocaten die niet ten volle tot de balie zijn toegelaten in bepaalde lidstaten in civielrechtelijke procedures een partij vertegenwoordigen die onderdaan is van of behoort tot de staat waarin de advocaat gemachtigd is zijn 
beroep uit te oefenen. 

(6 ) Omvat niet: rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging in belastingaangelegenheden. Deze zijn opgenomen onder 6.A.a). Rechtskundige diensten. 
(7 ) Het verstrekken van farmaceutische producten aan het grote publiek is, net als het verstrekken van andere diensten, onderworpen aan de vergunnings- en kwalificatievereisten en -procedures die in de lidstaten van de Europese Unie 

gelden. Algemeen genomen is deze activiteit aan apothekers voorbehouden. In een aantal lidstaten is alleen het verstrekken van geneesmiddelen op voorschrift aan apothekers voorbehouden. 
(8 ) De betrokken dienst houdt verband met het beroep van makelaar in onroerend goed en heeft geen gevolgen voor de rechten van en/of beperkingen voor natuurlijke en rechtspersonen die onroerend goed kopen. 
(9 ) Onderhoud en reparatie van transportmiddelen (CPC 6112, 6122, 8867 en CPC 8868) zijn opgenomen onder 6.F. l) 1 tot en met 6.F.l) 4. Onderhoud en reparatie van kantoormachines en -toestellen, inclusief computers, (CPC 845) zijn 

opgenomen onder 6.B. Diensten in verband met computers. 
(10 ) Omvat geen drukkerijen, die onder CPC 88442 vallen en onder 6.F p) zijn opgenomen. 
(11 ) Omvat niet onderhoud en reparatie, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.B. en 6.F.l). Omvat geen detailhandel in energieproducten, die is opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 19.E en 19.F. 
(12 ) Catering in de luchtvaart is opgenomen in ONDERSTEUNENDE DIENSTEN IN VERBAND MET VERVOER onder 17.E.a) Grondafhandeling. 
(13 ) Deel van CPC 71235, dat is opgenomen in COMMUNICATIE onder 7.A. Post- en koeriersdiensten. 
(14 ) Het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen is opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 19.B. 
(15 ) Omvat niet onderhoud en reparatie van transportmiddelen, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 6.F.l) 1 tot en met 6.F.l) 4. 
(16 ) Ondersteunende diensten voor het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen zijn opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 19.C. 
(17 ) Omvat de volgende diensten verleend voor een vast bedrag of op contractbasis: adviseurs en consulenten met betrekking tot de mijnbouw, het exploitatierijp maken van terreinen, het installeren van booruitrusting, boren, boorkronen, 

bekledingsbuizen en exploitatiebuizen, modder-engineering en bevoorrading, controle van vaste stoffen, vissen en speciale operaties in de boorput, geologie van de bronnen en boorcontrole, het nemen van bodemmonsters door middel 
van boren, het testen van bronnen, kabels, bevoorrading met en gebruik van opvulvloeistoffen (pekel), bevoorrading met en installatie van opvulinrichtingen, cementeren (pompen onder druk), stimulatie (breken, verzuren en pompen 
onder druk), nazicht en herstel van bronnen, het opvullen en het uit gebruik nemen van bronnen. Omvat niet de directe toegang tot of de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Omvat niet het exploitatierijp maken van terreinen voor 
de winning van andere hulpbronnen dan aardolie en gas (CPC 5115), dat is opgenomen onder 8. BOUWNIJVERHEID EN CIVIELTECHNISCHE DIENSTEN IN VERBAND DAARMEE. 

(18 ) Therapeutische massages en thermale kuren vallen onder 6.A.h) Artsen en tandartsen, 6.A.j) 2 Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel, en 13.A en 13.C Gezondheidszorg.
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BIJLAGE 7-A-4 

KOREA 

LIJST VAN SPECIFIEKE VERBINTENISSEN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 7.7, 7.13, 7.18 EN 7.19 

A. Lijst van specifieke verbintenissen inzake dienstensectoren 

TOELICHTING 

1. In onderstaande lijst van verbintenissen („deze lijst”) zijn de dienstensectoren opgenomen die overeenkomstig de 
artikelen 7.7 en 7.13 zijn geliberaliseerd, alsook, door middel van voorbehouden, de beperkingen inzake markttoegang 
en nationale behandeling die gelden voor diensten en dienstverleners uit de EU in die sectoren. Deze lijst bevat de 
volgende elementen: 

a) de eerste kolom, waarin de sector of subsector wordt vermeld waarin Korea de verbintenis is aangegaan, en de 
liberalisering waarop de voorbehouden van toepassing zijn; 

b) de tweede kolom, waarin de toepasselijke voorbehouden bij de artikelen 7.5 en 7.11 in de in de eerste kolom 
vermelde sector of subsector worden beschreven; 

c) de derde kolom, waarin de toepasselijke voorbehouden bij de artikelen 7.6 en 7.12 in de in de eerste kolom 
vermelde sector of subsector worden beschreven, en 

d) de vierde kolom, waarin specifieke verbintenissen worden beschreven inzake maatregelen met betrekking tot 
grensoverschrijdende dienstverlening en vestiging in dienstensectoren die niet worden opgenomen in de lijsten 
overeenkomstig de artikelen 7.5 en 7.11 en de artikelen 7.6 en 7.12. 

Voor dienstverlening in sectoren of subsectoren waarop de overeenkomst van toepassing is en die niet in deze lijst is 
opgenomen, zijn geen verbintenissen aangegaan. 

2. Maatregelen die onverenigbaar zijn met zowel de artikelen 7.5 en 7.11 als de artikelen 7.6 en 7.12 moeten worden 
opgenomen in de kolom die betrekking heeft op de artikelen 7.5 en 7.11. In dat geval wordt de inschrijving tevens als 
voorwaarde of kwalificatie voor de toepassing van de artikelen 7.6 en 7.12 beschouwd ( 1 ). 

3. In deze lijst worden vier verschillende vormen van dienstverlening vermeld: 

a) onder vorm van dienstverlening „1) grensoverschrijdende dienstverlening” wordt verstaan: dienstverlening vanaf het 
grondgebied van een partij op het grondgebied van de andere partij, overeenkomstig artikel 7.4, lid 3, onder a) i); 

b) onder vorm van dienstverlening „2) verbruik in het buitenland” wordt verstaan: dienstverlening op het grondgebied 
van een partij ten behoeve van de gebruiker van de dienst uit de andere partij, overeenkomstig artikel 7.4, lid 3, 
onder a) ii); 

c) onder vorm van dienstverlening „3) commerciële aanwezigheid” wordt verstaan: dienstverlening via een vestiging, 
overeenkomstig artikel 7.9, onder a); 

d) onder vorm van dienstverlening „4) aanwezigheid van natuurlijke personen” wordt verstaan: dienstverlening via de 
tijdelijke aanwezigheid van natuurlijke personen voor zakendoeleinden, overeenkomstig artikel 7.17. 

4. Onverminderd artikel 7.11 hoeven non-discriminatievereisten wat de soorten rechtsvorm van een vestiging betreft niet 
in deze lijst te worden genoemd om door Korea te worden gehandhaafd of vastgesteld. 

5. Korea gaat geen verbintenissen aan overeenkomstig de artikelen 7.18 en 7.19 voor stafpersoneel, afgestudeerde 
stagiairs en verkopers van zakelijke diensten in economische activiteiten die niet overeenkomstig de artikelen 7.7 
en 7.13 zijn geliberaliseerd. 

Korea's verbintenissen overeenkomstig de artikelen 7.18 en 7.19 inzake stafpersoneel, afgestudeerde stagiairs en 
verkopers van zakelijke diensten zijn niet van toepassing in gevallen waarin het de bedoeling of het gevolg van 
hun tijdelijke aanwezigheid is in te grijpen in arbeids- of managementgeschillen of -onderhandelingen, dan wel het 
resultaat van dergelijke geschillen of onderhandelingen op andere wijze te beïnvloeden. 

Korea kan maatregelen nemen met betrekking tot natuurlijke personen die toegang zoeken tot de Koreaanse arbeids
markt, alsook maatregelen met betrekking tot burgerschap, verblijf of vast werk. 

Stafpersoneel, afgestudeerde stagiairs en verkopers van zakelijke diensten, wier binnenkomst en tijdelijk verblijf zijn 
toegestaan, moeten de immigratie- en arbeidswetgeving van Korea naleven. 

6. Voor de vaststelling van de individuele sectoren en subsectoren wordt onder „CPC” verstaan de „Central Products 
Classification”, zoals bedoeld in voetnoot 27 bij artikel 7.25. 

7. Deze lijst bevat geen maatregelen met betrekking tot opleidingseisen en -procedures, technische normen, en vergun
ningsvereisten die geen beperking inzake markttoegang of nationale behandeling vormen in de zin van de artikelen 7.5 
en 7.11 en de artikelen 7.6 en 7.12. Zelfs wanneer deze maatregelen (zoals een vergunningsverplichting, univer
seledienstverplichting, de verplichte erkenning van kwalificaties in gereglementeerde sectoren, de verplichting om 
specifieke examens (inclusief taalexamens) af te leggen en de verplichting om een wettelijke verblijfplaats te hebben 
op het grondgebied waar de economische activiteit wordt uitgeoefend) niet in deze lijst zijn opgenomen, zijn zij in elk 
geval van toepassing op diensten en dienstverleners uit de EU.

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1251 

( 1 ) Voor de toepassing van dit punt is de overeenkomstig de artikelen 7.6 en 7.12 verleende behandeling niet minder gunstig dan de 
behandeling ingevolge vrijhandelsovereenkomsten waarbij Korea partij is en die na de ondertekening van deze overeenkomst van kracht 
worden.
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8. Overeenkomstig artikel 7.1 bevat deze lijst geen maatregelen betreffende door Korea toegekende subsidies, waaronder 
door de overheid gesteunde leningen, garanties en verzekeringen. 

9. De uit deze lijst voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben geen directe werking, zodat er niet rechtstreeks 
rechten voor natuurlijke of rechtspersonen uit voortvloeien.

NL L 127/1252 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

I. HORIZONTALE VERBINTENISSEN 

„Niet geconsolideerd (*)” betekent niet geconsolideerd want technisch niet haalbaar. 
„(**)” Een dubbele asterisk naast het CPC-codenummer betekent dat de desbetreffende subsector in deze lijst slechts een deel of delen van de subsector onder het vermelde CPC-codenummer dekt. 

ALLE SECTOREN DIE IN DEZE 
LIJST ZIJN OPGENOMEN 

3) Er kunnen beperkingen gelden voor de verwerving van resterende 
voorraden van bestaande interne bedrijven op gebieden zoals energie en 
luchtvaart door natuurlijke of rechtspersonen uit de andere partij. 
Niet geconsolideerd voor maatregelen met betrekking tot de overdracht 
of het van de hand doen van aandelen of vermogens die in het bezit 
zijn van overheidsbedrijven of overheidsinstanties, en de overdracht 
naar de privésector van alle of een deel van de diensten die bij de 
uitoefening van het overheidsgezag worden verstrekt (1 ) (2 ). 

1)2)3) Niet geconsolideerd voor maatregelen met betrekking tot de 
sectoren vuurwapens, zwaarden en springstoffen, inclusief de vervaardi
ging, het gebruik, de verkoop, de opslag, het vervoer, de in- en uitvoer en 
het bezit van vuurwapens, zwaarden en springstoffen. 
1)2) Wat zakelijke diensten betreft: niet geconsolideerd voor maatrege
len met betrekking tot de uitvoer en de wederuitvoer van gecontroleerde 
waren, software en technologie. 

ALLE SECTOREN DIE IN DEZE 
LIJST ZIJN OPGENOMEN 

Niet geconsolideerd voor maatregelen waarbij rechten of preferenties 
worden toegekend aan sociaal of economisch achtergestelde groepen, 
zoals gehandicapten, personen die de staat uitzonderlijke diensten heb
ben bewezen, en etnische minderheden (3 ). 

3) De verwerving van grond is niet geconsolideerd, maar: 
a) de verwerving van grond door bedrijven die overeenkomstig de wet 

betreffende de verwerving van grond door buitenlanders niet als bui
tenlandse bedrijven worden aangemerkt, is wel toegestaan, en 

ALLE SECTOREN DIE IN DEZE 
LIJST ZIJN OPGENOMEN 

Niet geconsolideerd voor maatregelen die betrekking hebben op het 
beheer en de exploitatie van publieke elektronische-informatiesystemen 
die vertrouwelijke informatie bevatten die eigendom is van de overheid 
of informatie die werd verzameld krachtens de regelgevingsfuncties en 
-bevoegdheden van de overheid. Dit voorbehoud is niet van toepassing 
op betalings- en vereffeningssystemen in verband met financiële dien
sten. 

b) de verwerving van grond door ondernemingen die overeenkomstig de 
wet betreffende de verwerving van grond door buitenlanders als bui
tenlandse bedrijven worden aangemerkt en door filialen van buiten
landse ondernemingen is wel toegestaan behoudens goedkeuring of 
kennisgeving overeenkomstig de wet betreffende de verwerving van 
grond door buitenlanders voor de volgende legitieme zakendoeleinden: 
— grond die wordt gebruikt voor het verstrekken van diensten in het 

kader van normale zakenactiviteiten; 
— grond die wordt gebruikt voor de huisvesting van hoger personeel 

van het bedrijf overeenkomstig de desbetreffende wetgeving, of 
— grond die wordt gebruikt om te voldoen aan grondbezitvereisten 

overeenkomstig de desbetreffende wetgeving.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

ALLE SECTOREN DIE IN DEZE 
LIJST ZIJN OPGENOMEN 

4) (4 ) Stafpersoneel en verkopers van zakelijke diensten 
Niet geconsolideerd, behalve overeenkomstig de verbintenis in afdeling 
D „Tijdelijke aanwezigheid van natuurlijke personen voor zakendoel
einden”. 
Afgestudeerde stagiairs (AS) 
Niet geconsolideerd voor de sectoren of subsectoren hieronder: 
CPC 861, CPC 862, CPC 863, CPC 851, CPC 853, CPC 82201**, CPC 
82202**, CPC 82203**, CPC 82204**, CPC 82205**, CPC 82206**, 
CPC 83104, CPC 832, CPC 86761**, CPC 86763**, CPC 86769**, CPC 
633, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8863, CPC 8864, CPC 8865, CPC 
8866, CPC 874**, CPC 7512**, Telecommunicatie, Handel behalve CPC 
8929**, Onderwijs, CPC 9401**, CPC 9402**, CPC 641, CPC 642, CPC 
6431**, CPC 7471, CPC 87905, CPC 96191, CPC 96192, CPC 962, 
CPC 7472, CPC 7211, CPC 7212, CPC 7111, CPC 7112, CPC 
71233**, CPC 9702, ISIC rev 3.1 (5 ): 011, 012, 013, 015. 

4) De verwerving van grond is niet geconsolideerd, behalve dat de pacht 
van grond is toegestaan. 

II. SECTORSPECIFIEKE VERBINTENISSEN 

1. ZAKELIJKE DIENSTEN 

A. Vrije beroepen 

a. Rechtskundige diensten 
(CPC 861) 
B e h a l v e 
i) vertegenwoordiging in 

gerechtelijke of statutaire 
procedures voor recht
banken en andere over
heidsinstanties, alsook 
het opstellen van juri
dische documenten voor 
dergelijke procedures; 

ii) rechtskundige vertegen
woordiging voor het toe
vertrouwen van het op
stellen van notariële ak
ten; 

1)2)3) a) Alleen een byeon-ho-sa (een advocaat met een Koreaanse 
vergunning) die bij de Koreaanse orde van advocaten is geregistreerd, 
mag rechtskundige diensten verlenen. 
Een byeon-ho-sa (een advocaat met een Koreaanse vergunning) of een 
beop-mu-sa (een Koreaans gecertificeerd juridisch secretaris) die zijn 
ambt in Korea uitoefent, moet een kantoor oprichten in het rechts
gebied van de districtrechtbank waar hij zijn ambt uitoefent. Een gong- 
jeung-in (een Koreaanse notaris) moet een kantoor oprichten in het 
rechtsgebied van het district van het openbaar ministerie waar hij/zij 
zijn/haar ambt uitoefent. 

1)2)3) Dezelfde beperkingen als die welke zijn gespecificeerd onder b) 
in de kolom inzake markttoegang. 

1. Vertegenwoordi
ging in internationale 
arbitrage in handels
zaken is toegestaan, op 
voorwaarde dat het toe
passelijke procedurele en 
materiële recht in de ar
bitrage ofwel het recht 
is dat de buitenlandse 
rechtskundige adviseur 
in Korea mag beoefe
nen, ofwel internatio
nale regels betreft.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

iii) activiteiten met betrek
king tot advies inzake ar
beidsaangelegenheden of 
een rechtszaak met het 
oog op de verwerving, 
het verlies of de wijzi
ging van rechten met be
trekking tot onroerend 
goed in Korea, intellectu
ele-eigendomsrechten, 
mijnbouwrechten of an
dere rechten die ontstaan 
bij de registratie ervan bij 
de overheidsinstanties in 
Korea, en 

Slechts een byeon-ho-sa (een advocaat met een Koreaanse vergunning) 
mag de volgende soorten rechtspersoon oprichten: beop-yool-sa-mu-so 
(advocatenkantoor), beop-mu-beop-in (advocatenkantoor met de eigen
schappen van een partnerschap), beop-mu-beop-in (yoo-han) (advoca
tenkantoor met beperkte aansprakelijkheid), of beop-mu-jo-hap (advo
catenkantoor in de vorm van een partnerschap met beperkte aanspra
kelijkheid). Voor de duidelijkheid: wie geen advocaat met een Koreaanse 
vergunning is, mag in geen enkele van deze soorten rechtspersoon 
investeren. 
b) Niet geconsolideerd voor rechtskundige diensten andere dan die 
welke mogen worden verleend in a) (6 ), maar: 

2. Het gebruik van de 
titel uit het eigen land in 
de eigen taal is toe
gestaan, op voorwaarde 
dat deze wordt gebruikt 
met de verwijzing naar 
„Buitenlands rechtskun
dig adviseur” in het Ko
reaans. 
3. Het gebruik van de 
firmanaam is toegestaan, 
op voorwaarde dat deze 
wordt gebruikt met de 
verwijzing naar „Kan
toor van buitenlandse 
rechtskundige adviseurs” 
in het Koreaans. 

iv) activiteiten in een rechts
zaak betreffende familiale 
betrekkingen of erfenis, 
waarbij een Koreaanse 
onderdaan als partij be
trokken is, of waarbij 
het betrokken onroerend 
goed zich in Korea be
vindt. 

i) uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst 
staat Korea, behoudens bepaalde eisen die met deze overeenkomst 
in overeenstemming zijn, toe dat advocatenkantoren uit de lidsta
ten van de Europese Unie vertegenwoordigingen (kantoren van 
buitenlandse rechtskundige adviseurs) oprichten in Korea, en dat 
advocaten met een vergunning in de lidstaten van de Europese 
Unie rechtskundig advies verstrekken over de wetten van het 
rechtsgebied waarvoor zij een vergunning hebben en over inter
nationaal publiekrecht als buitenlandse rechtskundige adviseurs in 
Korea, en 

ii) uiterlijk twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze 
overeenkomst staat Korea toe dat een vertegenwoordiging, behou
dens bepaalde eisen die met deze overeenkomst in overeenstem
ming zijn, specifieke samenwerkingsovereenkomsten met Kore
aanse advocatenkantoren sluit om in staat te zijn gezamenlijk za
ken op te lossen die zowel intern als buitenlands recht betreffen, en 
beide voordeel te trekken van dergelijke zaken; 

iii) uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze over
eenkomst staat Korea advocatenkantoren uit de lidstaten van de 
Europese Unie toe, behoudens bepaalde eisen die met deze over
eenkomst in overeenstemming zijn, met Koreaanse advocatenkan
toren joint ventures op te richten. Korea kan beperkingen opleggen 
op het aandeel in de stemrechten of aandelen van de joint ventures. 
Voor de duidelijkheid: dergelijke joint ventures kunnen, behoudens 
bepaalde eisen, advocaten met een Koreaanse vergunning als part
ners of vennoten in dienst hebben.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. Het verkeer van natuurlijke personen is alleen 
toegestaan in verband met een commerciële aanwezigheid. 
Rechtskundig advies mag alleen worden verstrekt over de wetgeving 
van het rechtsgebied waarvoor buitenlandse advocaten een vergunning 
hebben, en over internationaal publiekrecht. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

De volgende informatie wordt uitsluitend met het oog op de transparantie verstrekt: 
1. Een buitenlandse advocaat die als buitenlands rechtskundig adviseur in Korea wil werken, moet daarvoor de goedkeuring van de minister van Justitie krijgen, moet zich bij de Koreaanse orde van advocaten 

laten registreren, moet gedurende minstens 3 jaar als jurist hebben gewerkt in het rechtsgebied waar hij of zij als advocaat is gekwalificeerd, en moet in dat rechtsgebied aanzien hebben als jurist. 
2. Om een vertegenwoordiging in Korea op te richten, is toestemming van de minister van Justitie en registratie bij de Koreaanse orde van advocaten noodzakelijk. De vertegenwoordiging bestaat uit een of 

meerdere buitenlandse rechtskundige adviseurs die door de minister van Justitie zijn goedgekeurd. De vertegenwoordiging moet geloofwaardig en deskundig zijn, en moet in staat zijn om eventuele aan 
cliënten toegebrachte schade te compenseren. Het hoofd van de vertegenwoordiging moet minstens 7 jaar als jurist hebben gewerkt, waaronder 3 jaar in het rechtsgebied waar hij of zij is gekwalificeerd. 

3. Een vertegenwoordiging mag winstgevende activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat zij in Korea over een degelijk bedrijfsplan en een stevige financiële basis beschikt. 
4. Wat de verbintenis in deze sector betreft, mag alleen een advocatenkantoor dat overeenkomstig de desbetreffende wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie is opgericht en zijn hoofdzetel in een 

lidstaat van de Europese Unie heeft, een vertegenwoordiging in Korea vestigen. Ondergeschikte of afhankelijke rechtspersonen van welk type ook, waaronder filialen, plaatselijke kantoren, dochteronder
nemingen of joint ventures van een advocatenkantoor van een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is, krijgen geen toestemming om een vertegenwoordiging in Korea op te richten. 

5. Een buitenlandse rechtskundige adviseur moet minstens 180 dagen per jaar in Korea verblijven. 

b. Accountants, auditors en 
boekhouders 
(CPC 862) 

1)2)3) a) Slechts een gae-in-sa-mu-so (eenmanszaak), een gam-sa- 
ban (audittaskforce) of een hoe-gye-boep-in (accountantsvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid) die in Korea is gevestigd door een 
gong-in-hoe-gye-sa (een in Korea gecertificeerde accountant) die over
eenkomstig de wet betreffende gecertificeerde accountants is geregi
streerd, mag als accountant of auditor optreden. Voor de duidelijkheid: 
wie geen gecertificeerde accountant is die in Korea is geregistreerd, mag 
in geen enkele van deze soorten rechtspersoon investeren. 
Slechts een gong-in-hoe-gye-sa (in Korea gecertificeerde accountant) in 
een audittaskforce of een accountantsvennootschap mag audits uitvoe
ren die door de wet betreffende externe audits of naamloze vennoot
schappen zijn gereglementeerd. 
b) Niet geconsolideerd voor diensten van accountants en auditors, 
andere dan die welke mogen worden verleend in a) (7 ), maar: 
i) uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst 

staat Korea, behoudens bepaalde eisen die met deze overeenkomst in 
overeenstemming zijn, toe dat: 

1)2)3) Dezelfde beperkingen gelden als die welke zijn gespecificeerd 
onder b) in de kolom inzake markttoegang. 

1)2)3) Door een jaar
lijks lidmaatschapsgeld 
te betalen, kan een Ko
reaanse accountants
firma of een Koreaans 
accountantskantoor lid 
worden van internatio
nale accountantsorgani
saties die over wereld
wijde bedrijfsnetwerken 
beschikken. 

De volgende diensten 
mogen via een lidmaat
schapscontract aan een 
Koreaanse accountants
firma of een Koreaans 
accountantskantoor 
worden verstrekt: 

i) advies inzake bui
tenlandse accoun
tingnormen en au
dits; 

ii) opleiding van gecer
tificeerde accoun
tants;

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1258 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

14.5.2011 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
L 127/1257

 

Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

a) gecertificeerde accountants uit de lidstaten van de Europese Unie 
die in de lidstaten van de Europese Unie geregistreerd zijn of 
accountantsvennootschappen die volgens de wet van de lidstaten 
van de Europese Unie opgericht zijn, via in Korea gevestigde 
kantoren advies op het gebied van accounting verstrekken met 
betrekking tot de accountingwetgeving van het rechtsgebied waar 
zij geregistreerd zijn of met betrekking tot internationale accoun
tingwetgeving en -normen, en 

iii) overdracht van audi
tingtechnologie, en 

iv) uitwisseling van in
formatie. 

b) gecertificeerde accountants uit de lidstaten van de Europese Unie 
die in de lidstaten van de Europese Unie zijn geregistreerd in hoe- 
gye-beop-in (Koreaanse accountingvennootschappen) werken. 

4) De tijdelijke ver
plaatsing van natuurlijke 
personen die als gecerti
ficeerde accountants zijn 
geregistreerd overeen
komstig de wetten van 
hun thuisland en in 
dienst zijn van inter
nationale accountants
firma's om de boven
staande diensten te ver
lenen, is toegestaan. 

ii) uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze over
eenkomst staat Korea toe dat gecertificeerde accountants uit de lid
staten van de Europese Unie die in de lidstaten van de Europese 
Unie zijn geregistreerd, behoudens bepaalde eisen die met deze over
eenkomst in overeenstemming zijn, investeren in een hoe-gye-beop- 
in (Koreaanse accountantsvennootschap), op voorwaarde dat: 

a) gong-in-hoe-gye-sa (in Korea geregistreerde gecertificeerde ac
countants) meer dan 50 procent van de stemrechten en de aan
delen van de hoe-gye-beop-in bezitten, en 

b) elk van de gecertificeerde accountants uit de lidstaten van de 
Europese Unie die in de lidstaten van de Europese Unie geregi
streerd is, minder dan 10 procent van de stemrechten en de 
aandelen van de hoe-gye-beop-in bezit. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) De binnenkomst en het verblijf van die personen is beperkt tot een 
jaar, maar deze periode kan, wanneer dat nodig wordt geacht, worden 
verlengd. 

4) Niet geconsolideerd, 
behalve zoals aange
geven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen.
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c. Diensten in verband met be
lastingen 
(CPC 863) 

1)2)3) a) Slechts een se-mu-sa-mu-so (eenmanszaak), een se-mu-jo- 
jeong-ban (belastingsbemiddelingstaskforce) of een se-mu-beop-in (be
lastingconsulentenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid) die in 
Korea is opgericht door een se-mu-sa (in Korea gecertificeerde belasting
accountant) die overeenkomstig de wet betreffende gecertificeerde be
lastingaccountants is geregistreerd, mag als se-mu-sa (in Korea gecerti
ficeerde belastingaccountant) werken, belastingsbemiddelingsdiensten 
verlenen en cliënten in belastingzaken vertegenwoordigen. Voor de 
duidelijkheid: wie geen gecertificeerde, in Korea geregistreerde belasting
accountant is, mag in geen van deze soorten rechtspersoon investeren. 
Slechts een se-mu-jo-jeong-ban (belastingsbemiddelingstaskforce) of een 
se-mu-beop-in (belastingconsulentenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid) mag belastingsbemiddelingsdiensten verlenen. 
b) Niet geconsolideerd voor diensten in verband met belastingen 
andere dan diensten in verband met belastingen die mogen worden 
verleend in a) (8 ), maar: 

i) uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst 
staat Korea, behoudens bepaalde eisen die met deze overeenkomst in 
overeenstemming zijn, toe dat: 

a) gecertificeerde belastingaccountants uit de lidstaten van de Euro
pese Unie die in de lidstaten van de Europese Unie zijn geregi
streerd of belastingconsulentenvennootschappen in Korea kan
toren oprichten overeenkomstig de wetten van de lidstaten van 
de Europese Unie, teneinde advies te verstrekken inzake de belas
tingwetgeving van het rechtsgebied waar zij geregistreerd zijn, dan 
wel inzake internationale belastingwetgeving en belastingstelsels, 
en 

1)2)3) Dezelfde beperkingen gelden als die welke zijn gespecificeerd 
onder b) in de kolom inzake markttoegang. 

b) gecertificeerde belastingaccountants uit de lidstaten van de Euro
pese Unie die in de lidstaten van de Europese Unie zijn geregi
streerd in se-mu-beop-in (Koreaanse belastingconsulentenven
nootschappen) werken. 

ii) uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze over
eenkomst staat Korea toe dat gecertificeerde belastingaccountants uit 
de lidstaten van de Europese Unie die in de lidstaten van de Euro
pese Unie zijn geregistreerd, behoudens bepaalde eisen die met deze 
overeenkomst in overeenstemming zijn, investeren in een se-mu- 
beop-in (Koreaanse belastingconsulentenvennootschap), op voor
waarde dat: 
a) se-mu-sa (in Korea gecertificeerde belastingaccountants) meer dan 

50 procent van de stemrechten en de aandelen van de se-mu- 
beop-in bezitten, en 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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b) elk van de gecertificeerde belastingaccountants uit de lidstaten 
van de Europese Unie die in de lidstaten van de Europese Unie 
geregistreerd is minder dan 10 procent van de stemrechten en de 
aandelen van de se-mu-beop-in bezit. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

d. Architecten 

(CPC 8671) 

1) Commerciële aanwezigheid (9 ) is vereist. 1) Geen. 1)2)4) Verlening van 
diensten door buiten
landse architecten door 
middel van gezamenlijke 
contracten met architec
ten met een Koreaanse 
vergunning is toe
gestaan. 

Buitenlandse architecten 
met een vergunning 
overeenkomstig de wet
geving van hun thuis
land kunnen een Kore
aanse architectenvergun
ning verkrijgen door een 
vereenvoudigd examen 
af te leggen over slechts 
twee van de gewoonlijk 
zes onderwerpen: 

i) wet- en regelgeving 
op het gebied van 
de architectuur, en 

ii) architecturaal design. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

e. Ingenieurs 

(CPC 8672) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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f. Ingenieurs: geïntegreerde 
diensten 

(CPC 8673) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

g. Stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten 

(CPC 8674) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

i. Dierenartsen 

(CPC 932) 

inclusief inspecteurs van ziek
ten bij waterdieren 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

B. Diensten in verband met 
computers 

a. Advies met betrekking tot de 
installatie van hardware 

(CPC 841) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen.
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4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling horizon
tale verbintenissen. 

b. Diensten in verband met de 
installatie van software 

(CPC 842) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

c. Gegevensverwerking 
(CPC 843) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

d. Databanken 
(CPC 844) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

e. Andere 

(CPC 845, 849) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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C. Speur- en ontwikkelings
werk 

a. Speur- en ontwikkelingswerk 
op het gebied van natuurwe
tenschappen 
(CPC 851) 

1) Geen. 1) Een buitenlandse persoon, een buitenlandse regering, of een Kore
aanse onderneming die eigendom is van of gecontroleerd wordt door een 
buitenlandse persoon, die in de territoriale wateren of de exclusieve eco
nomische zone van Korea aan wetenschappelijk onderzoek van de zee wil 
doen, moet daarvoor de voorafgaande toestemming of instemming van 
het ministerie van Grond, Vervoer en Maritieme Zaken hebben. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd. 3) Niet geconsolideerd. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

b. Speur- en ontwikkelingswerk 
op het gebied van de maat
schappij- en geestesweten
schappen 

(CPC 852) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

c. Interdisciplinair speur- en 
ontwikkelingswerk 

(CPC 853) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd. 3) Niet geconsolideerd. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

D. Exploitatie van en handel in 
onroerend goed 

Makelaars 
(CPC 82203**, 82204**, 
82205**, 82206**) 

1) Commerciële aanwezigheid is vereist. 1) Geen. 

2) Geen voor onroerend goed dat in het buitenland gelegen is. 2) Geen voor onroerend goed dat in het buitenland gelegen is. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Taxateurs 
(CPC 82201**, 82202**) 

behalve diensten van taxateurs 
in verband met diensten die 
worden verleend bij de uitoefe
ning van het overheidsgezag 
zoals de taxatie van grondprij
zen en van de compensatie bij 
onteigening 

1) Commerciële aanwezigheid is vereist. 1) Geen. 

2) Geen voor onroerend goed dat in het buitenland gelegen is. 2) Geen voor onroerend goed dat in het buitenland gelegen is. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling horizon
tale verbintenissen. 

E. Verhuur/lease zonder bedie
ningspersoneel 

a. Schepen 
(CPC 83103) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd voor de oprichting van een geregistreerde 
onderneming om een vloot onder Koreaanse vlag te laten varen. 

3) Niet geconsolideerd voor de oprichting van een geregistreerde on
derneming om een vloot onder Koreaanse vlag te laten varen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

b. Luchtvaartuigen 
(CPC 83104) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Geen. 

2) Niet geconsolideerd. 2) Geen. 

3) Joint venture is toegestaan wanneer de buitenlandse participatie in 
het aandelenkapitaal minder dan 50 procent bedraagt. 

3) Vertegenwoordigers van joint ventures moeten Koreaanse onder
danen zijn. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

c. Andere transportmiddelen 

(CPC 83101, 83105**) (10 ) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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d. Andere machines en werk
tuigen 

(CPC 83106-83109) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

e. Andere 

Lease of verhuur van con
sumentenartikelen 

(CPC 832) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

F. Andere zakelijke diensten 

a. Reclame 

(CPC 871) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

b. Markt- en opinieonderzoek 
(CPC 864) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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c. Advies op het gebied van 
bedrijfsbeheer 

(CPC 865) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

d. Project- en ander beheer 

(CPC 86601, 86609) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Unbound except as indicated in the Horizontal Commitments sec
tion 

e. Testen en toetsen van sa
menstelling en zuiverheid 

(CPC 86761**) (11 ) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Voor de vestiging van een commerciële aanwezigheid wordt een 
onderzoek naar de economische behoefte gedaan. Belangrijkste criteria: 
het aantal bestaande interne dienstverleners en de gevolgen daarvoor, 
alsook de bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid en het 
milieu. 

3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Testen en toetsen van fysieke 
eigenschappen 

(CPC 86762) 

1) Commerciële aanwezigheid is vereist. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Technische inspectie 

(CPC 86764) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling horizon
tale verbintenissen. 

Testen en toetsen van geïnte
greerde mechanische en elektri
sche systemen 

(CPC 86763**, 86769**) (12 ) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Geen. 

2) Niet geconsolideerd. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling horizon
tale verbintenissen. 

f. Landbouw- en veeteeltcon
sulenten 
(CPC 8811**, 8812**) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Kuikenseksers 

(CPC 8812**) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1268 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

14.5.2011 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
L 127/1267

 

Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

Diensten in verband met bos
bouw, behalve brandbestrijding 
vanuit de lucht en desinfecte
ring 

(CPC 8814**) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling horizon
tale verbintenissen. 

g. Visserijconsulenten 

(CPC 882**) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

h. Diensten in verband met de 
mijnbouw 
(CPC 883) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

i. Diensten in verband met de 
industrie: alleen consultants 
in verband met productie
technologieën voor nieuwe 
producten 
(CPC 884** en 885** behalve 
88411, 88450, 88442, en 
88493) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

k. Plaatsen van personeel 

(CPC 87201**, 87202**) 

behalve het plaatsen van zee
vaarders overeenkomstig de 
wet betreffende zeevaarders 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Buitenlandse dienstverleners mogen uitsluitend diensten verlenen 
in de vorm van een vennootschap overeenkomstig de handelswet. 

3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Unbound except as indicated in the Horizontal Commitments sec
tion 

Aantekeningen met betrekking tot het plaatsen van personeel: 

1. De vennootschappen moeten de regels inzake vergoedingen voor geleverde diensten toepassen die door het ministerie van Arbeid zijn vastgesteld en bekendgemaakt. 
2. De vennootschappen worden opgericht met een kapitaalinbreng van 50 miljoen won of meer. Wanneer dienstverleners extra filialen willen openen, moet de kapitaalinbreng met 20 miljoen won per extra 

filiaal worden verhoogd. 

l. Opsporing en beveiliging 
(CPC 873) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Niet geconsolideerd. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Slechts een overeenkomstig de Koreaanse wet opgerichte rechts
persoon mag in Korea beveiligingsdiensten aanbieden. 

Ter verduidelijking: slechts vijf soorten beveiligingsdiensten zijn in Ko
rea toegestaan: 

a) shi-seol-gyung-bee (beveiliging van faciliteiten); 
b) ho-song-gyung-bee (escortes); 

c) shin-byun-bo-ho (beveiliging van personen); 

d) gee-gye-gyung-bee (gemechaniseerde beveiliging), en 
e) teuk-soo-gyung-bee (speciale beveiliging). 

3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

m. Diensten in verband met 
aanverwante wetenschappe
lijke en technische adviezen 
Geologie, geofysica en an
dere vormen van weten
schappelijke prospectie 
(CPC 86751) 

Ondergronds onderzoek 
(CPC 86752) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1270 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



N
L 

14.5.2011 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
L 127/1269

 

Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

Onderzoek aan de aardopper
vlakte 

(CPC 86753**) 

behalve diensten in verband 
met het kadaster 

1) Commerciële aanwezigheid is vereist. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling horizon
tale verbintenissen. 

Cartografie 
(CPC 86754**) 

behalve diensten in verband 
met kadastrale kaarten 

Commerciële aanwezigheid is vereist. Geen. 

Geen. Geen. 

Geen. Geen. 

Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling horizon
tale verbintenissen. 

Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling horizontale 
verbintenissen. 

n. n. Onderhoud en reparatie 
van apparatuur 
(CPC 633, 8861, 8862, 
8863, 8864, 8865, 8866) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

o. Reiniging van gebouwen 

(CPC 874**, behalve 87409) 

1) Niet geconsolideerd* 1) Niet geconsolideerd* 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

p. Fotografie 

(CPC 875) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Geen. 

2) Niet geconsolideerd. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

q. Verpakkingsdiensten 
(CPC 876) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

r. 1) Drukkerijen 

(CPC 88442**) (13 ) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

r. 2) Uitgeverijen 

(CPC 88442**) 
behalve uitgeverijen van 
kranten en tijdschriften 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

s. s. Organisatie van congressen 

(CPC 87909**) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Stenografie 
(CPC 87909**) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

t. Vertalers en tolken 

(CPC 87905) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Gespecialiseerde designers 

(CPC 87907) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

2. COMMUNICATIE 

B. Koeriersdiensten 

Koeriersdiensten inclusief ex
presbesteldiensten (14 ) 

(CPC 7512**) 
Behalve het ophalen, verwerken 
en bestellen van brieven waar
voor exclusieve rechten (15 ) zijn 
voorbehouden aan de Kore
aanse postautoriteit (KPA) over
eenkomstig de wet betreffende 
de postdiensten (16 ). 
De exclusieve rechten van de 
KPA omvatten het recht van 
toegang tot het postnetwerk 
en de exploitatie ervan. 

De verbintenis omvat niet het 
recht om onder eigen verant
woordelijkheid transportdien
sten voor rekening van derden 
te verlenen. 

De verbintenis omvat in geen 
geval de toekenning van lucht
verkeersrechten aan koeriers 
met een eigen bewijs luchtvaart
exploitant (AOC) en luchtvloot. 

1) De dienstverlening is beperkt tot lucht- en zeevervoer. 1) De dienstverlening is beperkt tot lucht- en zeevervoer. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Voor een vergunning voor een vrachtwagenbedrijf voor interne 
koeriersdiensten wordt een onderzoek naar de economische behoefte 
gedaan. 
Voor de duidelijkheid: wie een bestaande interne verlener van koeriers
diensten verwerft, behoeft geen nieuwe vergunning voor een vracht
wagenbedrijf, op voorwaarde dat de verwerver onder dezelfde voor
waarden werkt als vastgesteld in de vergunning van het verworven 
bedrijf. 

3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

C. Telecommunicatie 
a. Spraaktelefonie 
b. Pakketgeschakelde datatrans

missie 
c. Circuitgeschakelde datatrans

missie 
d. Telex 
e. Telegraaf 
f. Fax 
g. Particuliere huurlijnen 
o. Andere 
Digitale mobiele telefonie 
Semafoon 
Diensten voor persoonlijke 
communicatie (PCS) 
Trunked-radiosystemen (TRS) 
Mobiele datadiensten 

1) De verlening van alle diensten is onderworpen aan commerciële 
regelingen met Koreaanse dienstverleners die over een vergunning be
schikken. 
Uiterlijk twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze over
eenkomst staat Korea de grensoverschrijdende levering van transmissie
diensten voor televisie- en radiosignalen via satellietfaciliteiten (17 ) toe 
zonder commerciële regelingen. 

1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Een vergunning voor publieke telecommunicatiediensten met ei
gen faciliteiten of een registratie voor publieke telecommunicatiedien
sten zonder eigen faciliteiten mag alleen worden toegekend aan een 
rechtspersoon die overeenkomstig de Koreaanse wet is opgericht. 

Een buitenlandse overheid of haar vertegenwoordiger, of een buiten
landse persoon mag geen vergunning voor een radiostation verkrijgen 
of bezitten. 

Een overeenkomstig de Koreaanse wet opgerichte rechtspersoon waar
van een buitenlandse 

3) Geen.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

Internettoegang (IAS) 

Internettelefoon (VoIP) verbon
den met het openbare gescha
kelde telefoonnet (PSTN) 

overheid, een buitenlandse persoon of een persoon die als buitenlands 
wordt aangemerkt (18 ) in het geheel meer dan 49 procent van de totale 
stemrechten in handen heeft, mag geen vergunning verkrijgen of bezit
ten voor publieke telecommunicatiediensten met eigen faciliteiten. 
Een buitenlandse regering, een buitenlandse persoon, of een persoon die 
als buitenlandse persoon wordt aangemerkt, mag in het geheel niet 
meer dan 49 procent van de totale stemrechten in handen hebben 
van een verstrekker van publieke telecommunicatiediensten met eigen 
faciliteiten. 

Een buitenlandse regering, een buitenlandse persoon, of een persoon die 
als buitenlandse persoon wordt aangemerkt, mag niet de grootste aan
deelhouder van het telecombedrijf KT zijn, behalve wanneer hij of zij 
minder dan 5 procent van de totale stemrechten van KT in handen 
heeft. 

Uiterlijk twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze over
eenkomst staat Korea toe: 

a) dat een persoon die als buitenlandse persoon wordt aangemerkt tot 
100 procent in handen heeft van de totale stemrechten van een 
verstrekker van publieke telecommunicatiediensten met eigen facili
teiten (19 ) die overeenkomstig de Koreaanse wet is opgericht, met 
uitzondering van KT en SK Telecom Co., Ltd, en 

b) dat een verstrekker van publieke telecommunicatiediensten met ei
gen faciliteiten die overeenkomstig de Koreaanse wet is opgericht en 
waarvan een persoon die als buitenlandse persoon wordt aange
merkt tot 100 procent van de totale stemrechten in handen heeft, 
een vergunning verkrijgt of bezit voor publieke telecommunicatie
diensten met eigen faciliteiten. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Diensten met toegevoegde 
waarde (20 ): 

h. Elektronische post 
i. Voicemail 

j. Online-informatie en data
banken 

k. Elektronische gegevensuit
wisseling 

l. Geavanceerde/extra faxdien
sten, waaronder „opslaan en 
doorzenden” en „opslaan en 
opzoeken” 

1) Geen. 1) Geen. Verleners van diensten 
met toegevoegde waarde 
mogen datatransmissie
diensten verlenen (22 ). 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

m. Code- en protocolconversie 
n. Online-informatie en/of ge

gevensverwerking (met in
begrip van de verwerking 
van transacties) 

o. Andere 
Onlinedatabanken en compu
terdiensten op afstand (21 ) 
Diensten in verband met tele
communicatie 

a. Verhuur van apparatuur 
(CPC 7541) 

b. Groot- en detailhandel in te
lecommunicatieapparatuur 
(CPC 7542**) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

3. DIENSTEN IN VERBAND 
MET DE BOUWNIJVERHEID 
(CPC 511-518) 

Niet geconsolideerd*, behalve voor CPC 5111. 1) Niet geconsolideerd*, behalve voor CPC 5111. 

Geen. 2) Geen. 

Geen. 3) Geen. 

Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling horizon
tale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

4. HANDEL (23 ) 

A. Handelsbemiddeling 
(CPC 621, behalve 62111, 
62112 en handelsbemidde
ling voor toekomstige con
tracten) 

Niet geconsolideerd voor farmaceutische producten en medische goe
deren 

1) Geen. 

Geen. 2) Geen. 

Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

B. Groothandel 

(CPC 61111, 622**, behalve 
graan in 62211, 62223, en 
rode ginseng) (24 ) 

1) Niet geconsolideerd voor farmaceutische producten, medische 
goederen, functionele voedingsmiddelen en goederen waarvoor beper
kingen gelden onder vorm van dienstverlening 3. 

1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Voor de volgende diensten wordt een onderzoek naar de eco
nomische behoefte uitgevoerd: 

a) groothandel in tweedehandsauto's, en 

b) groothandel in gasvormige brandstoffen en aanverwante producten. 

Belangrijkste criteria: de vorming van redelijke prijzen, het aantal be
staande dienstverleners en de gevolgen voor hen wat het evenwicht 
tussen vraag en aanbod betreft, de gezonde ontwikkeling van de indu
strie, en de totstandbrenging van ordelijke handel. Daarnaast ook de 
bevolkingsdichtheid, het verkeer, de milieuvervuiling, plaatselijke om
standigheden, en andere plaatselijke kenmerken, alsook het algemeen 
belang. 

Een persoon die doet aan groothandel in alcoholhoudende dranken 
moet daarvoor toestemming krijgen van het hoofd van het desbetref
fende belastingkantoor, waarvoor een onderzoek naar de economische 
behoefte wordt gedaan. 

De minister van Gezondheid en Welzijn controleert vraag en aanbod bij 
de groothandel van geïmporteerde han-yak-jae (Aziatische geneeskun
dige kruiden). 

3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

C. Detailhandel 

(CPC 61112, 61130, 
61210, 613** (behalve de
tailhandel in en tankstations 
voor LPG), 631** (behalve 
tabak, rijst en rode ginseng), 
632) 

1) Niet geconsolideerd voor farmaceutische producten, medische 
goederen, functionele voedingsmiddelen en goederen waarvoor beper
kingen gelden onder vorm van dienstverlening 3. 

1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Voor de detailhandel in tweedehandsauto's en gasvormige brand
stoffen wordt een onderzoek naar de economische behoefte gedaan. 

Belangrijkste criteria: het aantal bestaande interne dienstverleners en de 
gevolgen voor hen, de bevolkingsdichtheid, het verkeer, de milieuver
vuiling, plaatselijke omstandigheden, en andere plaatselijke kenmerken, 
alsook het algemeen belang. 

3) Geen.
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De verkoop van alcoholhoudende dranken per telefoon of via elektro
nische handel is verboden. 

Slechts een natuurlijke persoon die over een vergunning als an-gyung-sa 
(opticien of optometrist) beschikt en in Korea een zaak heeft gevestigd, 
mag als zodanig diensten verlenen. 

Slechts een an-gyung-sa (opticien of optometrist) die over een vergun
ning beschikt mag een zaak vestigen, maar niet meer dan één per an- 
gyung-sa. 

Een detailhandelaar in farmaceutische producten (inclusief han-yak-jae 
(Aziatische geneeskundige kruiden)) mag niet meer dan één apotheek 
vestigen en mag zich niet in de vorm van een vennootschap vestigen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Detailhandel in en tankstations 
voor LPG 

1) Niet geconsolideerd. 1) Geen. 

2) Niet geconsolideerd. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

D. Franchising 

(CPC 8929**) (25 ) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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5. ONDERWIJS (26 ) 

C. Hoger onderwijs (27 ) 

(CPC 923**) 

Hoger onderwijs verstrekt door 
privé-instellingen voor hoger 
onderwijs, die door de overheid 
of publieke accreditatieorganen 
zijn erkend, met de bedoeling 
graden te verlenen 

Behalve: 

i) hoger onderwijs in verband 
met gezondheid en genees
kunde; 

ii) hoger onderwijs voor toe
komstige kleuteronderwij
zers, onderwijzers en leer
krachten in het middelbaar 
onderwijs; 

iii) beroepsgericht onderwijs in 
de rechten, en 

iv) universiteiten via radio en 
televisie en via communi
catie, en cyberuniversitei
ten. 

1) Niet geconsolideerd. 1) Niet geconsolideerd. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Slechts een school die een non-profitrechtspersoon (28 ) is en is 
opgericht met de goedkeuring van de minister van Onderwijs, Weten
schap en Technologie, mag met toestemming van de minister onder
wijsinstellingen oprichten. Universiteiten binnen ondernemingen hoe
ven geen school op te richten die een rechtspersoon is. 

Uitsluitend de in aanhangsel 1 opgenomen soorten onderwijsinstellin
gen zijn toegestaan. 

In het grootstedelijk gebied Seoel (30 ) kunnen beperkingen gelden voor 
de nieuwe vestiging, uitbreiding of overplaatsing van een instelling voor 
hoger onderwijs die geen universiteit binnen een onderneming is. 

Plaatselijke instellingen voor hoger onderwijs mogen uitsluitend leer
plannen delen met instellingen voor hoger onderwijs die overeenkom
stig de Koreaanse wet zijn opgericht, of met buitenlandse instellingen 
voor hoger onderwijs die door buitenlandse overheden of erkende ac
crediteringsorganen zijn geaccrediteerd. 

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Technologie kan het totale 
aantal studenten per jaar in de studierichtingen geneeskunde, farmaco
logie, diergeneeskunde, traditionele Aziatische geneeskunde, medisch 
technicus, kleuteronderwijzer, onderwijzer en leerkracht middelbaar on
derwijs beperken, alsook het totale aantal instellingen voor hoger on
derwijs in het grootstedelijk gebied Seoel. 

3) Minstens 50 procent van de leden van de raad van bestuur van een 
privé-instelling voor hoger onderwijs moet onderdaan van Korea zijn. 
Wanneer een buitenlandse persoon of een buitenlandse rechtspersoon 
minstens 50 procent bijdraagt in de basiseigendom (29 ) van een instelling 
voor hoger onderwijs, mag geen twee derden of meer van de leden van de 
raad van bestuur van een dergelijke instelling buitenlands onderdaan zijn. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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D. Volwasseneneducatie (31 ) 

(CPC 924**) 

Volwassenenonderwijs verstrekt 
door privé-instellingen voor 
volwassenenonderwijs 

Behalve: 

i) onderwijs dat onderwijs
kwalificaties erkent of dat 
plaatselijke of buitenlandse 
studiecertificaten, graden of 
diploma's toekent of ermee 
verband houdt; 

ii) beroepsopleiding dat finan
cieel door de overheid 
wordt gesteund overeen
komstig de wet betreffende 
de arbeidsverzekering, de 
wet betreffende de ontwik
keling van de beroeps
bekwaamheid van werk
nemers en de wet betref
fende zeevaarders; 

iii) onderwijs via radio en tele
visie, en 

iv) beroepsopleiding door in
stellingen die onder door 
de overheid gedelegeerd 
gezag staan. 

1) Niet geconsolideerd voor volwassenenonderwijs in verband met 
gezondheid en geneeskunde. 

1) Niet geconsolideerd voor volwassenenonderwijs in verband met ge
zondheid en geneeskunde. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Een buitenlandse persoon mag in Korea uitsluitend de volgende 
soorten instellingen voor volwassenenonderwijs oprichten: 

a) hag-won (privéonderwijsinstellingen voor volwassenen) (32 ) in ver
band met een leven lang leren en beroepsonderwijs, en 

b) volwassenenonderwijs in het kader van een leven lang leren dat niet 
tot doel heeft onderwijskwalificaties te erkennen of diploma's toe te 
kennen, zoals: 

i) verbonden aan werkplekken, niet-gouvernementele organisa
ties, scholen en mediaorganisaties; 

ii) in verband met de ontwikkeling van kennis en menselijk ka
pitaal, of 

iii) in verband met een leven lang online leren, 

waarbij al deze vormen van onderwijs voor volwassenen bedoeld zijn. 

In het grootstedelijk gebied Seoel kunnen beperkingen gelden voor de 
nieuwe vestiging, uitbreiding of overplaatsing van faciliteiten voor vol
wassenenonderwijs met een oppervlakte van 3 000 vierkante meter of 
meer. 

3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Een buitenlander die door hag-won voor volwassenen als docent in dienst 
wordt genomen, moet minstens in het bezit zijn van de graad van ba
chelor of een gelijkwaardige graad, en in Korea ingezeten zijn. 

6. MILIEUDIENSTEN 

Wat de diensten onder CPC 9403 en CPC 9406 betreft, andere dan die in de sectoren of subsectoren die in de volgende sectorspecifieke verbintenissen zijn opgenomen, is de verplichting van de artikelen 7.6 en 
7.12 (nationale behandeling) van toepassing op de vormen van dienstverlening 1 tot en met 3 wanneer die diensten ingevolge een overeenkomst tussen privépartijen worden verleend, voor zover de 
privéverstrekking van dergelijke diensten toegelaten is overeenkomstig de desbetreffende wet- en regelgeving. Voor de duidelijkheid: de verplichting van de artikelen 7.5 en 7.11 (markttoegang) is niet van 
toepassing op dergelijke diensten.
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A. Afvalwaterinzameling 

Inzameling en behandeling van 
industrieel afvalwater 

(CPC 9401**) 

1) Niet geconsolideerd* 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Inzameling en behandeling van 
niet-industrieel afvalwater 

(CPC 9401**) 

1) Niet geconsolideerd* 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd. 3) Uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze over
eenkomst verleent Korea een niet-discriminerende behandeling aan dienst
verleners uit de EU bij aanbestedingen voor beheerscontracten in verband 
met de inzameling en behandeling van niet-industrieel afvalwater. 

In afwijking van de vorige paragraaf kan de verstrekking van diensten op 
centraal of plaatselijk niveau onderworpen zijn aan een overheidsmono
polie of aan exclusieve rechten die bijvoorbeeld door concessies aan privé- 
exploitanten zijn toegekend. 

Overheden beschikken over de mogelijkheid om: 

a) exclusieve rechten toe te passen; 

b) voor de diensten vrij beheerregelingen te kiezen; 

c) te kiezen op welke wijze de exclusieve rechten worden toegekend (al 
dan niet openbare aanbesteding), en 

d) van beheerwijze te veranderen (en bijvoorbeeld na afloop van een 
concessie naar een overheidsmonopolie terug te keren). 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

B. Afvalverzameling en -ver
werking 

Verzameling en verwerking van 
industrieel afval 

(CPC 9402**) (33 ) 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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C. Andere 

Reiniging van uitlaatgassen en 
lawaaibestrijding 

(CPC 9404, 9405) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Testen en beoordelen van het 
milieu 

(CPC 9406**, 9409**) (34 ) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Grondsanering en grondwater
zuivering 

(CPC 9406**) 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Milieuadvies 

(CPC 9409**) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

7. FINANCIËLE DIENSTEN 

Algemene aantekeningen: de volgende bepalingen gelden voor alle financiële diensten. 

1. Ter verduidelijking van de verbintenis van Korea met betrekking tot artikel 7.11: rechtspersonen die financiële diensten verlenen en overeenkomstig de Koreaanse wet zijn opgericht, zijn onderworpen aan 
niet-discriminerende beperkingen wat de rechtsvorm betreft (35 ). 

2. De verbintenissen van Korea overeenkomstig de artikelen 7.11 en 7.12 zijn onderworpen aan de beperking dat een buitenlandse investeerder, om een meerderheidsbelang in een verlener van financiële 
diensten in Korea te nemen of te verwerven, eigenaar moet zijn van of een meerderheidsbelang moet hebben in een verlener van financiële diensten die in zijn thuisland in dezelfde financiële-dienstensubsector 
financiële diensten verleent. 
3. Voor de duidelijkheid: niets in deze overeenkomst beperkt het recht van Korea om te eisen dat de algemeen directeur van een verlener van financiële diensten die overeenkomstig haar wetgeving is 
opgericht, in Korea ingezeten is. 
4. Zelfs wanneer Korea toestaat dat personen die zich op Koreaans grondgebied bevinden, en zijn onderdanen ongeacht waar die zich bevinden, financiële diensten kopen van verleners van grensover
schrijdende financiële diensten uit de andere partij die zich op het grondgebied van de andere partij bevinden, betekent een dergelijke toestemming niet dat Korea moet toestaan dat dergelijke dienstverleners op 
Koreaans grondgebied zaken doen of klanten werven. Korea mag „zaken doen” en „klantenwerving” voor de toepassing van deze verplichting definiëren, op voorwaarde dat deze definities niet onverenigbaar zijn 
met de verbintenissen die Korea met betrekking tot de verlening van grensoverschrijdende financiële diensten is aangegaan.
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5. Onverminderd andere prudentiële voorschriften inzake de verlening van grensoverschrijdende financiële diensten mag Korea eisen dat verleners van grensoverschrijdende financiële diensten uit de andere 
partij en financiële instrumenten zich laten registreren of over een vergunning beschikken. Korea mag van een verlener van grensoverschrijdende financiële diensten uit de andere partij verlangen dat hij 
voor informatieve of statistische doeleinden inlichtingen verstrekt over de financiële diensten die hij op het grondgebied van Korea heeft verstrekt. Korea zal dergelijke vertrouwelijke zakelijke informatie 
beschermen tegen openbaarmaking die de concurrentiepositie van de dienstverlener schade zou toebrengen. 

6. De partijen bevestigen dat de volgende entiteiten, zoals die momenteel gestructureerd zijn, onder hoofdstuk zeven vallen, maar dat zij voor de toepassing van dat hoofdstuk niet als verleners van financiële 
diensten worden beschouwd (36 ): Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), Resolution and Finance Corporation, Export-Import Bank of Korea, Korea Export Insurance Corporation, Korea Technology 
Credit Guarantee Fund, Credit Guarantee Fund, Korea Asset Management Corporation (KAMCO), Korea Investment Corporation (KIC), National Agricultural Cooperative Federation, en National Federation 
of Fisheries Cooperatives (37 ). 

7. Korea kan: 

a) aan één of meer van de volgende verleners van financiële diensten (collectief, door de regering gesteunde instellingen (Government-Sponsored Institutions — GSI's): 

— Korea Development Bank; 

— Industrial Bank of Korea; 

— Korea Housing Finance Corporation; 

— National Agricultural Cooperative Federation, en 

— National Federation of Fisheries Cooperatives; 

b) onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende speciale behandelingen toekennen: 

— garanties van leningen aan of obligaties uitgegeven door de GSI's; 

— toestemming om meer obligaties per kapitaal uit te geven dan niet-GSI's die zich in een vergelijkbare situatie bevinden; 

— vergoeding van door GSI's geleden verliezen; 

— vrijstelling van bepaalde belastingen op kapitaal, surplus, winst, of activa. 

8. De algemeen directeur en de adjunct-algemeen directeur, alsook alle leden van de raad van bestuur van de Korea Housing Finance Corporation, de National Agricultural Cooperative Federation en de 
National Federation of Fisheries Cooperatives moeten Koreaanse onderdanen zijn. 

9. Korea behoudt zich het recht voor geen rekening te houden met een „verplichte” aansprakelijkheidsverzekering op het grondgebied van een ander land aan een natuurlijke persoon in Korea of aan een 
rechtspersoon die daar gevestigd is, om vast te stellen of een dergelijke natuurlijke of rechtspersoon heeft voldaan aan een wettelijke verplichting om een dergelijke niet in deze lijst opgenomen „verplichte” 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Diensten die buiten het grondgebied van Korea worden verleend, kunnen evenwel worden beschouwd als diensten waarmee aan de wettelijke verplichting wordt 
voldaan wanneer de vereiste verzekering niet bij een in Korea gevestigde verzekeraar kan worden afgesloten. 

10. In de context van de privatisering van entiteiten die eigendom zijn van de overheid of waarover de overheid zeggenschap heeft, en die financiële diensten verlenen, behoudt Korea zich het recht voor om 
maatregelen in te stellen of te handhaven in verband met de doorlopende garantie, of de in de tijd beperkte extra garantie, voor de verplichtingen en schulden van deze entiteiten. 

11. Korea behoudt zich het recht voor om de buitenlandse participatie in de Koreaanse beurs en de Koreaanse depositodienst te beperken. In het geval dat de aandelen van de Koreaanse beurs of de 
Koreaanse depositodienst openbaar ter verkoop worden aangeboden, behoudt Korea zich het recht voor om het aandeelhouderschap van buitenlandse personen in de desbetreffende instelling te beperken, op 
voorwaarde dat Korea garandeert dat: 

a) het aandelenbelang van buitenlandse personen op het ogenblik van de openbare aanbieding ter verkoop gevrijwaard blijft, en 

b) de Koreaanse beurs en de Koreaanse depositodienst na de openbare aanbieding ter verkoop toegang garandeert voor verleners van financiële diensten uit de EU die op het grondgebied van Korea gevestigd 
zijn en overeenkomstig de Koreaanse wet zijn gereguleerd en worden gesuperviseerd.
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A. Verzekeringen en aanver
wante diensten (38 ) 

1) Niet geconsolideerd, behalve voor: 

a) verzekering van risico's in verband met: 

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met 
inbegrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer 
van de volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het 
vervoerende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aanspra
kelijkheid, en 

ii) goederen in het internationale douanevervoer; 

b) herverzekering en retrocessie; 

c) ondersteunende diensten in de verzekeringssector, zoals adviesver
lening, actuariaat, risicobeoordeling en regeling van schade-eisen, en 

d) verzekeringsbemiddeling, zoals diensten van makelaars en agenten, 
inzake de verzekering van risico's in verband met onder a) en b) 
hierboven opgenomen diensten. 

1) Niet geconsolideerd, behalve voor: 

a) verzekering van risico's in verband met: 

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met in
begrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de 
volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het vervoe
rende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid, 
en 

ii) goederen in het internationale douanevervoer. 

b) herverzekering en retrocessie; 

c) ondersteunende diensten in de verzekeringssector, zoals adviesver
lening, actuariaat, risicobeoordeling en regeling van schade-eisen, en 

d) verzekeringsbemiddeling, zoals diensten van makelaars en agenten, 
inzake de verzekering van risico's in verband met onder a) en b) 
hierboven opgenomen diensten. 

2) Niet geconsolideerd, behalve voor: 

a) verzekering van risico's in verband met: 

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met 
inbegrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer 
van de volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het 
vervoerende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aanspra
kelijkheid, en 

ii) goederen in het internationale douanevervoer; 

b) herverzekering en retrocessie; 

c) ondersteunende diensten in de verzekeringssector, zoals adviesver
lening, actuariaat, risicobeoordeling en regeling van schade-eisen. 

Bij de vaststelling of een natuurlijke persoon die in Korea ingezeten 
is of een rechtspersoon die in Korea gevestigd is, heeft voldaan aan 
een wettelijke verplichting om bepaalde „verplichte” verzekeringen te 
sluiten, worden dergelijke diensten die in het buitenland aan een 
dergelijke persoon zijn verleend, niet in aanmerking genomen. 

Diensten die buiten het grondgebied van Korea worden verleend, 
kunnen evenwel worden beschouwd als diensten waarmee aan de 
wettelijke verplichting wordt voldaan wanneer de vereiste verzeke
ring niet bij een in Korea gevestigde verzekeraar kan worden afge
sloten. 

2) Niet geconsolideerd, behalve voor: 

a) verzekering van risico's in verband met: 

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met in
begrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de 
volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het vervoe
rende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid, 
en 

ii) goederen in het internationale douanevervoer; 

b) herverzekering en retrocessie; 

c) ondersteunende diensten in de verzekeringssector, zoals adviesver
lening, actuariaat, risicobeoordeling en regeling van schade-eisen. 

Bij de vaststelling of een natuurlijke persoon die in Korea ingezeten is 
of een rechtspersoon die in Korea gevestigd is, heeft voldaan aan een 
wettelijke verplichting om bepaalde „verplichte” verzekeringen te slui
ten, worden dergelijke diensten die in het buitenland aan een dergelijke 
persoon zijn verleend, niet in aanmerking genomen. 

Diensten die buiten het grondgebied van Korea worden verleend, kun
nen evenwel worden beschouwd als diensten waarmee aan de wette
lijke verplichting wordt voldaan wanneer de vereiste verzekering niet 
bij een in Korea gevestigde verzekeraar kan worden afgesloten.
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3) Slechts twee werknemers van een commerciële bank, onderlinge 
spaarbank of maatschappij voor effectenhandel mogen tegelijkertijd in 
één kantoor verzekeringsproducten verkopen. Voor de duidelijkheid: er 
zullen beperkingen gelden voor de wijze waarop verzekeringsproducten 
worden verkocht, zoals het aantal loketten in één enkel bankkantoor 
dat voor de verkoop van verzekeringen bestemd is, alsook voor het 
percentage door een bank verkochte verzekeringen bij één verzekeraar. 

3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

B. Bankdiensten en andere fi
nanciële diensten 

1) Niet geconsolideerd, behalve voor: 

a) de verstrekking en doorgifte van financiële informatie (39 ), en 

b) de verstrekking en doorgifte van software voor de verwerking van 
financiële gegevens en daarmee verband houdende software met 
betrekking tot bankdiensten en andere financiële diensten, uiterlijk 
twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst, 
en in geen geval later dan de effectieve datum waarop vergelijkbare 
verbintenissen in het kader van andere vrijhandelsovereenkomsten 
van kracht worden; 

c) advies en andere ondersteunende diensten, behalve bemiddeling. 
Deze verbintenis is van toepassing op kredietrating, kredietanalyse 
en -onderzoek, algemeen beheer van fondsen, beoordeling van ve
hikels voor indirecte investeringen, en beoordeling van obligaties 
met betrekking tot effecten die zijn uitgegeven in Korea, enkel en 
alleen voor zover Korea de levering van deze diensten toestaat. Deze 
verbintenis is niet van toepassing op i) kredietrating van onder
nemingen in Korea, of ii) kredietonderzoek en -analyse met het 
oog op leningen of andere financiële transacties in Korea in verband 
met personen of ondernemingen in Korea. Als Korea de levering van 
deze diensten eenmaal heeft toegestaan, mag het de levering van 
deze diensten achteraf niet meer verbieden of beperken. 

1) Niet geconsolideerd, behalve voor: 

a) de verstrekking en doorgifte van financiële informatie, en 

b) de verstrekking en doorgifte van software voor de verwerking van 
financiële gegevens en daarmee verband houdende software met be
trekking tot bankdiensten en andere financiële diensten, uiterlijk twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst, en in 
geen geval later dan de effectieve datum waarop vergelijkbare verbin
tenissen in het kader van andere vrijhandelsovereenkomsten van kracht 
worden; 

c) advies en andere ondersteunende diensten, behalve bemiddeling. Deze 
verbintenis is van toepassing op kredietrating, kredietanalyse en -on
derzoek, algemeen beheer van fondsen, beoordeling van vehikels voor 
indirecte investeringen, en beoordeling van obligaties met betrekking 
tot effecten die zijn uitgegeven in Korea, enkel en alleen voor zover 
Korea de levering van deze diensten toestaat. Deze verbintenis is niet 
van toepassing op i) kredietrating van ondernemingen in Korea, of ii) 
kredietonderzoek en -analyse met het oog op leningen of andere 
financiële transacties in Korea in verband met personen of onder
nemingen in Korea. Als Korea de levering van deze diensten eenmaal 
heeft toegestaan, mag het de levering van deze diensten achteraf niet 
meer verbieden of beperken.
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2) Een ingezetene van Korea, inclusief een natuurlijke persoon die zijn 
verblijfplaats in Korea heeft, een financiële instelling die overeen
komstig de Koreaanse wet is opgericht en een filiaal van een buiten
landse financiële instelling, kan alleen instappen in offshore futures, 
opties, en bepaalde termijncontracten via een bedrijf met een Kore
aanse vergunning dat in futures handelt. 

2) Een ingezetene van Korea, inclusief een natuurlijke persoon die zijn 
verblijfplaats in Korea heeft, een financiële instelling die overeenkom
stig de Koreaanse wet is opgericht en een filiaal van een buitenlandse 
financiële instelling, kan alleen instappen in offshore futures, opties, en 
bepaalde termijncontracten via een bedrijf met een Koreaanse vergun
ning dat in futures handelt. 

3) De volgende soorten handel mogen niet worden gevoerd door 
een filiaal van een verlener van financiële diensten die overeenkomstig 
de wet van een ander land is opgericht: 

a) kredietverenigingen; 

b) onderlinge spaarbanken; 

c) gespecialiseerde kapitaalfinancieringsondernemingen; 

d) handelsbanken; 

e) firma's van kapitaalmakelaars in vreemde deviezen en in won; 

f) kredietinformatiebureaus; 

g) firma's voor het algemene beheer van fondsen; 

h) ondernemingen voor de beoordeling van vehikels voor indirecte 
investeringen, en 

i) ondernemingen voor de beoordeling van obligaties. 

Een niet-financiële instelling die in Korea bepaalde elektronische finan
ciële diensten wil aanbieden, mag uitsluitend als dochteronderneming 
zijn gevestigd. 

Het optreden als makelaar tussen banken voor contante transacties in 
KRW (Koreaanse won) is beperkt tot de twee makelaarsbedrijven die op 
dit gebied reeds actief zijn. 

Alleen de Koreaanse beurs mag een effecten- of futuresmarkt runnen. 

In Korea uitgegeven genoteerde en niet-genoteerde effecten mogen al
leen worden gedeponeerd bij de Koreaanse depositodienst, die ook de 
enige intermediair is voor de overdracht van die effecten tussen reke
ningen van maatschappijen voor effectenhandel in Korea. 

Alleen de Koreaanse depositodienst en de Koreaanse beurs mogen ef
fecten en derivaten die op de Koreaanse beurs zijn genoteerd of worden 
verhandeld, vereffenen en afwikkelen. 

3) Een financiële instelling die overeenkomstig de wet van een ander 
land is opgericht, mag alleen meer dan 10 procent bezitten van de aan
delen van een commerciële bank of bankholding die overeenkomstig de 
Koreaanse wet is opgericht wanneer die instelling een „internationaal 
erkende financiële instelling (40 )” is. 

Voor de duidelijkheid: 

a) de Commissie financiële diensten past voor de goedkeuring van een 
internationaal erkende financiële instelling als eigenaar aanvullende 
criteria voor goedkeuring toe die niet onverenigbaar zijn met deze 
overeenkomst; 

b) een natuurlijke persoon mag niet meer bezitten dan 10 procent van de 
aandelen van een overeenkomstig de Koreaanse wet opgerichte com
merciële bank of bankholding; 

c) een vennootschap die geen financiële instelling is en die het verlenen 
van financiële diensten niet als hoofdactiviteit heeft, mag niet meer 
bezitten dan 4 procent van de aandelen van een overeenkomstig de 
Koreaanse wet opgerichte commerciële bank of bankholding. Dat per
centage kan tot 10 procent worden verhoogd wanneer de vennoot
schap afziet van de uitoefening van haar stemrechten met betrekking 
tot de aandelen voor het gedeelte boven de 4 procent. 

Een afzonderlijke vergunning is vereist voor elk kantoor in Korea van 
een bank die overeenkomstig de wet van een ander land is opgericht. 
Een dergelijke vergunning is niet vereist voor een filiaal van een doch
teronderneming, ook wanneer die in het bezit is of onder controle 
staat van investeerders uit een ander land.
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Een filiaal in Korea van een bank of een maatschappij voor effecten
handel die overeenkomstig de wet van een ander land is opgericht, 
moet bedrijfskapitaal in Korea binnenbrengen en houden, dat zal worden 
gebruikt om te bepalen welk bedrag een dergelijk plaatselijk filiaal moet 
inzamelen of aan leningen mag verstrekken. Voor de toepassing van de 
wet betreffende het bankwezen en de wet betreffende effecten en de 
beurs wordt een dergelijk filiaal beschouwd als een rechtspersoon die 
los staat van de bank of maatschappij voor effectenhandel die volgens 
de wet van een ander land is opgericht. 

Korea kan het aantal financiële instellingen beperken dat is aangewezen 
om bouwspaarrekeningen zoals de nationale bouwspaarkasrekeningen 
aan te bieden. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

9. TOERISME EN DIENSTEN 
IN VERBAND MET REIZEN 

A. Hotels en restaurants 

(CPC 641, 6431**) 

behalve faciliteiten in ver
band met luchtvervoer en 
vervoer per spoor in CPC 
6431 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Verstrekken van maaltijden 

(CPC 642) 

1) Niet geconsolideerd, behalve voor faciliteiten in verband met 
luchtvervoer. 

1) Niet geconsolideerd, behalve voor faciliteiten in verband met lucht
vervoer. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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B. Reisbureaus en reisorganisa
toren 

(CPC 7471) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

C. Toeristengidsen 

(CPC 7472) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

10. CULTUUR, SPORT EN RE
CREATIE 

A. Amusement 

(CPC 96191, 96192) 

Amusement door individu
ele artiesten of groepen, zo
als musical, theater, concert, 
opera, enz. 

1) Niet geconsolideerd. 1) Niet geconsolideerd. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Niet geconsolideerd. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

B. Nieuwsagentschappen 

(CPC 962) 

1) Een news-tong-sin-sa (nieuwsagentschap) dat overeenkomstig een 
buitenlandse wet is opgericht, mag in Korea alleen news-tong-sin 
(nieuwsberichten) verspreiden onder contract met een nieuwsagent
schap dat overeenkomstig de Koreaanse wet is opgericht en over een 
radiostationvergunning beschikt, zoals Yonhap News. 

1) Geen.
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2) Geen. 2) Geen. 

3) Een buitenlands nieuwsagentschap mag in Korea een filiaal of kan
toor vestigen met als enig doel nieuws te vergaren. Ter verduidelij
king: een dergelijk filiaal of kantoor mag in Korea geen news-tong- 
sin (nieuwsberichten) verspreiden. 

De volgende personen mogen in Korea geen nieuwsagentschap heb
ben: 

a) een buitenlandse regering; 

b) een buitenlandse persoon; 

c) een onderneming die overeenkomstig de Koreaanse wet is opge
richt en waarvan de dae-pyo-ja (bijvoorbeeld een algemeen direc
teur, voorzitter, of een vergelijkbaar hoog kaderlid) geen onder
daan van Korea is of niet in Korea gedomicilieerd is, of 

d) een onderneming die overeenkomstig de Koreaanse wet is opge
richt en waarvan een buitenlandse persoon 25 procent of meer 
van de aandelen bezit. 

De volgende personen kunnen geen radiostationvergunning krijgen: 

a) een buitenlandse onderdaan; 

b) een buitenlandse regering of haar vertegenwoordiger, of 

c) een onderneming die overeenkomstig een buitenlandse wet is 
opgericht. 

3) De volgende personen mogen geen dae-pyo-ja (bijvoorbeeld een 
algemeen directeur, voorzitter, of een vergelijkbaar hoog kaderlid), redac
teur van een nieuwsagentschap, of im-won (lid van de raad van bestuur) 
van Yonhap News of het nieuwsagentschappromotiecomité zijn: 

a) een buitenlandse onderdaan, of 

b) een Koreaanse onderdaan die niet in Korea gedomicilieerd is. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

E. Recreatieparken 

(CPC 96491 behalve CPC 
96191, 96192 en stranden) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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11. VERVOER 

A. Zeevervoer 

Internationaal vervoer 

(CPC 7211, 7212) 

Behalve cabotage 

1) a) Lijnboten: geen. 

b) Bulk-, tramp- en overig internationaal zeevervoer: geen. 

1) Geen. Aan verleners van dien
sten in het internatio
nale zeevervoer wordt 
op redelijke en niet-dis
criminerende voorwaar
den toegang tot de vol
gende havendiensten 
verleend: 

1. loodsen; 

2. hulp van duw- en 
sleepboten; 

3. bevoorrading, 
brandstof en water; 

4. ophaling en ver
werking van afval; 

5. kapiteinsdiensten; 

6. navigatiehulp; 

7. diensten vanaf de 
wal die essentieel zijn 
voor het functioneren 
van een schip, waar
onder communicatie, 
water en elektriciteit; 

8. faciliteiten voor 
noodreparaties; 

9. verankering en 
aan- en afmeren. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) a) Oprichting van een geregistreerde onderneming om een vloot 
onder Koreaanse vlag te laten varen: 

i) internationaal personenvervoer over zee: niet geconsolideerd; 

ii) internationaal goederenvervoer over zee: geen. 

b) Andere vormen van commerciële aanwezigheid: geen. 

3) a) Geen. 

b) Geen. 

4) a) Scheepsbemanningen: niet geconsolideerd. 

b) Personeel aan de wal: niet geconsolideerd, behalve zoals aange
geven in de afdeling horizontale verbintenissen. 

(4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Aantekeningen: Behoudens de activiteiten die onder de desbetreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage, waaronder wordt 
verstaan het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of een plaats op het hele Koreaanse schiereiland en (of) op de nabijgelegen Koreaanse eilanden en een andere haven of plaats 
op het hele Koreaanse schiereiland en (of) op de nabijgelegen Koreaanse eilanden, met inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en 
verkeer dat vertrekt uit en aankomt in dezelfde haven of plaats op het hele Koreaanse schiereiland en (of) op de nabijgelegen Koreaanse eilanden. 

Ondersteunende diensten voor 
zeevervoer 

Behandeling van zeevracht 1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

Opslag in havens 

(CPC 742**) 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

In- en uitklaring 1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Diensten van scheepsagenten 1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Diensten in verband met de op
slag van containers 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Maritieme expediteurs 

(CPC 748**) (41 ) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Scheepsmakelaars 

(CPC 748**, 749**) (42 ) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

Onderhoud en reparatie van 
schepen (43 ) 

(CPC 8868) 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Verhuur van schepen met be
manning 

(CPC 7213) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd voor de oprichting van een geregistreerde 
onderneming om een vloot onder Koreaanse vlag te laten varen. 

3) Niet geconsolideerd voor de oprichting van een geregistreerde on
derneming om een vloot onder Koreaanse vlag te laten varen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Duwen en slepen 

(CPC 7214) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Niet geconsolideerd. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd voor de oprichting van een geregistreerde 
onderneming om een vloot onder Koreaanse vlag te laten varen. 

3) Niet geconsolideerd voor de oprichting van een geregistreerde on
derneming om een vloot onder Koreaanse vlag te laten varen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Tallyen, tellen en toezicht 

(CPC 745**) (44 ) 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

C. Luchtvervoer (45 ) 

Geautomatiseerde boekingssys
temen 

(CRS) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

Verkoop en marketing van 
luchtvaart 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Onderhoud en reparatie van 
vliegtuigen 

(deel van CPC 8868) 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Verhuur van vliegtuigen met 
bemanning 

(CPC 734) (46 ) 

1)2) Een vliegtuig dat door een Koreaanse luchtvaartmaatschappij 
wordt gebruikt, moet in Korea geregistreerd zijn. 

Soms worden alleen luchtvaartuigen geregistreerd die eigendom zijn 
van natuurlijke personen die aan specifieke nationaliteitscriteria vol
doen, of van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betref
fende eigendom van kapitaal en zeggenschap. 

Bij wijze van uitzondering mogen in de lidstaten van de Europese Unie 
geregistreerde luchtvaartuigen - in specifieke omstandigheden en behou
dens goedkeuring voor beperkte tijd door Korea - door een luchtvaart
maatschappij in de Europese Unie aan een Koreaanse luchtvaartmaat
schappij worden geleased om te voldoen aan uitzonderlijke behoeften 
van de Koreaanse luchtvaartmaatschappij, haar seizoensgebonden capa
citeitsbehoeften of haar behoeften om operationele problemen te over
winnen, wanneer aan die behoeften redelijkerwijs niet kan worden vol
daan door de lease van in Korea geregistreerde luchtvaartuigen. 

3) Een vliegtuig dat door een Koreaanse luchtvaartmaatschappij 
wordt gebruikt, moet in Korea geregistreerd zijn. 

Soms worden alleen luchtvaartuigen geregistreerd die eigendom zijn 
van natuurlijke personen die aan specifieke nationaliteitscriteria vol
doen, of van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betref
fende eigendom van kapitaal en zeggenschap. 

Het luchtvaartuig moet worden geëxploiteerd door een luchtvaartmaat
schappij die eigendom is van natuurlijke personen die aan specifieke 
nationaliteitscriteria voldoen, of van rechtspersonen die voldoen aan 
specifieke criteria betreffende eigendom van kapitaal en zeggenschap. 

1)2) Een vliegtuig dat door een Koreaanse luchtvaartmaatschappij 
wordt gebruikt, moet in Korea geregistreerd zijn. 

Soms worden alleen luchtvaartuigen geregistreerd die eigendom zijn van 
natuurlijke personen die aan specifieke nationaliteitscriteria voldoen, of 
van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betreffende eigen
dom van kapitaal en zeggenschap. 

Bij wijze van uitzondering mogen in de lidstaten van de Europese Unie 
geregistreerde luchtvaartuigen - in specifieke omstandigheden en behou
dens goedkeuring voor beperkte tijd door Korea - door een luchtvaart
maatschappij in de Europese Unie aan een Koreaanse luchtvaartmaat
schappij worden geleased om te voldoen aan uitzonderlijke behoeften 
van de Koreaanse luchtvaartmaatschappij, haar seizoensgebonden capaci
teitsbehoeften of haar behoeften om operationele problemen te overwin
nen, wanneer aan die behoeften redelijkerwijs niet kan worden voldaan 
door de lease van in Korea geregistreerde luchtvaartuigen. 

3) Een vliegtuig dat door een Koreaanse luchtvaartmaatschappij wordt 
gebruikt, moet in Korea geregistreerd zijn. 

Soms worden alleen luchtvaartuigen geregistreerd die eigendom zijn van 
natuurlijke personen die aan specifieke nationaliteitscriteria voldoen, of 
van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betreffende eigen
dom van kapitaal en zeggenschap.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

Het luchtvaartuig moet worden geëxploiteerd door een luchtvaartmaat
schappij die eigendom is van natuurlijke personen die aan specifieke 
nationaliteitscriteria voldoen, of van rechtspersonen die voldoen aan spe
cifieke criteria betreffende eigendom van kapitaal en zeggenschap. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

Grondafhandeling 1) Niet geconsolideerd. 1) Geen. 

2) Niet geconsolideerd. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

E. Vervoer per spoor 

a. Personenvervoer 

(CPC 7111) 

b. Goederenvervoer 

(CPC 7112) 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd voor bestaande activiteiten. 

Voor de ontplooiing van nieuwe activiteiten wordt een onderzoek naar 
de economische behoefte gedaan. 

Belangrijkste criteria: orde en discipline scheppen in de spoorwegsector. 

3) Niet geconsolideerd. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

c. Onderhoud en reparatie van 
spoorwegmaterieel (deel van 
CPC 8868) (47 ) 

d. Ondersteunende diensten 
voor vervoer per spoor (deel 
van CPC 741, CPC 
7113) (48 ) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Niet geconsolideerd. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

F. Vervoer over de weg 

a. Containervervoer behalve ca
botage 

(CPC 71233**) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Niet geconsolideerd. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Vergunningen worden uitsluitend aan internationale scheepvaart
maatschappijen verleend. 

3) Vracht is beperkt tot containers voor in- of uitvoer. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

b. Verhuur van niet-geregelde 
busdiensten met chauffeur 

(CPC 71223) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Niet geconsolideerd. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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Vorm van dienstverlening 1) Grensoverschrijdende dienstverlening 2) Verbruik in het buitenland 3) Commerciële aanwezigheid 4) Aanwezigheid van natuurlijke personen 

Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling Bijkomende verbintenissen 

c. Onderhoud en reparatie van 
materieel voor vervoer over 
de weg 

(deel van CPC 8867, deel 
van CPC 6112) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Niet geconsolideerd. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Voor de vestiging van een commerciële aanwezigheid wordt een 
onderzoek naar de economische behoefte gedaan. 

3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

G. Vervoer via pijpleidingen 

(CPC 7131**) 

Alleen vervoer van oliepro
ducten, behalve vervoer van 
LPG (49 ) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Geen. 

2) Niet geconsolideerd. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

H. Ondersteunende diensten 
voor alle wijzen van vervoer 

b. Opslag, andere dan in ha
vens 
(CPC 742**) 

Behalve diensten voor land
bouw-, visserij- en dierlijke 
producten 

1) Niet geconsolideerd*. 1) Niet geconsolideerd*. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

I. Overige vervoersdiensten 

GECOMBINEERD VERVOER 

Expediteursdiensten voor ver
voer per spoor (50 ) 

1) Niet geconsolideerd. 1) Niet geconsolideerd. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Geen. 3) Geen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen. 

12. OVERIGE DIENSTEN, NIET 
ELDERS INGEDEELD 

b. Haarverzorging en overige 
schoonheidsverzorging 

(CPC 9702) 

1) Geen. 1) Geen. 

2) Geen. 2) Geen. 

3) Niet geconsolideerd. 3) Niet geconsolideerd. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling ho
rizontale verbintenissen. 

4) Niet geconsolideerd, behalve zoals aangegeven in de afdeling hori
zontale verbintenissen.
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(1 ) Dit voorbehoud is niet van toepassing op voormalige privébedrijven die ingevolge bedrijfsreorganisatieprocessen staatseigendom zijn. 
(2 ) Voor de toepassing van dit voorbehoud wordt onder „overheidsbedrijf” elk bedrijf verstaan dat werd opgericht met als enig doel aandelen of vermogens van andere overheidsbedrijven of overheidsinstanties te verkopen of van de hand 

te doen. 
(3 ) De maatregelen voor bedrijven die mensen uit achtergestelde groepen in dienst hebben, worden op non-discriminerende wijze toegepast. 
(4 ) Deze beperkingen inzake stafpersoneel, afgestudeerde stagiairs en verkopers van zakelijke diensten gelden ook voor de lijst van specifieke verbintenissen inzake vestiging. Wat de CPC-codes met een dubbele asterisks in de beperkingen 

voor afgestudeerde stagiairs betreft: het toepassingsgebied van „niet geconsolideerd” is hetzelfde als het toepassingsgebied van de verbintenis in de verwante sectoren of subsectoren in „II. Sectorspecifieke verbintenissen”. 
(5 ) In deze lijst wordt onder „ISIC rev 3.1” verstaan de „International Standard Industrial Classification of all Economic Activities”, zoals vastgesteld in de „Statistical Papers, Series M, No 4, ISIC REV 3.1, 2002” van het Bureau voor de 

statistiek van de Verenigde Naties. 
(6 ) Korea behoudt zich het recht voor maatregelen in te stellen of te handhaven die de volgende beperkingen omvatten, maar er niet toe beperkt zijn: 

a) beperkingen inzake certificering, goedkeuring, registratie, toelating, en supervisie van, en alle andere eisen met betrekking tot, advocaten met een buitenlandse vergunning of buitenlandse advocatenkantoren die om het even welke 
vorm van rechtskundige diensten in Korea verstrekken; 

b) beperkingen inzake advocaten met een buitenlandse vergunning of buitenlandse advocatenkantoren die een partnerschap, commerciële associatie, affiliatie, of enige andere vorm van verbintenis ongeacht de rechtsvorm, aangaan met 
byeon-ho-sa (advocaten met een Koreaanse vergunning), Koreaanse advocatenkantoren, beop-mu-sa (Koreaanse juridische secretarissen), byeon-ri-sa (Koreaanse octrooiadvocaten), gong-in-hoe-ge-sa (gecertificeerde accountants), se- 
mu-sa (gecertificeerde Koreaanse belastingaccountants) of gwan-se-sa (Koreaanse douane-expediteurs); 

c) beperkingen inzake advocaten met een buitenlandse vergunning of buitenlandse advocatenkantoren die byeon-ho-sa (advocaten met een Koreaanse vergunning), beop-mu-sa (Koreaanse juridische secretarissen), byeon-ri-sa (Koreaanse 
octrooiadvocaten), gong-in-hoe-ge-sa (gecertificeerde accountants), se-mu-sa (gecertificeerde Koreaanse belastingaccountants) of gwan-se-sa (Koreaanse douane-expediteurs) in dienst nemen, en 

d) beperkingen inzake hoger management en de raad van bestuur van rechtspersonen die buitenlands juridisch advies verstrekken, eveneens met betrekking tot de voorzitter, ongeacht de bepaling in voetnoten 16 en 25 in hoofdstuk 
zeven. 

(7 ) Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen in te stellen of te handhaven die de volgende beperkingen omvatten, maar er niet toe beperkt zijn: a) beperkingen inzake gecertificeerde accountants of accountantsvennootschappen 
die onder buitenlandse wetten zijn geregistreerd en die gong-in-hoe-gye-sa (in Korea gecertificeerde accountants) in dienst nemen; b) beperkingen inzake in het buitenland gecertificeerde accountants die audits uitvoeren in Korea, en c) 
beperkingen inzake hoger management en de raad van bestuur van rechtspersonen die gecertificeerde accountantdiensten verstrekken, eveneens met betrekking tot de voorzitter, ongeacht de bepaling in voetnoten 16 en 25 in 
hoofdstuk zeven. 

(8 ) Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen in te stellen of te handhaven die de volgende beperkingen omvatten, maar er niet toe beperkt zijn: a) beperkingen inzake onder buitenlandse wetten gecertificeerde belasting
accountants of belastingconsulentenvennootschappen die se-mu-sa (in Korea gecertificeerde belastingaccountants) of gong-in-hoe-gye-sa (in Korea gecertificeerde accountants) in dienst nemen; b) beperkingen inzake in het buitenland 
gecertificeerde belastingaccountants die in Korea belastingsbemiddelingsdiensten verlenen en cliënten in belastingzaken vertegenwoordigen, en c) beperkingen inzake het hoger management en de raad van bestuur van rechtspersonen 
die gecertificeerde belastingaccountantdiensten verstrekken, eveneens met betrekking tot de voorzitter, ongeacht de bepaling in voetnoten 16 en 25 in hoofdstuk zeven. 

(9 ) Commerciële aanwezigheid hoeft geen rechtspersoon te zijn. 
(10 ) 83105**: slechts passagiersvoertuigen voor minder dan 15 passagiers onder CPC 83105. 
(11 ) 86761: slechts inspectie, testen en toetsen van lucht, water en geluids- en trillingsniveau onder CPC 86761. 
(12 ) 86763, 86769: alleen testen en toetsen van elektrische producten onder CPC 86763, 86769. 
(13 ) 88442: zeefdruk, diepdruk en diensten in verband met drukken onder CPC 88442. 
(14 ) Onder „expresbesteldiensten” wordt verstaan: het met spoed ophalen, vervoeren en bezorgen van documenten, drukwerk, pakjes, goederen, of andere voorwerpen, terwijl gedurende de hele dienstverlening de controle over deze 

voorwerpen wordt behouden en deze voorwerpen worden getraceerd. 
(15 ) Voor de duidelijkheid: Korea behoudt zich het recht voor maatregelen in te stellen of te handhaven met betrekking tot: 

a) het verlenen van ondersteunende diensten voor postkantoren door militair personeel of personeel met een vergelijkbaar statuut, en 
b) de vaststelling door de minister van Kenniseconomie van het totale aantal voertuigen dat tot het ministerie van Kenniseconomie mag behoren en de toewijzing van voertuigen aan postkantoren, zonder dat daarvoor de toestemming 

van de minister van Grond, Vervoer en Maritieme Zaken vereist is. 
(16 ) Artikel 3 van het besluit tot uitvoering van de wet betreffende de postdiensten staat evenwel toe dat privékoeriers diensten verlenen met betrekking tot commerciële documenten zoals a) vrachtbrieven of verzendbrieven onder open 

omslag, b) handelsgerelateerde documenten, c) documenten in verband met buitenlands kapitaal of technologiegerelateerde documenten, en d) buitenlandse valuta of documenten die daarmee verband houden. 
(17 ) Deze diensten worden gedefinieerd als de netwerkdiensten waarbij toeleveringskoppelingen tussen omroepexploitanten tot stand worden gebracht die nodig zijn voor de transmissie van televisie- of radiosignalen uitsluitend via satelliet. 

Bijgevolg omvatten de diensten de verkoop van satellietfaciliteiten, maar niet de verkoop van pakketten televisie- of radioprogramma's via satelliet aan het grote publiek. Interne verbindingen (de transmissie van die signalen via satelliet 
binnen het nationale grondgebied) vallen hier niet onder. 

(18 ) Onder een „persoon die als buitenlandse persoon wordt aangemerkt” wordt een rechtspersoon verstaan die overeenkomstig de Koreaanse wet is opgericht en waarin een buitenlandse overheid of een buitenlandse persoon (inclusief een 
„speciaal gerelateerde persoon” overeenkomstig de desbetreffende Koreaanse wet) de grootste aandeelhouder is en 15 procent of meer van de stemrechten van die rechtspersoon in handen heeft, maar niet een rechtspersoon die minder 
dan één procent van de totale stemrechten in handen heeft van een verstrekker van publieke telecommunicatiediensten met eigen faciliteiten. 

(19 ) Een „verstrekker met eigen faciliteiten” is een verstrekker die transmissiefaciliteiten bezit. Een „verstrekker zonder eigen faciliteiten” is een verstrekker die geen transmissiefaciliteiten bezit (maar die een switch, router of multiplexin
richting kan bezitten) en zijn publieke telecommunicatiediensten verstrekt via transmissiefaciliteiten van een verstrekker met eigen faciliteiten die over een vergunning beschikt. Onder „transmissiefaciliteiten” worden al dan niet 
draadloze transmissiefaciliteiten bedoeld (inclusief circuitgeschakelde faciliteiten) die transmitterende punten met ontvangende punten verbinden.
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(20 ) „Diensten met toegevoegde waarde” zijn telecommunicatiediensten die worden verleend via telecommunicatienetwerkfaciliteiten die van verleners met eigen faciliteiten worden geleased, en die de informatie van de consument opslaan 
en doorsturen of verwerken en doorsturen. 

(21 ) Onlinedatabanken en computerdiensten op afstand omvatten niet telecommunicatiediensten die mededelingen van derden overbrengen. 
(22 ) Telecommunicatiediensten die de gegevens van de klant doorsturen en/of uitwisselen zonder de vorm of de inhoud te veranderen (spraaktelefonie, telex, fax en gewone doorverkoop van geleasede circuits zijn uitgesloten). 
(23 ) Behalve de volgende diensten: 

a) handel in vuurwapens, zwaarden en springstoffen; 
b) kunstvoorwerpen en antiquiteiten, en 
(c) de vestiging en exploitatie van, en de handel op: 

i) publieke groothandelsmarkten voor landbouw-, visserij- en dierlijke producten, die door de plaatselijke autoriteiten als publieke groothandelsmarkten zijn aangewezen; 
ii) gezamenlijke groothandelsmarkten die zijn opgericht en worden geëxploiteerd door producentenorganisaties of verenigingen van algemeen belang voorgeschreven in het presidentiële besluit van de wet betreffende de distributie 

en prijsstabilisatie van landbouw- en visserijproducten, en 
iii) veemarkten die zijn opgericht en worden geëxploiteerd door de veehoudercoöperaties overeenkomstig de wet inzake landbouw en coöperaties. 

Voor de duidelijkheid: Korea behoudt zich het recht voor maatregelen in te stellen of te handhaven met betrekking tot het beheer van WTO-tariefcontingenten. 
(24 ) De groothandel in aardgas is opgenomen onder „Alle sectoren - Gasindustrie” in de lijst van specifieke verbintenissen inzake vestiging. 
(25 ) Franchising is beperkt tot goederen die in deze lijst onder groothandel en detailhandel zijn toegestaan. 
(26 ) Specifieke verbintenissen inzake markttoegang en nationale behandeling via elke vorm van dienstverlening worden niet zodanig uitgelegd dat zij van toepassing zijn op de erkenning van universitaire graden met het oog op toelating, 

registratie en kwalificatie voor de uitoefening van het beroep in Korea. 
(27 ) De soorten instellingen voor hoger onderwijs zijn opgenomen in aanhangsel I betreffende hoger onderwijs. 
(28 ) Onder een „school die een rechtspersoon is”, wordt een non-profitrechtspersoon verstaan die uitsluitend is opgericht met de bedoeling een gewone onderwijsinstelling op te richten overeenkomstig de desbetreffende onderwijswetgeving. 
(29 ) Onder „basiseigendom” wordt verstaan: onroerend goed, eigendom die door de statutaire bepalingen als basiseigendom wordt aangemerkt, eigendom die in de basiseigendom is opgenomen overeenkomstig de beslissingen van de raad 

van bestuur, en de reserve van het jaarlijkse begrotingsoverschot van de instelling. 
(30 ) Onder „grootstedelijk gebied Seoel” wordt verstaan: de grootstad Seoel, de grootstad Incheon, en de provincie Gyeonggyi. 
(31 ) De soorten instellingen voor volwassenenonderwijs zijn opgenomen in aanhangsel II betreffende volwassenenonderwijs. 
(32 ) Voor de toepassing van deze beperking worden onder „hag-won (privéonderwijsinstellingen voor volwassenen)” faciliteiten verstaan die aan tien mensen of meer gedurende een periode van 30 dagen of langer onderwijs verstrekken in 

verband met een leven lang leren of beroepsonderwijs. 
(33 ) 9402**: uitsluitend inzameling, vervoer en verwerking van industrieel afval onder CPC 9402. 
(34 ) 9406**, 9409**: uitsluitend milieu-effectbeoordeling onder CPC 9406 en 9409. 
(35 ) Deze aantekening is op zich niet bedoeld om een keuze door een verstrekker van financiële diensten uit de andere partij tussen filialen of dochterbedrijven te beïnvloeden of te beperken. 
(36 ) Voor de duidelijkheid: hoofdstuk zeven is niet van toepassing op maatregelen die Korea instelt of handhaaft met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde entiteiten. 
(37 ) Voor de duidelijkheid: de National Agricultural Cooperative Federation en de National Federation of Fisheries Cooperatives worden voor de toepassing van deze paragraaf, die verzekeringen omvat, niet beschouwd als verleners van 

financiële diensten. Onverminderd de bovenstaande aantekening worden de National Agricultural Cooperative Federation en de National Federation of Fisheries Cooperatives beschouwd als verleners van financiële diensten die onder 
hoofdstuk zeven vallen wat de verlening van bank- en andere financiële diensten betreft die door het Comité financiële diensten worden gereguleerd. 

(38 ) Onder „advies” worden activiteiten verstaan zoals advies bij het bepalen van de ondernemingsstrategie, marketingstrategie of productontwikkelingsstrategie. Onder „risicobeoordeling” worden activiteiten verstaan zoals risicoanalyse, 
risicopreventie, of deskundigenadvies inzake moeilijk in te schatten of ongewone risico's. 

(39 ) Voor de duidelijkheid: onder „financiële informatie” wordt in deze afdeling geen algemene financiële of bedrijfsinformatie verstaan die in een publicatie voor het grote publiek is opgenomen of die voor een groot publiek wordt verstrekt. 
(40 ) Onder „internationaal erkende financiële instelling” wordt elke financiële instelling verstaan die van een internationale ratingorganisatie een rating heeft gekregen die aanvaardbaar is voor de desbetreffende Koreaanse toezichthouder, 

alsook elke financiële instelling die met alternatieve middelen die voor de desbetreffende Koreaanse toezichthouder aanvaardbaar zijn, heeft aangetoond dat zij over een equivalente status beschikt. 
(41 ) Expediteursdiensten door schepen namens de expediteur (inclusief buitenlandse expediteurs onder contract) onder CPC 748. 
(42 ) 748**, 749**: makelaars voor goederenvervoer over zee of voor het charteren, leasen, aankopen of verkopen van schepen onder CPC 748 en 749. 
(43 ) Diensten, zoals reparatie en beheer van schepen, beheer van bemanningen, en zeeverzekering, verstrekt namens een onderneming voor personenvervoer over zee, een onderneming voor goederenvervoer over zee of een leasemaat

schappij voor schepen. 
(44 ) Tallyen, tellen en toezicht zijn alle op de zeevervoersector van toepassing. 
(45 ) Zoals gedefinieerd in de GATS-bijlage over luchtvervoer. 
(46 ) Beperkt tot leasing met bemanning. 
(47 ) Verbintenissen inzake onderhoud en reparatie van spoorwegmaterieel zijn alleen van toepassing op spoorwegfaciliteiten in privébezit. 
(48 ) Verbintenissen inzake ondersteunende diensten voor vervoer per spoor zijn alleen van toepassing op spoorwegfaciliteiten in privébezit. 
(49 ) Vervoer van aardgas via pijpleidingen is opgenomen onder „Alle sectoren - Gasindustrie” in de lijst van specifieke verbintenissen inzake vestiging. 
(50 ) Onder „expediteursdiensten voor vervoer per spoor” worden ondersteunende diensten verstaan die voor en na het vervoer per spoor moeten worden uitgevoerd, zoals het ophalen van containers, het sluiten van contracten met de 

Koreaanse spoorwegmaatschappij voor het vervoer van de vracht per trein, en het lossen/laden en leveren van vracht.
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AANHANGSEL I 

(Hoger onderwijs) 

De verschillende soorten instellingen voor hoger onderwijs: 

1. Junior Colleges: instellingen voor hoger onderwijs die opleidingen van 2-3 jaar aanbieden en een associate degree 
verlenen, overeenkomstig de wet betreffende het hoger onderwijs. 

2. Universiteiten: instellingen voor hoger onderwijs die opleidingen van 4-6 jaar aanbieden en de graad van bachelor 
verlenen, overeenkomstig de wet betreffende het hoger onderwijs. 

3. Industriële universiteiten: instellingen voor hoger onderwijs die opleidingen aanbieden in kennis en vaardigheden voor 
een geïndustrialiseerde samenleving, en de graad van bachelor verlenen, overeenkomstig de wet betreffende het hoger 
onderwijs. 

4. Technische hogescholen: instellingen voor hoger onderwijs die opleidingen van 2 jaar tot deskundige arbeidskracht 
aanbieden en een associate degree en graad van bachelor verlenen, overeenkomstig de wet betreffende het hoger 
onderwijs. 

5. Universiteiten binnen ondernemingen: instellingen voor hoger onderwijs die door werkgevers worden opgericht en 
gerund om werknemers op te leiden, en graden of diploma's verlenen die gelijkwaardig zijn aan die van Junior 
Colleges of universiteiten, overeenkomstig de wet betreffende een leven lang leren.
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AANHANGSEL II 

(Volwassenenonderwijs) 

De verschillende soorten instellingen voor volwassenenonderwijs: 

1. Overeenkomstig de wet betreffende de oprichting en de exploitatie van privéonderwijsinstellingen en lessen die buiten 
het studieprogramma vallen, zijn hag-won (privéonderwijsinstellingen voor volwassenen) faciliteiten die aan tien 
mensen of meer gedurende een periode van 30 dagen of langer onderwijs verstrekken in verband met een leven 
lang leren of beroepsonderwijs. Hiervan uitgesloten zijn: scholen, bibliotheken, musea, faciliteiten op de werkplek die 
werknemers onderwijs verstrekken, faciliteiten voor een leven lang leren overeenkomstig de wet betreffende een leven 
lang leren, en rijscholen. 

a) Industriële-infrastructuurtechnologie: machines, auto's, metaal, chemie en keramiek, elektriciteit, telecommunicatie, 
elektronica, scheepsbouw, luchtvaart, weg- en waterbouwkunde, textiel en kleding, mijnbouw, landinrichting, land- 
en bosbouw, exploitatie van de oceanen, energie, ambachten, milieu, vervoer, en veiligheidsmanagement. 

b) Toegepaste industriële technologie: design, haarverzorging en cosmetiek, levensmiddelen en dranken, verpakken, 
drukken, fotografie, en het stemmen van piano's. 

c) Industriële diensten:: stenografie, computeraccounting, e-handel, arbeidsbemiddeling, maatschappelijke enquêtes, 
congresplanning, raadpleging van consumenten, en telemarketing. 

d) Algemene diensten: het trimmen van huisdieren, begrafenisondernemer, hospice, vliegtuigbemanning, en zieken
huiscoördinatoren. 

e) Computer: computers, spelletjes, robots, gegevensverwerking, telecommunicatie-uitrusting, het internet, en software. 

f) Cultuur en toerisme: publiceren, afbeelden en opnemen, film, omroep, karakterproducten, en toerisme. 

g) Verpleegassistent: verpleegassistent. 

h) Management en kantoorwerk: financiën, verzekeringen, handel, vastgoed, secretariaatsdiensten, accounting, pen
schrift, boekhouding, abacus, hoofdrekenen, en snellezen. 

i) Internationaal: vreemde talen voor volwassenen, tolken, en vertalers. 

j) Geesteswetenschappen: uitwisseling van studenten tussen universiteiten, overheidsmanagement, bedrijfsmanage
ment, accounting, statistiek, en examens voor ambtenaren. 

k) Kunst: traditionele Koreaanse muziek, traditionele dans, kalligrafie, bloemschikken, kunst en ambacht waarbij 
gebruik wordt gemaakt van bloemen, cartoons, theater, modellen, conversatievaardigheden, magie, toegepaste 
muziek, vocale muziek, moderne dans, baduk, en welsprekendheid. 

l) Leeszaal ( 1 ): leeszalen die niet verbonden zijn aan privé-instellingen met gewone studieprogramma's. 

2. Faciliteiten voor een leven lang leren zijn de faciliteiten die zijn goedgekeurd door, geregistreerd bij of ter kennis 
gesteld van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Technologie overeenkomstig de wet betreffende een leven 
lang leren. Faciliteiten voor volwassenenonderwijs in het kader van een leven lang leren zijn verbonden aan de 
werkplek, ngo's, scholen, en mediaorganisaties, houden verband met de ontwikkeling van kennis en menselijke hulp
bronnen, of zijn onlinefaciliteiten voor een leven lang leren, en zijn alle voor volwassenen bedoeld. 

B. Lijst van specifieke verbintenissen inzake vestiging ( 2 ) 

TOELICHTING 

1. In onderstaande lijst van verbintenissen („deze lijst”) zijn de economische activiteiten opgenomen die overeenkomstig 
artikel 7.13 zijn geliberaliseerd, alsook, door middel van voorbehouden, de beperkingen inzake markttoegang en 
nationale behandeling die gelden voor vestigingen en investeerders uit de EU in die activiteiten. Deze lijst bevat de 
volgende elementen: 

a) de eerste kolom, waarin de sector of subsector wordt vermeld waarin Korea de verbintenis is aangegaan, en de 
liberalisering waarop de voorbehouden van toepassing zijn; 

b) de tweede kolom, waarin de toepasselijke voorbehouden bij artikel 7.11 in de in de eerste kolom vermelde sector of 
subsector worden beschreven, en
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( 1 ) Een plaats waar mensen gaan om te studeren. 
( 2 ) Deze beperkingen inzake stafpersoneel, afgestudeerde stagiairs en verkopers van zakelijke diensten, die zijn opgenomen in „1. Hori

zontale verbintenissen” van de lijst van specifieke verbintenissen inzake dienstensectoren, worden, indien relevant, ook toegepast op de 
lijst van specifieke verbintenissen inzake vestiging.
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c) de derde kolom, waarin de toepasselijke voorbehouden bij artikel 7.12 in de in de eerste kolom vermelde sector of 
subsector worden beschreven. 

Voor vestiging in sectoren of subsectoren waarop de overeenkomst van toepassing is en die niet in deze lijst is 
opgenomen, zijn geen verbintenissen aangegaan. 

2. Deze lijst is niet van toepassing op de vestiging in dienstensectoren, die reeds onder Korea's lijst van specifieke 
verbintenissen inzake dienstensectoren valt. 

3. Maatregelen die onverenigbaar zijn met zowel artikel 7.11 als artikel 7.12 moeten worden opgenomen in de kolom 
die betrekking heeft op artikel 7.11. In dat geval wordt de inschrijving tevens als voorwaarde of kwalificatie voor de 
toepassing van artikel 7.12 beschouwd ( 1 ). 

4. Onverminderd artikel 7.11 hoeven non-discriminatievereisten wat de soorten rechtsvorm van een vestiging betreft niet 
in deze lijst te worden genoemd om door Korea te worden gehandhaafd of vastgesteld. 

5. Korea gaat geen verbintenissen aan overeenkomstig de artikelen 7.18 en 7.19 voor stafpersoneel, afgestudeerde 
stagiairs en verkopers van zakelijke diensten in economische activiteiten die niet overeenkomstig artikel 7.13 zijn 
geliberaliseerd. 

Korea's verbintenissen overeenkomstig de artikelen 7.18 en 7.19 inzake stafpersoneel, afgestudeerde stagiairs en 
verkopers van zakelijke diensten zijn niet van toepassing in gevallen waarin het de bedoeling of het gevolg van 
hun tijdelijke aanwezigheid is in te grijpen in arbeids- of managementgeschillen of -onderhandelingen, dan wel het 
resultaat van dergelijke geschillen of onderhandelingen op andere wijze te beïnvloeden. 

Korea kan maatregelen nemen met betrekking tot natuurlijke personen die toegang zoeken tot de Koreaanse arbeids
markt, alsook maatregelen met betrekking tot burgerschap, verblijf of vast werk. 

Stafpersoneel, afgestudeerde stagiairs en verkopers van zakelijke diensten, wier binnenkomst en tijdelijk verblijf zijn 
toegestaan, moeten de immigratie- en arbeidswetgeving van Korea naleven. 

6. Voor de vaststelling van de individuele sectoren en subsectoren wordt onder ISIC rev 3.1 verstaan de „International 
Standard Industrial Classification of all Economic Activities”, zoals vastgesteld in de „Statistical Papers, Series M, N o 4, 
ISIC REV 3.1, 2002” van het Bureau voor de statistiek van de Verenigde Naties. 

7. Deze lijst bevat geen maatregelen met betrekking tot opleidingseisen en -procedures, technische normen, en vergun
ningsvereisten die geen beperking inzake markttoegang of nationale behandeling vormen in de zin van de artikelen 
7.11 en 7.12. Die maatregelen (zoals een vergunningsverplichting, universeledienstverplichting, verplichte erkenning 
van kwalificaties in gereglementeerde sectoren, verplichting om specifieke examens (inclusief taalexamens) af te leggen, 
en non-discriminatieverplichtingen inzake bepaalde activiteiten die niet in beschermde milieugebieden of gebieden van 
bijzonder historisch en artistiek belang mogen worden uitgeoefend) gelden in ieder geval voor vestigingen en inves
teerders uit de andere partij, ook al zijn zij niet in de lijst opgenomen. 

8. Overeenkomstig artikel 7.1 bevat deze lijst geen maatregelen betreffende door Korea toegekende subsidies, waaronder 
door de overheid gesteunde leningen, garanties en verzekeringen. 

9. De uit deze lijst voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben geen directe werking, zodat er niet rechtstreeks 
rechten voor natuurlijke of rechtspersonen uit voortvloeien.
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( 1 ) Voor de toepassing van dit punt is de overeenkomstig artikel 7.12 verleende behandeling niet minder gunstig dan de behandeling 
ingevolge vrijhandelsovereenkomsten waarbij Korea partij is en die na de ondertekening van deze overeenkomst van kracht zal worden.
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Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling 

ALLE SECTOREN DIE IN DEZE LIJST ZIJN OPGENOMEN Verwerving van grond 

Niet geconsolideerd voor maatregelen met betrekking tot de verwerving van grond door buitenlandse personen, behalve dat een 
rechtspersoon grond mag blijven verwerven, op voorwaarde dat hij: 

1) niet als buitenlands wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 2 van de wet betreffende de verwerving van grond door buitenlanders, 
en 

2) overeenkomstig de wet betreffende de verwerving van grond door buitenlanders als buitenlands wordt aangemerkt of een filiaal van 
een buitenlandse rechtspersoon is, behoudens toestemming of kennisgeving overeenkomstig de wet betreffende de verwerving van 
grond door buitenlanders wanneer de grond wordt gebruikt voor één van de volgende legitieme zakendoeleinden: 

a) gewone zakenactiviteiten; 

b) huisvesting voor het hogere management, of 

c) voldoen aan grondbezitvereisten overeenkomstig de desbetreffende wetgeving. 

Niet geconsolideerd voor maatregelen met betrekking tot de verwerving van landbouwgrond door buitenlandse personen. 

Investeringen 

Niet geconsolideerd voor maatregelen met betrekking tot de overdracht of het van de hand doen van aandelen of vermogens die in 
handen zijn van overheidsbedrijven of overheidsinstanties (1 ) (2 ). 

Een buitenlander die een buitenlandse directe investering wil doen, moet vooraf verslag uitbrengen aan de minister van Kenniseconomie 
overeenkomstig de ordonnantie van de minister van Kenniseconomie. Dezelfde beperkingen gelden voor wijzigingen met betrekking tot 
onder meer het bedrag en de ratio van de buitenlandse directe investering. 

Niet geconsolideerd voor maatregelen in verband met investeringen in de defensie-industrie. Buitenlandse investeerders die uitstaande 
aandelen van de defensie-industrie, andere dan de nieuw uitgegeven aandelen, willen verwerven, moeten daarvoor de voorafgaande 
toestemming van de minister van Kenniseconomie hebben. 

Achtergestelde groepen 

Niet geconsolideerd voor maatregelen waarbij rechten of preferenties worden toegekend aan sociaal of economisch achtergestelde 
groepen, zoals gehandicapten, personen die de staat uitzonderlijke diensten hebben bewezen, en etnische minderheden (3 ) 

Nationale elektronische-informatiesystemen in staatsbezit 

Niet geconsolideerd voor maatregelen die betrekking hebben op het beheer en de exploitatie van publieke elektronische-informatie
systemen die vertrouwelijke informatie bevatten die eigendom is van de overheid of informatie die werd verzameld krachtens de 
regelgevingsfuncties en -bevoegdheden van de overheid. Dit voorbehoud is niet van toepassing op betalings- en vereffeningssystemen 
in verband met financiële diensten. 

Vuurwapens, zwaarden, springstoffen, enz. 

Niet geconsolideerd voor maatregelen met betrekking tot de sectoren vuurwapens, zwaarden en springstoffen, inclusief de vervaardiging, 
het gebruik, de verkoop, de opslag, het vervoer, de in- en uitvoer en het bezit van vuurwapens, zwaarden en springstoffen. 

Atoomenergie 

Niet geconsolideerd voor maatregelen in verband met de atoomenergie-industrie. 

Elektriciteitsindustrie 

Niet geconsolideerd voor maatregelen met betrekking tot de opwekking, transmissie, distributie en verkoop van elektriciteit. Dergelijke 
maatregelen mogen het niveau van de totale buitenlandse eigendom dat is toegestaan in de elektriciteitsindustrie zoals opgenomen in de 
lijst onder sector D a) a) (ISIC rev 3.1: 401) niet verlagen.
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Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling 

Gasindustrie 

Niet geconsolideerd voor maatregelen met betrekking tot de invoer van en de groothandel in aardgas en de exploitatie van terminals en 
het nationale hogedrukpijplijnnetwerk. Dergelijke maatregelen mogen het niveau van de totale buitenlandse eigendom dat is toegestaan 
in de gasindustrie zoals opgenomen in de lijst onder sector D a) b) (ISIC rev 3.1: 402) niet verlagen. 

A. LANDBOUW, JACHT, BOSBOUW 

a) Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 

(ISIC rev 3.1: 011,012,013,015) 

Niet geconsolideerd voor het verbouwen van rijst of gerst. 

Buitenlandse investeerders mogen geen 50 procent of meer bezit
ten van de aandelen van een rundveefokkerij. 

Niet geconsolideerd voor het verbouwen van rijst of gerst. 

b) Bosbouw en de exploitatie van bossen 

(ISIC rev 3.1: 02) 

Geen. Geen. 

B. WINNING VAN DELFSTOFFEN 

a) Winning van steen- en bruinkool; winning van turf 

(ISIC rev. 3.1: 10) 

Geen. Geen. 

b) Winning van aardolie en aardgas; diensten in verband met de 
winning van aardolie en gas, behalve landmeteractiviteiten 

(ISIC rev. 3.1: 11) 

Geen, onder de volgende voorwaarden: 

a) alleen de regering kan over winningsrechten voor onderzeese 
aardolie (4 ) beschikken, en 

b) deze rechten kunnen voor beperkte tijd worden overgedragen 
aan een vergunninghouder, op voorwaarde dat de aanvrager 
voldoet aan niet-discriminerende en objectief beoordeelde kwa
lificatie-eisen. 

Geen. 

d) Winning van metaalertsen 

(ISIC rev. 3.1: 13) 

Geen. Geen. 

e) Overige winning van delfstoffen 

(ISIC rev. 3.1: 14) 

Geen. Geen. 

C. INDUSTRIE 

a) Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 

(ISIC rev 3.1: 15 behalve het polijsten van granen) 

Geen. Geen. 

b) Vervaardiging van tabaksproducten 

(ISIC rev. 3.1: 16) 

Geen. Geen. 

c) Vervaardiging van textiel 

(ISIC rev. 3.1: 17) 

Geen. Geen.
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Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling 

d) Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont 

(ISIC rev. 3.1: 18) 

Geen. Geen. 

e) Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, 
zadel- en tuigmakerswerk en schoeisel 

(ISIC rev. 3.1: 19) 

Geen. Geen. 

f) Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van 
kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet 
en van vlechtwerk 

(ISIC rev. 3.1: 20) 

Geen. Geen. 

g) Vervaardiging van papier en papierwaren 

(ISIC rev. 3.1: 21) 

Geen. Geen. 

h) Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie van opgenomen media 

(ISIC rev. 3.1: 22, behalve uitgave en druk voor een vast bedrag 
of op contractbasis (5 )) 

Geen. Geen. 

i) Vervaardiging van cokesovenproducten 

(ISIC rev. 3.1: 231) 

Geen. Geen. 

j) Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 

(ISIC rev. 3.1: 232) 

Geen. Geen. 

l) Vervaardiging van chemische producten 

a) Vervaardiging van chemische basisproducten 

(ISIC rev. 3.1: 241 behalve vervaardiging van radio-isotopen) 

Geen. Geen. 

b) Vervaardiging van andere chemische producten 

(ISIC rev 3.1: 242) 

Geen. Geen. 

c) Vervaardiging van synthetische of kunstmatige vezels 

(ISIC rev 3.1: 243) 

Geen. Geen. 

m) Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 

(ISIC rev. 3.1: 25) 

Geen. Geen. 

n) Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale produc
ten 

(ISIC rev. 3.1: 26) 

Geen. Geen. 

o) Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

(ISIC rev. 3.1: 27) 

Geen. Geen.
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Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling 

p) Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en 
apparaten 

(ISIC rev. 3.1: 28 behalve vervaardiging van kernreactor) 

Geen. Geen. 

q) Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g 

a) Vervaardiging van machines voor algemeen gebruik 

(ISIC rev. 3.1: 291) 

Geen. Geen. 

b) Vervaardiging van machines voor specifieke doeleinden, an
dere dan wapens en munitie 

(ISIC rev. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 

Geen. Geen. 

c) Vervaardiging van huishoudapparaten, n.e.g. 

(ISIC rev. 3.1: 293) 

Geen. Geen. 

r) Vervaardiging van kantoormachines, boekhoudmachines en com
puters 

(ISIC rev. 3.1: 30) 

Geen. Geen. 

s) Vervaardiging van elektrische machines en toestellen, n.e.g. 

(ISIC rev. 3.1: 31) 

Geen. Geen. 

t) Vervaardiging van radio-, televisie- en communicatieapparatuur 
en -toestellen 

(ISIC rev. 3.1: 32) 

Geen. Geen. 

u) Vervaardiging van medische, precisie- en optische instrumenten 
en uurwerken 

(ISIC rev. 3.1: 33 behalve vervaardiging van stralingsfaciliteiten) 

Geen. Geen. 

v) Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 

(ISIC rev. 3.1: 34) 

Geen. Geen. 

w) Vervaardiging van andere (niet-militaire) transportmiddelen 

(ISIC rev. 3.1: 35 behalve de vervaardiging van oorlogsschepen, 
oorlogsvliegtuigen en andere transportmiddelen voor militair ge
bruik) 

Geen. Geen. 

x) Vervaardiging van meubelen; vervaardiging, n.e.g. 

(ISIC rev. 3.1: 36) 

Geen. Geen. 

y) Recyclage 

(ISIC rev. 3.1: 37) 

Geen. Geen.
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Sector of subsector Beperkingen betreffende markttoegang Beperkingen betreffende nationale behandeling 

D. ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER 

a) Elektriciteit, gas, stoom en warm water Buitenlanders mogen in totaal niet meer dan 40 procent van de door KEPCO uitgegeven aandelen bezitten. Een buitenlandse persoon 
mag niet de grootste aandeelhouder van KEPCO worden. 

a) Energie-industrie - elektriciteitscentrales andere dan kerncentra
les; transmissie, distributie en verkoop van elektriciteit 

(ISIC rev. 3.1: 401) 

Het totale buitenlandse aandeel in elektriciteitscentrales, inclusief warmtekrachtcentrales voor het stadsverwarmingssysteem, mag niet 
meer bedragen dan 30 procent van de totale faciliteiten op het Koreaanse grondgebied. 

Het totale buitenlandse aandeel in de transmissie, distributie en verkoop van elektriciteit mag geen 50 procent of meer bedragen. Een 
buitenlandse persoon mag niet de grootste aandeelhouder zijn. 

Eén aandeelhouder mag hoogstens 3 procent van de KEPCO-aandelen bezitten. 

b) Productie van gas; distributie van gasvormige brandstoffen via 
leidingen 

(ISIC rev. 3.1: 402) 

Buitenlandse personen mogen in totaal niet meer dan 30 procent van de KOGAS-aandelen bezitten. 

Eén aandeelhouder mag hoogstens 15 procent van de KOGAS-aandelen bezitten. 

c) Stoom en warm water (ISIC rev. 3.1: 403) Geen. Geen. 

(1 ) Dit voorbehoud is niet van toepassing op voormalige privébedrijven die ingevolge bedrijfsreorganisatieprocessen staatseigendom zijn. 
(2 ) Voor de toepassing van dit voorbehoud wordt onder „overheidsbedrijf” elk bedrijf verstaan dat werd opgericht met als enig doel aandelen of vermogens van andere overheidsbedrijven of overheidsinstanties te verkopen of van de hand te 

doen. 
(3 ) De maatregelen voor bedrijven die mensen uit achtergestelde groepen in dienst hebben, worden op niet-discriminerende wijze toegepast. 
(4 ) „Aardolie” omvat natuurlijke pitch en ontvlambaar aardgas. 
(5 ) Uitgave en druk voor een vast bedrag of op contractbasis zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder Andere zakelijke diensten r).
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BIJLAGE 7-B 

MEESTBEGUNSTIGINGSVRIJSTELLING 

1. Voor de toepassing van artikel 7.8, lid 2, en artikel 7.14, lid 2, moeten verplichtingen die in een overeenkomst inzake 
regionale economische integratie zijn opgenomen, om van een aanzienlijk hoger niveau te zijn, ofwel een interne 
markt voor diensten en vestiging ( 1 ) tot stand brengen, ofwel zowel het recht van vestiging als de onderlinge 
afstemming van de wetgeving inhouden. Het niveau van de verplichtingen moet op basis van sectorspecifieke of 
horizontale verbintenissen worden geëvalueerd. 

a) In dit punt wordt onder het recht van vestiging een verplichting verstaan om in substantie alle belemmeringen voor 
vestiging op te heffen tussen de partijen bij de overeenkomst inzake regionale economische integratie door het van 
kracht worden van die overeenkomst. Het recht van vestiging houdt voor onderdanen van de partijen bij de 
overeenkomst inzake regionale economische integratie het recht in om ondernemingen op te richten en te beheren 
onder de voorwaarden die voor onderdanen zijn vastgesteld in de wetgeving van het land waar een dergelijke 
onderneming wordt gevestigd. 

b) In dit put wordt onder de onderlinge afstemming van de wetgeving verstaan: 

i) de afstemming van de wetgeving van één of meer partijen bij de overeenkomst inzake regionale economische 
integratie op de wetgeving van de andere partij of partijen bij die overeenkomst, of 

ii) de opname van gemeenschappelijke wetgeving in de rechtsorde van de partijen bij de overeenkomst inzake 
regionale economische integratie. Een dergelijk afstemming of opname vindt pas plaats, en wordt pas geacht 
plaats te vinden vanaf het ogenblik waarop deze is vastgesteld in de interne rechtsorde van de partij of partijen 
bij de overeenkomst inzake regionale economische integratie. 

2. De partijen stellen het in artikel 7.3 bedoelde comité in kennis van elke overeenkomst inzake regionale economische 
integratie die voldoet aan de voorwaarden van artikel 7.8, lid 2, en artikel 7.14, lid 2. Een dergelijke kennisgeving 
moet worden gedaan binnen 60 dagen na de ondertekening van de overeenkomst inzake regionale economische 
integratie. 

3. Op verzoek van een partij, en ingevolge de in punt 2 van deze bijlage vermelde kennisgeving, bespreken en onder
zoeken de partijen, in het comité of in afzonderlijke raadplegingen, of de overeenkomst inzake regionale economische 
integratie in overeenstemming is met de voorwaarden van artikel 7.8, lid 2, artikel 7.14, lid 2, en deze bijlage.

NL L 127/1304 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 1 ) Een interne markt voor diensten en vestiging betekent een ruimte zonder interne grenzen waarin het vrije verkeer van diensten, kapitaal 
en personen gegarandeerd is. Voor de duidelijkheid: de Europese Economische Ruimte (EER) is de enige interne markt met derde landen 
van de Europese Unie bij de ondertekening van deze overeenkomst.
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BIJLAGE 7-C 

LIJST VAN MEESTBEGUNSTIGINGSVRIJSTELLINGEN 

EU 

Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden 
met de artikelen 7.8 en 7.14 Landen waarop de maatregel van toepassing is Geplande duur Omstandigheden waardoor de vrijstelling 

nodig is 

1. Alle sectoren. De Europese Unie behoudt zich het recht voor maatregelen te 
handhaven of vast te stellen die aan landen een gedifferentieerde 
behandeling toekennen die voortvloeit uit een specifieke bepaling 
in overeenkomsten inzake economische integratie waarbij de 
Europese Unie partij is en volgens welke de Europese Unie de 
maatregel alleen mag wijzigen in de mate dat de wijziging de 
maatregel niet minder conform maakt met verplichtingen inzake 
markttoegang, nationale behandeling en meestbegunstiging in 
deze overeenkomsten inzake economische integratie dan net 
voor de wijziging. 

Alle landen. Onbepaald. Ter bescherming van gedifferentieerde 
behandeling die uit blokkeringsclausu
les voortvloeit. 

2. Vervoer over de weg Voor voertuigen die in de in kolom 3) vermelde landen zijn 
geregistreerd, is de toelating om goederen en/of personen te 
vervoeren in Roemenië in overeenstemming met bestaande of 
toekomstige bilaterale overeenkomsten inzake vervoer over de 
weg. Cabotage voor vervoer over de weg is voorbehouden aan 
voertuigen die intern geregistreerd zijn. 

Oostenrijk, Albanië, België, Bulgarije, Tsje
chië, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Zwitser
land, Letland, Litouwen, Frankrijk, Finland, 
Italië, Iran, Duitsland, Griekenland, Luxem
burg, Groot-Brittannië, Noorwegen, Neder
land, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Slo
wakije, Syrië, Slovenië, Turkije, Hongarije, en 
in de toekomst mogelijk andere landen. 

Onbepaald. De behoefte aan de uitzondering 
houdt verband met de regionale speci
ficiteit van de levering van grensover
schrijdende vervoersdiensten over de 
weg. 

3. Vervoer per spoor 
— Personen en goederen 

Maatregelen die overeenkomstig bestaande of toekomstige over
eenkomsten zijn genomen, en die verkeersrechten en operatio
nele voorwaarden regelen, alsook de verlening van vervoersdien
sten op het grondgebied van Bulgarije, Tsjechië en Slowakije en 
tussen de betrokken landen. 

Alle landen waarvoor overeenkomsten van 
kracht zijn of zullen zijn. 

Onbepaald. Teneinde de infrastructuur van het ver
voer per spoor en het milieu intact te 
houden, en verkeersrechten op het 
grondgebied van Tsjechië en Slowakije 
en tussen de betrokken landen te re
guleren. 

4. Vervoer over de weg 
— Personen en goederen 

Bepalingen in bestaande of toekomstige overeenkomsten inzake 
internationaal goederenvervoer (inclusief gecombineerd vervoer - 
weg/spoor) en personenvervoer, die zijn gesloten tussen de Ge
meenschap en/of de Europese Unie of de lidstaten en derde 
landen, die: 
a) het verlenen van vervoersdiensten tussen de verdragsluitende 

partijen, dan wel over het grondgebied van de verdragslui
tende partijen, voorbehouden aan of beperken tot voertuigen 
die door een van de verdragsluitende partijen zijn geregi
streerd (1 ), of 

b) voor dergelijke voertuigen belastingvrijstelling verlenen. 

Zwitserland, staten in Centraal-, Oost- en 
Zuidoost-Europa en alle leden van het Ge
menebest van Onafhankelijke Staten, Alba
nië, Turkije, Libanon, Israël, Syrië, Jordanië, 
Egypte, Tunesië, Algerije, Marokko, Iran, Af
ghanistan, Irak, en Koeweit. 

Onbepaald. De behoefte aan de uitzondering 
houdt verband met de regionale ken
merken van de levering van grensover
schrijdend vervoer over de weg.
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Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden 
met de artikelen 7.8 en 7.14 Landen waarop de maatregel van toepassing is Geplande duur Omstandigheden waardoor de vrijstelling 

nodig is 

5. Vervoer over de weg 
— Personen en goederen 

Maatregelen die zijn genomen overeenkomstig bestaande of toe
komstige overeenkomsten, en die het verlenen van vervoersdien
sten voorbehouden aan of beperken tot de betrokken verdrag
sluitende partijen en operationele voorwaarden vaststellen, met 
inbegrip van doorvoervergunningen en/of preferentiële wegen
belastingen voor vervoersdiensten in, op, door en uit Tsjechië. 

Alle landen waarvoor overeenkomsten van 
kracht zijn of zullen zijn. 

Onbepaald. Teneinde de infrastructuur van het ver
voer over de weg en het milieu intact 
te houden, en verkeersrechten op het 
grondgebied van Tsjechië en tussen de 
betrokken landen te reguleren. 

6. Vervoer over de weg 
— Personen en goederen 

Bepalingen in bestaande of toekomstige wederzijdse bilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten inzake internationaal wegvervoer 
(inclusief gecombineerd vervoer, weg en spoor) die cabotagever
voer in Finland voorbehouden. 

Alle landen waarvoor bilaterale of plurilate
rale overeenkomsten van kracht zijn. 

Onbepaald. Regionale specificiteit van het vervoer 
over de weg. 

7. Vervoer over de weg 
— Personen en goederen 

In Oostenrijk is de btw-vrijstelling beperkt tot internationaal 
personenvervoer dat wordt uitgevoerd door buitenlandse onder
nemers met motorvoertuigen die in de in kolom 3 opgenomen 
landen zijn geregistreerd. 

De staten die uit het voormalige Joegoslavië 
zijn ontstaan, Zwitserland, en de staten die 
uit de voormalige USSR zijn ontstaan (met 
uitzondering van de Baltische Staten, Azer
beidzjan, Georgië, Moldavië en Oezbeki
stan). 

Onbepaald. Wederkerigheid, en de bevordering 
van de ontwikkeling van internationale 
reizen. 

8. Vervoer over de weg 
— Personen en goederen 

De vrijstelling van voertuigbelasting in Oostenrijk onder bepaalde 
omstandigheden op grond van de facto wederkerigheid is be
perkt tot voertuigen die in de in kolom 3 opgenomen landen 
zijn geregistreerd. 

Israël, Monaco, San Marino, Turkije, Vati
caanstad, en de Verenigde Staten. 

Onbepaald. Wederkerigheid, en de bevordering 
van de ontwikkeling van internationale 
reizen en/of internationaal goederen
vervoer. 

9. Vervoer over de weg 
— Personen en goederen 

Maatregelen die zijn genomen overeenkomstig bilaterale overeen
komsten en die de bepalingen voor vervoersdiensten en operati
onele voorwaarden vaststellen, met inbegrip van bilaterale door
voer en andere vergunningen voor vervoer in, door en uit het 
grondgebied van Litouwen naar de betrokken verdragsluitende 
partijen, alsook wegenbelastingen en -heffingen. 

Alle landen waarvoor overeenkomsten van 
kracht zijn of zullen zijn. 

Onbepaald. Teneinde de infrastructuur van het ver
voer over de weg en het milieu te 
beschermen, en verkeersrechten op 
het grondgebied van Litouwen en tus
sen de betrokken landen te reguleren. 

10. Vervoer over de weg 
— Personen en goederen 

Maatregelen die zijn genomen overeenkomstig bestaande of toe
komstige overeenkomsten die de levering van dit soort vervoers
diensten voorbehouden en/of beperken en die de voorwaarden 
voor die levering specificeren, inclusief doorvoervergunningen 
en/of preferentiële wegenbelastingen, op het grondgebied van 
Bulgarije of over de Bulgaarse grens. 

Alle landen waarvoor overeenkomsten van 
kracht zijn of zullen zijn. 

Onbepaald. Teneinde de infrastructuur intact te 
houden, alsook met het oog op de 
milieubescherming en het regelen van 
de verkeersrechten op het grondgebied 
van Bulgarije en tussen de betrokken 
landen. 

11. Alle personen- en goederen
vervoer, behalve zeevervoer 

Polen: wederkerigheidsvereiste inzake het verlenen van vervoers
diensten door verleners uit betrokken landen op, in en door het 
grondgebied van dergelijke landen. 

Alle landen. Onbepaald. Stelsel van bestaande en toekomstige 
wederzijdse overeenkomsten inzake 
samenwerking op het gebied van ver
voer (of gelijkaardig), en bevordering 
en bescherming van buitenlandse in
vesteringen, waarbij onder meer uit bi
lateraal overeengekomen vergunnings
telsels voortvloeiende vervoersquota 
worden toegepast.
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Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden 
met de artikelen 7.8 en 7.14 Landen waarop de maatregel van toepassing is Geplande duur Omstandigheden waardoor de vrijstelling 

nodig is 

12. Vervoer over de weg 
— Personen en goederen 

Maatregelen die zijn genomen overeenkomstig bestaande of toe
komstige overeenkomsten, en die het verlenen van vervoersdien
sten voorbehouden aan of beperken tot de betrokken verdrag
sluitende partijen en operationele voorwaarden vaststellen, met 
inbegrip van doorvoervergunningen en/of preferentiële wegen
belastingen voor vervoersdiensten in, op, door en uit Slowakije. 

Alle landen waarvoor overeenkomsten van 
kracht zijn of zullen zijn. 

Onbepaald. Teneinde de infrastructuur van het ver
voer over de weg en het milieu intact 
te houden, en verkeersrechten op het 
grondgebied van Slowakije en tussen 
de betrokken landen te reguleren. 

13. Vervoer over de weg 
— Goederen (CPC 7123) 

In Spanje kan een vergunning voor de vestiging van een com
merciële aanwezigheid worden geweigerd aan dienstverleners uit 
landen die Spaanse dienstverleners geen effectieve markttoegang 
verlenen. 

Alle landen. Onbepaald. De behoefte om effectieve markttoe
gang voor of een gelijkwaardige be
handeling van Spaanse dienstverleners 
te garanderen. 

14. Ondersteunende diensten 
voor de luchtvaart 
a) reparatie en onderhoud 

van vliegtuigen die daar
voor uit de dienst worden 
genomen; 

b) verkoop en marketing 
van luchtvervoerdiensten; 

c) Geautomatiseerde boe
kingssystemen (CRS), en 

d) andere ondersteunende 
diensten voor de lucht
vaart zoals grondafhan
deling, verhuur van lucht
vaartuigen met beman
ning en luchthavenbe
heer. 

Het recht om maatregelen vast te stellen of te handhaven die aan 
landen een gedifferentieerde behandeling toekennen overeenkom
stig een internationale overeenkomst die van kracht is of die 
werd ondertekend na de datum van inwerkingtreding van deze 
overeenkomst. 

Alle landen. Onbepaald. De behoefte om bestaande en toekom
stige internationale overeenkomsten te 
beschermen. 

15. Geautomatiseerde boekings
systemen (CRS) en verkoop 
en marketing van luchtver
voer 

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2299/89, 
zoals gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3089/93, zijn de ver
plichtingen van verkopers van CRS-systemen of van moeder
luchtvaartmaatschappijen en deelnemende luchtvaartmaatschap
pijen niet van toepassing op verkopers van CRS-systemen of 
moederluchtvaartmaatschappijen en deelnemende luchtvaart
maatschappijen van landen waar aan verkopers van CRS-syste
men uit de Gemeenschap of moederluchtvaartmaatschappijen en 
deelnemende luchtvaartmaatschappijen geen behandeling wordt 
toegekend die gelijkwaardig is aan die welke overeenkomstig de 
verordening wordt verleend. 

Alle landen waar een verkoper van CRS-sys
temen of een moederluchtvaartmaat-schap
pij is gevestigd. 

Onbepaald. Er is behoefte aan de uitzondering 
omdat er onvoldoende multilateraal 
goedgekeurde regels voor de exploita
tie van CRS zijn ontwikkeld.
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Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden 
met de artikelen 7.8 en 7.14 Landen waarop de maatregel van toepassing is Geplande duur Omstandigheden waardoor de vrijstelling 

nodig is 

16. Vrachtbehandeling en opslag 
in zee- en rivierhavens, in
clusief diensten in verband 
met containers en goederen 
in containers 

Het recht om dit soort diensten te leveren wordt door Bulgarije 
toegekend op wederkerige basis en overeenkomstig bilaterale 
overeenkomsten met de betrokken landen. 

Alle landen. Onbepaald. De toepassing van een dergelijke maat
regel heeft tot doel Bulgaarse verleners 
van dergelijke diensten gelijke toegang 
tot de markt van andere landen te ga
randeren. 

17. Binnenvaart In maatregelen gebaseerd op bestaande of toekomstige overeen
komsten over de toegang tot binnenwateren (waaronder over
eenkomsten inzake het Rijn-Main-Donau-kanaal) worden ver
keersrechten voorbehouden aan maatschappijen in de betrokken 
landen die voldoen aan de nationaliteitsvereisten voor eigenaren. 

Zwitserland, staten in Centraal-, Oost- en 
Zuidoost-Europa en alle leden van het Ge
menebest van Onafhankelijke Staten. 

Onbepaald. 
Voor bepaalde 
landen is alleen 
vrijstelling vereist 
tot een overeen
komst inzake 
economische in
tegratie is geslo
ten of voltooid. 

Teneinde de vervoerscapaciteit op de 
binnenwateren te reguleren, rekening 
houdend met de geografische specifici
teit. 

18. Binnenvaart Regelingen voortvloeiende uit de Akte van Mannheim inzake de 
Rijnvaart (2 ). 

Zwitserland. Onbepaald. Teneinde de vervoerscapaciteit op de 
binnenwateren te reguleren, rekening 
houdend met de geografische specifici
teit. 

19. Binnenvaart 
— Personen en goederen 

In Oostenrijk: 
a) bepaalde verkeersrechten zijn voorbehouden aan schepen uit 

de in kolom 3) opgenomen landen (nationaliteitsvereisten 
voor eigenaren), en 

b) certificaten en vergunningen van de in kolom 3) opgenomen 
landen worden erkend. 

De staten die uit het voormalige Joegoslavië 
zijn ontstaan, en de staten die uit de voor
malige USSR zijn ontstaan. 

Onbepaald; de 
vrijstelling geldt 
voor bestaande 
en nieuwe maat
regelen. 

Historische ontwikkeling, en specifieke 
regionale aspecten. 

20. Binnenwateren 
— Personen en goederen 

Maatregelen die zijn genomen overeenkomstig bestaande of toe
komstige overeenkomsten en die de toegang tot en verkeersrech
ten op de binnenwateren van Slowakije aan buitenlandse exploi
tanten voorbehouden. 

Alle landen waarvoor overeenkomsten van 
kracht zijn of zullen zijn. 

Onbepaald. Teneinde de infrastructuur en het mi
lieu intact te houden en verkeersrech
ten in Slowakije te reguleren. 

21. Zeevervoer Maatregelen betreffende de vestiging, activiteiten en operaties van 
scheepvaartmaatschappijen die verder gaan dan de verbintenis die 
Korea in bijlage 7-A is aangegaan. 

Niet gespecificeerd. Onbepaald. Internationale overeenkomsten in de 
context van algemene handelsbetrek
kingen. 

22. Zeevervoer 
— Cabotage 

Door Finland genomen bestaande of toekomstige wederzijdse 
maatregelen die schepen die onder de buitenlandse vlag van 
een specifiek ander land zijn geregistreerd vrijstellen van het 
algemene verbod om in Finland aan cabotage te doen. 

Alle landen. Onbepaald. Regionale specificiteit van cabotage in 
het zeevervoer.
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Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden 
met de artikelen 7.8 en 7.14 Landen waarop de maatregel van toepassing is Geplande duur Omstandigheden waardoor de vrijstelling 

nodig is 

23. Zeevervoer Door Zweden genomen wederzijdse maatregelen die op be
staande of toekomstige overeenkomsten zijn gebaseerd en sche
pen die geregistreerd zijn onder de buitenlandse vlag van landen 
die in kolom 3) zijn opgenomen vrijstellen van het algemene 
verbod om in Zweden aan cabotage te doen. 

Alle landen waarvoor bilaterale of plurilate
rale overeenkomsten van kracht zijn. 

Onbepaald. Teneinde cabotageverkeer te reguleren 
op basis van wederzijdse overeenkom
sten. 

24. Verhuur/lease van schepen 
zonder bedieningspersoneel 
(CPC 83103) 
Verhuur van schepen met 
bemanning(CPC 7213, 
7223) 

Het charteren van buitenlandse schepen door Duitse ingezetenen 
kan aan een wederkerigheidsvoorwaarde onderworpen zijn. 

Alle landen. Onbepaald. De behoefte om effectieve markttoe
gang voor of een gelijkwaardige be
handeling van Duitse dienstverleners 
te garanderen. 

25. Visserij De Europese Unie behoudt zich het recht voor om maatregelen 
vast te stellen of te handhaven die aan landen een gedifferen
tieerde behandeling toekennen ingevolge een bilaterale of pluri
laterale internationale overeenkomst met betrekking tot de visse
rij die van kracht is of die werd ondertekend na de datum van 
inwerkingtreding van deze overeenkomst. 

Alle landen. Onbepaald. De behoefte om bestaande en toekom
stige bilaterale en plurilaterale inter
nationale overeenkomsten te bescher
men. 

26. Visserij en diensten in ver
band met de visserij 

Preferentiële behandeling – wat de visserijjurisdictie van de be
trokken landen betreft – van de diensten en dienstverleners uit 
landen waarmee Polen gunstige betrekkingen op visserijgebied 
onderhoudt, overeenkomstig de internationale instandhoudings
praktijken en -maatregelen of visserijovereenkomsten, in het bij
zonder in de Oostzee. 

Alle landen. Onbepaald. Samenwerking op het gebied van de 
visserij op basis van zowel de praktijk 
als bestaande en toekomstige overeen
komsten, in het bijzonder in de Oost
zee. 

27. Rechtskundige diensten Advocaten uit andere landen mogen in Litouwen uitsluitend 
ingevolge bilaterale overeenkomsten inzake rechtsbijstand als ad
vocaat voor de rechtbank optreden. 

Alle landen waarvoor overeenkomsten van 
kracht zijn of zullen zijn. 

Onbepaald. De wettigheid en de aansprakelijkheid 
moeten kunnen worden gecontroleerd. 

28. Rechtskundige diensten In Bulgarije mag de volledige nationale behandeling wat de ves
tiging en werking van ondernemingen, alsook wat het verlenen 
van diensten betreft, alleen worden verleend aan ondernemingen 
die in de in kolom 3 opgenomen landen zijn gevestigd of aan 
burgers van die landen. 

Landen waarmee preferentiële regelingen 
zijn of zullen worden gesloten. 

Onbepaald. Verplichtingen ingevolge internationale 
overeenkomsten. 

29. Gezondheidszorg Verstrekking aan Cypriotische burgers van medische behandeling 
die in Cyprus niet beschikbaar is, in geselecteerde landen waar
mee bilaterale overeenkomsten zijn gesloten of in de toekomst 
zullen worden gesloten. 

Alle landen waarmee het eventueel wenselijk 
is op medisch vlak samen te werken. 

Onbepaald. Deze maatregel is nodig gezien be
staande of eventuele nieuwe bilaterale 
overeenkomsten tussen Cyprus en 
derde landen die geografisch gezien 
dicht bij Cyprus liggen of waarmee 
Cyprus andere speciale banden heeft.
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Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden 
met de artikelen 7.8 en 7.14 Landen waarop de maatregel van toepassing is Geplande duur Omstandigheden waardoor de vrijstelling 

nodig is 

30. Artsen en tandartsen Publieke ziekteverzekering en subsidiërings- en compensatieplan
nen en -programma's, die de kosten en uitgaven voor diensten 
van artsen en tandartsen aan buitenlandse burgers op het grond
gebied van Bulgarije dekken, worden toegekend op basis van 
wederkerigheid in het kader van bilaterale overeenkomsten. 

Landen waarmee dergelijke bilaterale over
eenkomsten zijn of zullen worden gesloten. 

Onbepaald. Verplichtingen ingevolge internationale 
overeenkomsten. 

31. Publieke sociale zekerheid Bepalingen van bilaterale overeenkomsten inzake sociale zeker
heid tussen Cyprus en bepaalde landen. 

Australië, Egypte, Canada, de provincie Qué
bec, en elk land waarmee in de toekomst 
een overeenkomst wordt gesloten. 

Onbepaald. Teneinde het personen op wie de so
cialezekerheidswetgeving van de ver
dragsluitende partijen van toepassing 
is of wordt, mogelijk te maken hun 
socialezekerheidsrechten te behouden 
wanneer zij van één land naar een an
der verhuizen, of dergelijke rechten te 
verwerven. 
Deze overeenkomsten, die onder meer 
voorzien in de bijeenvoeging van peri
odes van verzekering of verblijf bij de 
verdragsluitende partijen om in aan
merking te komen voor prestaties, 
worden gesloten tussen Cyprus en lan
den waarmee er verkeer van arbeids
krachten is. 

32. Uitgeverijen 
(Deel van CPC 88442) 

Buitenlandse deelname van meer dan 49 % in het kapitaal en de 
stemrechten van ondernemingen in Italië is onderworpen aan 
een wederkerigheidsvoorwaarde. 

Alle landen. Onbepaald. De behoefte om effectieve markttoe
gang voor of een gelijkwaardige be
handeling van Italiaanse dienstver
leners te garanderen. 

33. Nieuwsagentschappen 
(Deel van CPC 962) 

Buitenlandse deelname van meer dan 20 % in het kapitaal en de 
stemrechten van ondernemingen in Frankrijk die publicaties in 
het Frans uitgeven, is onderworpen aan een wederkerigheidsvoor
waarde. 

Alle landen. Onbepaald. De behoefte om effectieve markttoe
gang voor of een gelijkwaardige be
handeling van Franse dienstverleners 
te garanderen. 

34. Persagentschappen 
(Deel van CPC 962) 

Markttoegang in Frankrijk. Onderworpen aan een wederkerig
heidsvoorwaarde. 

Alle landen. Onbepaald. De behoefte om effectieve markttoe
gang voor of een gelijkwaardige be
handeling van Franse dienstverleners 
te garanderen. 

35. Aankoop van grond Volgens de Grondwet van Litouwen mogen plaatselijke overhe
den (gemeenten), andere nationale entiteiten en buitenlandse en
titeiten uit de in kolom 3) opgenomen landen, die in Litouwen 
economische activiteiten uitoefenen die in de Grondwet zijn 
gespecificeerd overeenkomstig de criteria van Europese en andere 
integratie waar Litouwen een aanvang mee heeft genomen, in 
hun eigendom niet-landbouwgrond verwerven voor de bouw 
en de werking van gebouwen en faciliteiten die zij voor hun 
directe activiteiten nodig hebben. De procedure en voorwaarden 
voor en de beperkingen van de verwerving van stukken grond 
moeten in de Grondwet worden vastgesteld. 

Alle in de grondwet vastgestelde landen: de 
lidstaten van de OESO (3 ), van de NAVO (3 ) 
en de geassocieerde landen van de EU. 

Onbepaald. De wens om gunstiger voorwaarden te 
scheppen voor meer economische sa
menwerking tussen Litouwen en de 
betrokken landen.
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Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden 
met de artikelen 7.8 en 7.14 Landen waarop de maatregel van toepassing is Geplande duur Omstandigheden waardoor de vrijstelling 

nodig is 

36. Toeristengidsen In Litouwen mogen toeristengidsen uit andere landen alleen 
diensten als toeristengids verlenen ingevolge bilaterale overeen
komsten (of contracten) inzake toeristengidsen op basis van we
derkerigheid. 

Alle landen waarvoor overeenkomsten (of 
contracten) van kracht zijn of zullen zijn. 

Onbepaald. Behoud en bevordering van de cultu
rele identiteit. 

37. Alle sectoren. Cyprus: 
ontheffing van beperkingen van de markttoegang en de nationale 
behandeling inzake commerciële aanwezigheid, met inbegrip van 
kapitaalverkeer, voor de in kolom 3) opgenomen landen. 

EVA-landen. Onbepaald. Een geleidelijke liberalisering van de 
commerciële aanwezigheid. Met be
paalde EVA-landen wordt gewerkt 
aan bilaterale overeenkomsten inzake 
de wederzijdse bescherming en bevor
dering van investeringen. 

38. Alle sectoren. Deense, Zweedse en Finse maatregelen beoogden de bevordering 
van de noordse samenwerking, zoals: 
a) financiële ondersteuning van O&O-projecten (het Nordic In

dustrial Fund); 
b) financiering van haalbaarheidsstudies voor internationale pro

jecten (het Nordic Fund for Project Exports), en 
c) financiële bijstand aan ondernemingen (4 ) die milieutechnolo

gie gebruiken (de Nordic Environment Finance Corporation). 

IJsland en Noorwegen. Onbepaald. De noordse samenwerking in stand 
houden en ontwikkelen. 

39. Alle sectoren. Polen: 
Noties van commerciële aanwezigheid die verder gaan dan de 
beperkingen voor Polen zoals neergelegd in bijlage 7-A, die zijn 
opgenomen in: 
a) handels- en scheepvaartverdragen; 
b) verdragen inzake handel en economische betrekkingen, en 
c) bevordering en bescherming van overeenkomsten inzake bui

tenlandse investeringen. 

Alle landen. Onbepaald. Wederzijdse bepalingen van bestaande 
en toekomstige overeenkomsten. 

40. Alle sectoren. Polen aanvaardt verplichte arbitrage van geschillen over investe
ringen tussen een investeerder en de staat, die aan de orde wor
den gesteld door of die betrekking hebben op dienstverleners uit 
landen waarmee Polen overeenkomsten heeft of zal hebben die 
in een dergelijke procedure voorzien. 

Alle landen. Onbepaald. Bevordering en bescherming van bui
tenlandse investeringen. 

41. Alle sectoren. Op wederzijdse basis wordt toestemming verleend voor de aan
koop van onroerend goed in Italië door buitenlandse natuurlijke 
personen en rechtspersonen. 

Alle landen. Onbepaald. De wederkerigheidsvoorwaarde is 
noodzakelijk om een equivalente be
handeling van Italianen in andere lan
den te garanderen. 

42. Alle sectoren. Ontheffing van nationaliteitsvoorwaarden voor de uitoefening, in 
Portugal, van bepaalde activiteiten en beroepen door natuurlijke 
personen uit de in kolom 3) opgenomen landen die diensten 
verlenen. 

Landen die het Portugees als officiële taal 
hebben (Angola, Brazilië, Kaapverdië, Gui
nee-Bissau, Mozambique en Sao Tomé en 
Principe). 

Onbepaald. Deze maatregel getuigt van de histori
sche banden tussen Portugal en deze 
landen.
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Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden 
met de artikelen 7.8 en 7.14 Landen waarop de maatregel van toepassing is Geplande duur Omstandigheden waardoor de vrijstelling 

nodig is 

43. Alle sectoren. Maatregelen die gebaseerd zijn op bestaande of toekomstige bi
laterale overeenkomsten tussen bepaalde lidstaten van de Euro
pese Unie (5 ) en de betrokken landen en prinsdommen, die voor
zien in het recht van vestiging voor natuurlijke en rechtsper
sonen. 

San Marino, Monaco, Andorra, en Vaticaan
stad. 

Onbepaald. De geografische situatie en historische, 
economische en culturele banden tus
sen de lidstaten van de Europese Unie 
en de betrokken landen en prinsdom
men. 

(1 ) Voor Oostenrijk heeft het gedeelte van de meestbegunstigingsvrijstelling inzake verkeersrechten betrekking op alle landen waarmee bilaterale overeenkomsten inzake vervoer over de weg of andere overeenkomsten inzake vervoer over de 
weg zijn gesloten of eventueel wenselijk zijn. 

(2 ) Deze meestbegunstigingsvrijstelling is van toepassing op de volgende lidstaten van de Europese Unie: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk. 

(3 ) Op voorwaarde dat deze landen vóór 20 juni 1996 lid waren van de OESO en de NAVO. 
(4 ) Dit geldt voor Oost-Europese ondernemingen die met één of meer noordse ondernemingen samenwerken. 
(5 ) Deze maatregelen zijn van toepassing op de volgende lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

KOREA 

Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden met meestbegunstiging 

1. Alle sectoren. Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die aan landen een gedifferentieerde behandeling 
toekennen ingevolge een internationale overeenkomst die werd ondertekend na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst 
en die betrekking heeft op: 
a) visserij, of 
b) maritieme aangelegenheden, met inbegrip van berging. 

2. Alle sectoren. Korea behoudt zich het recht voor maatregelen te handhaven of vast te stellen die aan landen een gedifferentieerde behandeling toekennen die 
voortvloeit uit een specifieke bepaling in overeenkomsten inzake economische integratie waarbij Korea partij is en volgens welke Korea de 
maatregel alleen mag wijzigen in de mate dat de wijziging de maatregel niet minder conform maakt met verplichtingen inzake markttoegang, 
nationale behandeling en meestbegunstiging in deze overeenkomsten inzake economische integratie dan net voor de wijziging. 

3. Ondersteunende diensten voor de luchtvaart 
a) reparatie en onderhoud van vliegtuigen die daarvoor uit 

de dienst worden genomen; 
b) verkoop en marketing van luchtvervoerdiensten; 
c) geautomatiseerde boekingssystemen (CRS), en 
d) andere ondersteunende diensten voor de luchtvaart zoals 

grondafhandeling, verhuur van luchtvaartuigen met be
manning en luchthavenbeheer. 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die aan landen een gedifferentieerde behandeling 
toekennen ingevolge een internationale overeenkomst inzake ondersteunende diensten voor de luchtvaart die werd ondertekend na de datum 
van inwerkingtreding van deze overeenkomst. 

4. Achtergestelde groepen Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven waarbij rechten of preferenties worden toegekend aan 
sociaal of economisch achtergestelde groepen, zoals gehandicapten, personen die de staat uitzonderlijke diensten hebben bewezen, en etnische 
minderheden. 

5. Maatschappelijke diensten Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven waarbij een gedifferentieerde behandeling wordt toegekend 
aan personen uit andere landen met betrekking tot de verlening van rechtshandhaving en penitentiaire diensten, en de volgende diensten, in 
de mate dat het sociale diensten zijn die voor publieke doeleinden worden vastgesteld of gehandhaafd: inkomenszekerheid of -verzekering, 
sociale zekerheid of sociale verzekering, maatschappelijk welzijn, door de overheid gefinancierde opleiding, gezondheid en kinderopvang.
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Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden met meestbegunstiging 

6. Communicatie 
— radio- en televisieomroep 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven waarbij een gedifferentieerde behandeling wordt toegekend 
aan personen uit andere landen ingevolge de toepassing van wederkerige maatregelen of door middel van internationale overeenkomsten die 
inhouden dat het radiospectrum wordt gedeeld, markttoegang wordt gegarandeerd, of nationale behandeling wordt toegekend voor een
richtingssatelliettransmissie van DTH(direct-to-home)- en DBS(direct broadcasting satellite)-televisie en digitale audio. 

7. Vervoersdiensten 
— Vervoer per spoor 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die aan landen een gedifferentieerde behandeling 
toekennen ingevolge een internationale overeenkomst inzake vervoer per spoor die werd ondertekend na de datum van inwerkingtreding 
van deze overeenkomst. 

8. Vervoersdiensten 
— Personenvervoer over de weg 

(Taxi's en personenvervoer over de weg met dienstregeling) 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die een gedifferentieerde behandeling toekennen aan 
personen uit andere landen met betrekking tot taxi's en personenvervoer over de weg met dienstregeling. 

9. Vervoersdiensten 
— Goederenvervoer over de weg 

(behalve vervoersdiensten over de weg in verband met koe
riersdiensten) 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die een gedifferentieerde behandeling toekennen aan 
personen uit andere landen met betrekking tot goederenvervoer over de weg, met uitsluiting van containervervoer over de weg (behalve 
cabotage) door internationale scheepvaartmaatschappijen en vervoersdiensten over de weg in verband met koeriersdiensten. 

10. Vervoersdiensten 
— Internationaal vervoer via de binnenwateren en vervoer 

door de ruimte 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die een gedifferentieerde behandeling toekennen aan 
personen uit andere landen met betrekking tot internationaal vervoer via de binnenwateren en vervoer door de ruimte. 

11. Onderwijs 
— Kleuter-, lager, secundair, hoger, en ander onderwijs 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die een gedifferentieerde behandeling toekennen aan 
personen uit andere landen met betrekking tot kleuter-, lager en secundair onderwijs; hoger onderwijs in verband met gezondheid en 
geneeskunde; hoger onderwijs voor toekomstige kleuteronderwijzers, onderwijzers en leerkrachten in het middelbaar onderwijs; beroeps
gericht academisch onderwijs op het gebied van rechten; afstandsonderwijs op alle onderwijsniveaus (behalve volwassenenonderwijs, op 
voorwaarde dat dergelijk onderwijs niet leidt tot universitair krediet of universitaire diploma's of graden), en ander onderijs. 
Onderwijstests voor gebruik in het buitenland vallen hier niet onder. Voor de duidelijkheid: niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan de 
autoriteit van Korea om onderwijstests te selecteren en toe te passen, of om schoolleerplannen in overeenstemming met het interne onder
wijsbeleid te beheren. 

12. Maatschappelijke diensten 
— Gezondheidszorg 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die een gedifferentieerde behandeling toekennen aan 
personen uit andere landen met betrekking tot gezondheidszorg. 
De preferentiële maatregelen in de Act on Designation and Management of Free Economic Zones (Wet nr. 9216 van 26 december 2008), en 
de Special Act on Establishment of Jeju Special Self-Governing Province and Creation of Free International City (Wet nr. 9526 van 25 maart 
2009) inzake de vestiging van medische faciliteiten, apotheken, en vergelijkbare faciliteiten, en het verlenen van medische diensten op afstand 
aan de in die wetten opgenomen geografische gebieden, vallen hier niet onder.
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Sector of subsector Beschrijving van de maatregel met vermelding van de onverenigbaarheden met meestbegunstiging 

13. Cultuur, sport en recreatie 
— Promotie en reclame voor films, of diensten na productie 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die een gedifferentieerde behandeling toekennen aan 
personen uit andere landen met betrekking tot promotie en reclame voor films, of diensten na productie. 

14. Vervoersdiensten 
— Personenvervoer over zee en cabotage in het zeevervoer 

Korea behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die een gedifferentieerde behandeling toekennen aan 
personen uit andere landen met betrekking tot internationaal personenvervoer over zee, cabotage in het zeevervoer, en de exploitatie van 
Koreaanse schepen, met inbegrip van de volgende maatregelen. 
Een persoon die internationaal personenvervoer over zee doet, moet een vergunning verkrijgen van de minister van Grond, Vervoer en 
Maritieme Zaken. Hiervoor wordt een onderzoek naar de economische behoefte uitgevoerd. 
Cabotage in het zeevervoer is aan Koreaanse schepen voorbehouden. Cabotage in het zeevervoer omvat vervoer over zee tussen havens die op 
het hele Koreaanse schiereiland en nabijgelegen eilanden gelegen zijn. Onder Koreaans schip wordt verstaan: 
a) een schip dat in het bezit is van de Koreaanse regering, een overheidsonderneming, of een instelling die is opgericht onder het ministerie 

van Grond, Vervoer en Maritieme Zaken; 
b) een schip dat in het bezit is van een Koreaanse onderdaan; 
c) een schip dat in het bezit is van een onderneming die overeenkomstig het Koreaanse Wetboek van Koophandel is opgericht; 
een schip dat in het bezit is van een onderneming die overeenkomstig een buitenlandse wet is opgericht, die haar hoofdkantoor in Korea heeft 
en wiens dae-pyo-ja (bijvoorbeeld een algemeen directeur, voorzitter, of een vergelijkbaar hoog kaderlid) een Koreaanse onderdaan is. 
Wanneer er meerdere dae-pyo-ja zijn, moeten zij allemaal Koreaanse onderdanen zijn.

N
L 

L 127/1314 
Publicatieblad van de Europese U

nie 
14.5.2011

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - B

eschluss N
R

 - 26 niederländischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1316 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



BIJLAGE 7-D 

AANVULLENDE VERBINTENIS INZAKE FINANCIËLE DIENSTEN 

O v e r d r a c h t v a n i n f o r m a t i e 

1. De partijen erkennen het belang van de grensoverschrijdende overdracht van informatie door verleners van financiële 
diensten. Korea is van plan om in zijn regelgeving benaderingen op te nemen die de grensoverschrijdende overdracht 
van financiële informatie mogelijk maken en de volgende aspecten in acht nemen: bescherming van gevoelige 
informatie over consumenten, verbod op hergebruik zonder toestemming van gevoelige informatie, toegang voor 
financiële regelgevers tot dossiers van verleners van financiële diensten in verband met de omgang met dergelijke 
informatie, en vereisten inzake de standplaats van technologiefaciliteiten ( 1 ). 

U i t o e f e n i n g v a n f u n c t i e s 

2. De partijen erkennen dat het voordelen inhoudt om een verlener van financiële diensten op het grondgebied van een 
partij toe te laten bepaalde functies uit te oefenen in zijn hoofdkantoor of in verbonden ondernemingen die op het 
grondgebied van de partij of daarbuiten gevestigd zijn. Voor zover uitvoerbaar staat elke partij toe dat een dergelijk 
kantoor of een dergelijke verbonden onderneming deze functies uitoefent. Het betref over het algemeen, maar niet 
uitsluitend, de volgende functies: 

a) handel en verwerking van transacties, inclusief bevestiging en aanmaak van overzichten; 

b) functies die verband houden met technologie, zoals gegevensverwerking ( 2 ), programmering en systeemontwik
keling; 

c) administratieve diensten, met inbegrip van aanbestedingen, dienstreizen, postdiensten, fysieke veiligheid, beheer 
van kantoorruimte en secretariaatsdiensten; 

d) menselijke hulpbronnen, inclusief opleiding en onderwijs; 

e) boekhoudingsfuncties, inclusief afstemming van het banksaldo, budgettering, loonlijsten, belastingen, afstemming 
van de rekeningen en boekhouding voor klanten en voor het bedrijf, en 

f) rechtskundige functies, inclusief advies en geschillenstrategie. 

3. Niets in punt 2 verbiedt een partij om van een op zijn grondgebied gevestigde verlener van financiële diensten te 
eisen dat hij bepaalde functies handhaaft. 

4. Voor de duidelijkheid: een verlener van financiële diensten die op het grondgebied van een partij gevestigd is draagt 
er de uiteindelijk verantwoordelijkheid voor dat wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor de functies die 
door zijn hoofdkantoor of verbonden onderneming worden uitgeoefend. 

V e r l e n i n g v a n v e r z e k e r i n g s d i e n s t e n d o o r d e p o s t d i e n s t e n a a n h e t p u b l i e k 

5. De reglementering van de verzekeringsdiensten die door een postdienst van een partij worden verleend, mag de 
postdienst van de partij geen concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van privéverleners van soortgelijke ver
zekeringsdiensten op het grondgebied van de partij. 

6. Daarom moet Korea, voor zover uitvoerbaar, ervoor zorgen dat de Commissie financiële diensten (de „CFD”) 
regulerend toezicht uitoefent op het verlenen van verzekeringsdiensten aan het publiek door de Koreaanse post 
en dat deze diensten aan dezelfde regels onderworpen zijn als de diensten van privéverleners van verzekerings
diensten die op zijn grondgebied soortgelijke verzekeringen afsluiten ( 3 ). 

S e c t o r a l e c o ö p e r a t i e s d i e v e r z e k e r i n g e n v e r k o p e n 

7. De reglementering inzake verzekeringsdiensten die door een sectorale coöperatie worden verleend mag de coöperatie 
geen concurrentievoordeel opleveren ten aanzien van privéverleners van soortgelijke verzekeringsdiensten. Voor zover 
uitvoerbaar past een partij dezelfde regels toe op diensten die door dergelijke coöperaties worden verleend als op 
soortgelijke diensten die door privéverzekeraars worden verleend.

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1315 

( 1 ) Het gaat hierbij met name om de overdracht van informatie om te voldoen aan de voorschriften voor verleners van financiële diensten 
inzake transparantie en rapportering ten aanzien van de financiële regelgevers van hun eigen land. 

( 2 ) In de mate waarin een partij overeenkomstig artikel 7.43 verplicht is om de overdracht van informatie buiten haar grondgebied toe te 
staan, moet die partij ook de verwerking van die informatie na overdracht toestaan. 

( 3 ) Deze verbintenis is ook van toepassing op de Europese Unie wanneer de verlener van postdiensten uit een rechtsgebied van een lidstaat 
van de Europee Unie op haar grondgebied verzekeringsdiensten verleent.
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8. Met het oog daarop moet de CFD regulerend toezicht uitoefenen op diensten die door sectorale coöperaties worden 
verleend. Korea zorgt er minstens voor dat solvabiliteitsaangelegenheden die verband houden met de verkoop van 
verzekeringen door de National Agricultural Cooperative Federation, the National Federation of Fisheries Coopera
tives, the Korea Federation of Community Credit Cooperatives en de National Credit Union Federation of Korea door 
de CFD uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst worden gereguleerd. 

Z e l f r e g u l e r e n d e o r g a n i s a t i e s 

9. Artikel 7.40 is van toepassing op het Korea Insurance Development Institute. Deze bevestiging doet geen afbreuk aan 
de status van andere organisaties in deze of enige andere financiële-dienstensubsector. 

10. Voor de duidelijkheid: indien de financiële regelgevende autoriteit van een partij een functie in verband met ver
zekeringen aan een zelfregulerende organisatie of ander niet-gouvernementeel orgaan delegeert, neemt de autoriteit 
redelijke stappen om overeenstemming met artikel 7.39 (Transparantie) en artikel 7.23, lid 2, (Interne regelgeving) te 
garanderen wat maatregelen betreft die gezien de gedelegeerde functie door de organisatie of een ander niet-gou
vernementeel orgaan werden genomen. 

BIJLAGE 8 

Opzettelijk blanco gelaten

NL L 127/1316 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011
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BIJLAGE 9 

BOT-CONTRACTEN EN CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN 

Artikel 1 

Definities 

1. Voor Korea wordt verstaan onder: 

BOT-contract: een contract met als hoofddoel de aanleg of verbetering 
van fysieke infrastructuur, fabrieken, gebouwen, inrichtingen of andere 
overheidswerken, krachtens welke een aanbestedende dienst de leveran
cier, gedurende de looptijd van het contract en als tegenprestatie voor 
diens uitvoering van een contract, voor een bepaalde periode tijdelijke 
eigendom van die werken of een recht tot uitoefening van zeggenschap 
erover, tot exploitatie ervan alsmede tot het vragen van betaling voor 
het gebruik ervan, toekent. 

2. Voor de Europese Unie wordt verstaan onder: 

concessie voor openbare werken: een contract met dezelfde kenmerken 
als een overheidsopdracht voor werken, met uitzondering van het feit 
dat de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat uit hetzij 
enkel het recht het werk te exploiteren, hetzij uit dit recht gepaard 
gaande met betaling. 

overheidsopdracht voor werken: overheidsopdrachten die betrekking 
hebben op hetzij de uitvoering, hetzij zowel het ontwerp als de uitvoe
ring van werken in het kader van een van de in afdeling 51 van de CPC 
vermelde werkzaamheden of van een werk, dan wel het laten uitvoeren 
met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aan
bestedende dienst vastgestelde eisen voldoet, en onder 

werk: het product van een geheel van bouw- of civieltechnische werken 
dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie 
te vervullen. 

Artikel 2 

Regels voor BOT-contracten en concessies voor openbare werken 

Nationale behandeling en non-discriminatie 

1. Wat betreft alle wetten, voorschriften, procedures en handelwijzen 
in verband met BOT-contracten of concessies voor openbare werken 
waarop artikel 3 van deze bijlage van toepassing is, kent elk van beide 
partijen, haar aanbestedende diensten daaronder begrepen, aan de goe
deren, diensten en leveranciers uit de andere partij onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk een behandeling toe die niet minder gunstig is dan 
de behandeling die zij, haar aanbestedende diensten daaronder begrepen, 
aan interne goederen, diensten en leveranciers toekent. 

2. Wat betreft alle wetten, voorschriften, procedures en handelwijzen 
in verband met BOT-contracten of concessies voor openbare werken 
waarop artikel 3 van deze bijlage van toepassing is, kent een partij, haar 
aanbestedende diensten daaronder begrepen, aan ter plaatse gevestigde 
leveranciers uit de andere partij op grond van de mate waarin het 
kapitaal ervan of de zeggenschap erover in buitenlandse handen is, 
niet een behandeling toe die minder gunstig is dan de behandeling 
die zij aan andere ter plaatse gevestigde leveranciers toekent. 

Bericht van voorgenomen contract 

3. Elk van beide partijen waarborgt dat een aanbestedende dienst een 
bericht van voorgenomen BOT-contracten of concessies voor openbare 
werken die onder artikel 3 van deze bijlage vallen, bekendmaakt in of 
via een passend, in artikel 4 van deze bijlage genoemd officieel blad of 
elektronisch medium. De berichten zijn voor belanghebbende leveran
ciers gratis toegankelijk, indien mogelijk via één toegangspunt, zodat zij 
inschrijvingen of verzoeken tot deelname in verband met het contract 
kunnen indienen. Elk bericht van een voorgenomen contract bevat de 
volgende informatie: 

a) de naam en het adres van de aanbestedende dienst en andere infor
matie die nodig is om contact met de aanbestedende dienst op te 
nemen en alle relevante documentatie in verband met het contract te 
verkrijgen; 

b) een beschrijving van het contract; 

c) het adres en de datum waarop inschrijvingen of verzoeken tot deel
name uiterlijk moeten worden ingediend; 

d) de taal of talen waarin de inschrijvingen of verzoeken tot deelname 
kunnen worden ingediend; 

e) een lijst en korte omschrijving van eventuele voorwaarden voor de 
deelname van leveranciers, en 

f) de voornaamste criteria die worden toegepast voor de gunning van 
de opdracht. 

Bekendmaking van de gunning 

4. Binnen een redelijke termijn na de gunning van een contract 
waarop artikel 3 van deze bijlage van toepassing is, waarborgt elk 
van beide partijen dat de gunning van dat contract in of via een pas
send, in artikel 4 van deze bijlage vermeld officieel blad of elektronisch 
medium wordt bekendgemaakt, onder vermelding van de naam en het 
adres van de aanbestedende dienst en van de inschrijver aan wie de 
opdracht is gegund. 

Bezwaar en beroep 

5. Elk van beide partijen waarborgt dat er een doeltreffend systeem is 
om tegen onder deze bijlage vallende beslissingen van bevoegde auto
riteiten bezwaar aan te tekenen of beroep in te stellen. Deze verplichting 
houdt niet in dat er een apart systeem voor de behandeling van bezwaar 
of beroep moet worden ingevoerd. 

Andere regels en procedures 

6. Onverminderd de leden 1 tot en met 5 laat deze bijlage de maat
regelen van de partijen tot aanmoediging, in overeenstemming met hun 
respectieve wetgeving, van kleine en middelgrote ondernemingen om 
aan BOT-contracten of concessies voor openbare werken deel te nemen, 
onverlet. 

Veiligheid en algemene uitzonderingen 

7. Geen enkele bepaling van deze bijlage mag zodanig worden uit
gelegd dat zij een partij belet maatregelen te nemen of verplicht gege
vens te verstrekken die zij nodig acht ter bescherming van haar wezen
lijke veiligheidsbelangen ten aanzien van opdrachten voor de aanschaf 
van wapens, munitie of oorlogstuig of aanschaffingen die onontbeerlijk 
zijn voor de nationale veiligheid of voor de nationale defensie. 

8. Onder het voorbehoud dat de hieronder bedoelde maatregelen niet 
zodanig worden toegepast dat zij een middel vormen tot willekeurige of 
ongerechtvaardigde discriminatie tussen de partijen waar dezelfde om
standigheden gelden, of een verkapte beperking van de internationale 
handel, wordt niets in deze bijlage uitgelegd als een beletsel voor het 
opleggen of toepassen van maatregelen die: 

a) noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare zeden, orde of 
veiligheid; 

b) noodzakelijk zijn voor de bescherming van het leven of de gezond
heid van mens, dier of plant; 

c) noodzakelijk zijn ter bescherming van de intellectuele eigendom, of 

d) betrekking hebben op goederen of diensten van mensen met een 
handicap, liefdadigheidsinstellingen of gevangenisarbeid.

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1317
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Artikel 3 

Toepassingsgebied 

1. Deze bijlage is van toepassing op BOT-contracten en concessies 
voor openbare werken met een waarde van meer dan 15 000 000 SDR. 

2. Wat de Europese Unie betreft, is deze bijlage van toepassing op 
concessies voor openbare werken van de diensten die worden vermeld 
in de bijlagen 1 en 2 bij aanhangsel I van de GPA 1994 van de Euro
pese Unie, en in overeenkomstige bijlagen bij enige overeenkomst waar
bij de GPA 1994 wordt vervangen of gewijzigd, in de daarin aange
geven sectoren. 

3. Wat Korea betreft, is deze bijlage van toepassing op BOT-contrac
ten van de diensten die worden vermeld in de bijlagen 1 en 2 bij 
aanhangsel I van de GPA 1994 van Korea, en in overeenkomstige 
bijlagen bij enige overeenkomst waarbij de GPA 1994 wordt vervangen 
of gewijzigd, en voorts op BOT-contracten van alle lokale overheden ( 1 ) 
die in Seoel, Busan, Incheon en Gyonggi-do zijn gevestigd. 

Artikel 4 

Publicatiemiddelen 

1. Voor Korea: 

de internet-homepage van elke dienst die wordt vermeld in de bijlagen 1 
en 2 bij aanhangsel I van de GPA 1994 van Korea, en in overeenkom
stige bijlagen bij een overeenkomst waarbij de GPA 1994 wordt ver
vangen of gewijzigd, en van alle lokale overheden in Seoel, Busan, 
Incheon and Gyonggi-do, en de dagbladpers. 

2. Voor de Europese Unie: 

het informatiesysteem over Europese overheidsopdrachten: 

http://simap.europa.eu/index_nl.html 

Het Publicatieblad van de Europese Unie.

NL L 127/1318 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 1 ) Voor Korea wordt onder lokale overheid verstaan een lokale overheid als 
omschreven in de Wet op de lokale autonomie.
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BIJLAGE 10-A 

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN VOOR LANDBOUWPRODUCTEN EN LEVENSMIDDELEN 

DEEL A 

LANDBOUWPRODUCTEN EN LEVENSMIDDELEN VAN OORSPRONG UIT DE EUROPESE UNIE ( 1 ) ( 2 ) 

(als bedoeld in artikel 10.18, lid 4) 

OOSTENRIJK 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Tiroler Speck Ham 

Steirischer Kren Mierikswortel 

TSJECHIË 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

České pivo Bier 

Budějovické pivo Bier 

Budějovický měšťanský var Bier 

Českobudějovické pivo Bier 

Žatecký chmel Hop 

FRANKRIJK 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Comté Kaas 

Reblochon Kaas 

Roquefort Kaas 

Camembert de Normandie Kaas 

Brie de Meaux Kaas

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1319 

( 1 ) Schuin geschreven woorden maken geen deel uit van de geografische aanduidingen. 
( 2 ) Wanneer een geografische aanduiding wordt weergegeven als volgt: „Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi”, betekent dit dat beide 

termen samen of afzonderlijk kunnen worden gebruikt.
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Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Emmental de Savoie Kaas 

Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen 
mi-cuits 

Pruimen, gedroogd en gekookt 

Huîtres de Marennes-Oléron Oesters 

Canards à foie gras du Sud-Ouest 
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, 
Périgord, Quercy) 

Eendenlever, vet 

Jambon de Bayonne Ham 

Huile d'olive de Haute-Provence Olijfolie 

Huile essentielle de lavande de 
Haute-Provence 

Etherische lavendelolie 

DUITSLAND 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Bayerisches Bier Bier 

Münchener Bier Bier 

GRIEKENLAND 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Ελιά Καλαμάτας (transcriptie naar La
tijns alfabet: Elia Kalamatas) 

Olijven 

Μαστίχα Χίου (transcriptie naar La
tijns alfabet: Masticha Chiou) 

Gom 

Φέτα (transcriptie naar Latijns alfa
bet: Feta) 

Kaas

NL L 127/1320 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011
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HONGARIJE 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi Salami 

ITALIË 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Aceto balsamico Tradizionale di Mo
dena 

Saus — smaakmaker 

Cotechino Modena Worst van varkensvlees 

Zampone Modena Varkensvlees 

Mortadella Bologna Worst van varkensvlees, groot 

Prosciutto di Parma Ham 

Prosciutto di S. Daniele Ham 

Prosciutto Toscano Ham 

Provolone Valpadana Kaas 

Taleggio Kaas 

Asiago Kaas 

Fontina Kaas 

Gorgonzola Kaas
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Grana Padano Kaas 

Mozzarella di Bufala Campana Kaas 

Parmigiano Reggiano Kaas 

Pecorino Romano Kaas 

PORTUGAL 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Queijo de São Jorge Kaas 

SPANJE 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Baena Olijfolie 

Sierra Mágina Olijfolie 

Aceite del Baix-Ebre-Montsía / Oli 
del Baix Ebre-Montsià 

Olijfolie 

Aceite del Bajo Aragón Olijfolie 

Antequera Olijfolie 

Priego de Córdoba Olijfolie 

Sierra de Cádiz Olijfolie 

Sierra de Segura Olijfolie 

Guijuelo Ham
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Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Jamón de Huelva Ham 

Jamón de Teruel Ham 

Salchichón de Vic / Llonganissa de 
Vic 

Worst 

Mahón-Menorca Kaas 

Queso Manchego Kaas 

Cítricos Valencianos / 
Cítrics Valencians 

Citrusvruchten 

Jijona Noga 

Turrón de Alicante Suikergoed 

Azafrán de la Mancha Saffraan 

DEEL B 

LANDBOUWPRODUCTEN EN LEVENSMIDDELEN VAN OORSPRONG UIT KOREA 

(als bedoeld in artikel 10.18, lid 3) 

Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Latijns alfabet 

(Boseong Green Tea) 

Groene thee Boseong Nokcha 

(Hadong Green Tea) 

Groene thee Hadong Nokcha 

(Gochang Black Raspberry Wine) 

Zwarteframbozenwijn Gochang Bokbunjaju 

(Seosan Garlic) 

Knoflook Seosan Maneul
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Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Latijns alfabet 

(Yeongyang Red Pepper Powder) 

Rode peper, gemalen Yeongyang Gochutgaru 

(Uiseong Garlic) 

Knoflook Uiseong Maneul 

(Goesan Red Pepper Dried) 

Rode peper Goesan Gochu 

(Sunchang Traditional Gochujang) 

Gochujang Sunchang Jeontong Gochujang 

(Goesan Red Pepper Powder) 

Rode peper, gemalen Goesan Gochutgaru 

(Seongju Chamoe) 

Oosterse meloen Seongju Chamoe 

(Haenam Winter Baechu) 

Chinese kool Haenam Gyeoul Baechu 

(Icheon Rice) 

Rijst Icheon Ssal 

(Cheorwon Rice) 

Rijst Cheorwon Ssal 

(Goheung Yuja) 

Muskuscitroen Goheung Yuja 

(Hongcheon Waxy Corn) 

Wasachtige maïs Hongcheon Charoksusu 

(Ganghwa Mugwort) 

Bijvoet Ganghwa Yakssuk 

(Hoengseong Hanwoo Beef) 

Rundvlees Hoengseong Hanwoogogi 

(Jeju Pork) 

Varkensvlees Jeju Dwaejigogi 

(Korean Red Ginseng) 

Rode ginseng Goryeo Hongsam 

(Korean White Ginseng) 

Witte ginseng Goryeo Baeksam
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Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Latijns alfabet 

(Korean Taekuk Ginseng) 

Taekuk ginseng Goryeo Taekuksam 

(Chungju Apple) 

Appelen Chungju Sagwa 

(Miryang Eoreumgol Apple) 

Appelen Miryang Eoreumgol Sagwa 

(Jeongseon Hwanggi) 

Astragaluswortel Jeongseon Hwanggi 

(Namhae Garlic) 

Knoflook Namhae Maneul 

(Danyang Garlic) 

Knoflook Danyang Maneul 

(Changnyeong Onion) 

Uien Changnyeong Yangpa 

(Muan Onion) 

Uien Muan Yangpa 

(Yeoju Rice) 

Rijst Yeoju Ssal 

(Muan White Lotus Tea) 

Wittelotusthee Muan Baengnyeoncha 

(Cheongsong Apple) 

Appelen Cheongsong Sagwa 

(Gochang Black Raspberry) 

Zwarte frambozen Gochang Bokbunja 

(Gwangyang Maesil) 

Abrikozen Gwangyang Maesil 

(Jeongseon Waxy Corn) 

Wasachtige maïs Jeongseon Charoksusu 

(Chinbu Dangui) 

Rode engelwortel Chinbu Dangui 

(Korean Fresh Ginseng) 

Ginseng, vers Goryeo Susam
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Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Latijns alfabet 

(Cheongyang Hot Pepper) 

Rode peper Cheongyang Gochu 

(Cheongyang Powdered Hot Pepper) 

Rode peper, gemalen Cheongyang Gochutgaru 

(Haenam Sweet Potato) 

Bataten (zoete aardappelen) Haenam Goguma 

(Yeongam Fig) 

Vijgen Yeongam Muhwagwa 

(Yeoju Sweet Potato) 

Bataten (zoete aardappelen) Yeoju Goguma 

(Haman Watermelon) 

Watermeloen Haman Subak 

(Korean Ginseng Products) 

Witte- of Taekukginsengproducten Goryeo Insamjepum 

(Korean Red Ginseng Products) 

Rodeginsengproducten Goryeo Hongsamjepum 

(Gunsan Glutinous Barley) 

Gerst Gunsan Chalssalborissal 

(Jeju Green Tea) 

Groene thee Jeju Nokcha 

(Hongcheon Hanwoo) 

Rundvlees Hongcheon Hanwoo 

(Yangyang Pine-mushroom) 

Dennenpaddenstoel (Matsutake) Yangyang Songibeoseot 

(Jangheung Oak-mushroom) 

Eikenpaddenstoel (Shii-take) Jangheung Pyogobeoseot 

(Sancheong Persimmon Dried) 

Persimmon, gedroogd Sancheong Gotgam 

(Jeongan Chestnut) 

Kastanjes Jeongan Bam 

(Ulleungdo Samnamul) 

Aruncus dioicus Ulleungdo Samnamul
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Naam die moet worden beschermd Product Transcriptie naar Latijns alfabet 

(Ulleungdo Miyeokchwi) 

Guldenroede Ulleungdo Miyeokchwi 

(Ulleungdo Chamgobi) 

Varens Ulleungdo Chamgobi 

(Ulleungdo Bujigaengi) 

Asters Ulleungdo Bujigaengi 

(Gyeongsan Jujube) 

Jujubes (dadels) Gyeongsan Daechu 

(Bonghwa Pine-mushroom) 

Dennenpaddenstoel (Matsutake) Bonghwa Songi 

(Cheongyang Gugija) 

Boksdoorn Cheongyang Gugija 

(Sangju Persimmon Dried) 

Persimmon, gedroogd Sangju Gotgam 

(Namhae Changsun Fern) 

Varens Namhae Changsun Gosari 

(Yeongdeok Pine-mushroom) 

Dennenpaddenstoel (Matsutake) Yeongdeok Songi 

(Gurye Corni fructus) 

Corni fructus Gurye Sansuyu 

(Gwangyang baekunsan Acer mono 
sap) 

Plantensap Gwangyang baekunsan Gorosoe
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BIJLAGE 10-B 

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN VOOR WIJNEN, GEAROMATISEERDE WIJNEN EN GEDISTILLEERDE 
DRANKEN 

DEEL A 

WIJNEN, GEAROMATISEERDE WIJNEN EN GEDISTILLEERDE DRANKEN VAN OORSPRONG UIT DE 
EUROPESE UNIE ( 1 ) 

(als bedoeld in artikel 10.19, lid 1) 

AFDELING 1 

Wijnen van oorsprong uit de europese unie 

FRANKRIJK 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Beaujolais 

Bordeaux 

Bourgogne 

Chablis 

Champagne 

Graves 

Médoc 

Moselle 

Saint-Émilion 

Sauternes 

Haut-Médoc 

Alsace 

Côtes du Rhône 

Languedoc 

Côtes du Roussillon 

Châteauneuf-du-Pape 

Côtes de Provence 

Margaux 

Touraine 

Anjou 

Val de Loire

NL L 127/1328 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 1 ) Schuin geschreven woorden maken geen deel uit van de geografische aanduidingen.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)1330 von 1432

www.parlament.gv.at



DUITSLAND 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Mittelrhein 

Rheinhessen 

Rheingau 

Mosel 

GRIEKENLAND 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Ρετσίνα (transcriptie naar Latijns alfabet: Retsina) 

Σάμος (transcriptie naar Latijns alfabet: Samos 

HONGARIJE 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Tokaj 

ITALIË 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Chianti 

Marsala 

Asti 

Barbaresco 

Bardolino 

Barolo 

Brachetto d'Acqui 

Brunello di Montalcino 

Vino Nobile di Montepulciano 

Bolgheri Sassicaia 

Dolcetto d'Alba 

Franciacorta 

Lambrusco di Sorbara 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 

Montepulciano d’Abruzzo 

Soave
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Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Campania 

Sicilia 

Toscana 

Veneto 

Conegliano Valdobbiadene 

PORTUGAL 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Madeira 

Porto of Port 

Douro 

Dão 

Bairrada 

Vinho Verde 

Alentejo 

ROEMENIË 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Dealu Mare 

Murfatlar 

SLOWAKIJE 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Tokajská of Tokajský of Tokajské 

SPANJE 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Málaga 

Rioja 

Jerez-Xérès-Sherry of Jerez of Xérès of Sherry 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda 

La Mancha 

Cava
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Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Navarra 

Valencia 

Somontano 

Ribera del Duero 

Penedés 

Bierzo 

Ampurdán-Costa Brava 

Priorato of Priorat 

Rueda 

Rías Baixas 

Jumilla 

Toro 

Valdepeñas 

Cataluña 

Alicante 

AFDELING 2 

Gedistilleerde dranken van oorsprong uit de europese unie ( 1 ) ( 2 ) 

OOSTENRIJK 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Jägertee / Jagertee / Jagatee 

Inländerrum 

Korn / Kornbrand ( 1 ) 

( 1 ) Product uit Oostenrijk, België (Duitstalige Gemeenschap), Duitsland. 

BELGIË 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Korn / Kornbrand ( 1 ) 

( 1 ) Product uit Oostenrijk, België (Duitstalige Gemeenschap), Duitsland.
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CYPRUS 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Ouzo ( 1 ) 

( 1 ) Product uit Cyprus of Griekenland. 

FINLAND 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Vodka of Finland 

Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur 

FRANKRIJK 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Cognac 

Armagnac 

Calvados 

DUITSLAND 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Korn / Kornbrand ( 1 ) 

( 1 ) Product uit Oostenrijk, België (Duitstalige Gemeenschap), Duitsland. 

GRIEKENLAND 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Ouzo ( 1 ) 

( 1 ) Product uit Cyprus of Griekenland. 

HONGARIJE 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Törkölypálinka 

Pálinka 

IERLAND 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Irish whiskey / Irish whisky 

ITALIË 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Grappa
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POLEN 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Polska Wódka / Polish Vodka 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aroma
tyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal 
vodka from the North Podlasie Lowland aromatised 
with an extract of bison grass 

Polska Wiśniówka / Polish Cherry 

SPANJE 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Brandy de Jerez 

Pacharán 

ZWEDEN 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Swedish Vodka 

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit 

Svensk Punsch / Swedish Punch 

VERENIGD KONINKRIJK 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Koreaans alfabet 

Scotch Whisky 

DEEL B 

WIJNEN, GEAROMATISEERDE WIJNEN EN GEDISTILLEERDE DRANKEN VAN OORSPRONG UIT KOREA 

(als bedoeld in artikel 10.19, lid 2) 

GEDISTILLEERDE DRANKEN 

Naam die moet worden beschermd Transcriptie naar Latijns alfabet 

(Jindo Hongju) 

Jindo Hongju
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BIJLAGE 11 

Opzettelijk blanco gelaten 

BIJLAGE 12 

Opzettelijk blanco gelaten
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BIJLAGE 13 

SAMENWERKING INZAKE HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING 

1. Teneinde te bevorderen dat de doelstellingen van hoofdstuk dertien worden bereikt en eraan bij te dragen dat de 
partijen aan hun daaruit voortvloeiende verplichtingen voldoen, hebben dezen de volgende indicatieve lijst van samen
werkingsgebieden vastgesteld: 

a) uitwisseling van standpunten over de positieve en negatieve gevolgen van deze overeenkomst voor de duurzame 
ontwikkeling en manieren om deze gevolgen te versterken, te voorkomen of te verzachten, waarbij rekening wordt 
gehouden met door de partijen verrichte duurzaamheidseffectbeoordelingen; 

b) samenwerking in internationale fora op het gebied van maatschappelijke of milieuaspecten van handel en duurzame 
ontwikkeling, in het bijzonder binnen de WTO en de IAO alsmede in het kader van het Milieuprogramma van de 
Verenigde Naties en multilaterale milieuovereenkomsten; 

c) samenwerking ter bevordering van de ratificatie van fundamentele en andere IAO-verdragen en multilaterale milieu
overeenkomsten die gevolgen voor de handel hebben; 

d) informatie-uitwisseling en samenwerking op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met inbegrip 
van de daadwerkelijke tenuitvoerlegging en follow-up van internationaal overeengekomen richtsnoeren, eerlijke en 
ethische handel, particuliere en openbare certificerings- en keurmerksystemen, waaronder milieukeuren en groene 
overheidsopdrachten; 

e) uitwisseling van standpunten over de gevolgen voor de handel van milieuvoorschriften, -standaarden en -normen; 

f) samenwerking op het gebied van handelsgerelateerde aspecten van de huidige en toekomstige internationale regeling 
in verband met klimaatverandering, met inbegrip van kwesties in verband met de mondiale koolstofmarkten, ma
nieren om de negatieve effecten van de handel op het klimaat aan te pakken, alsmede middelen om koolstofarme 
technologieën en energie-efficiëntie te bevorderen; 

g) samenwerking op het gebied van handelsgerelateerde aspecten van de biodiversiteit, met inbegrip van biobrandstoffen; 

h) samenwerking op het gebied van handelsgerelateerde maatregelen ter bevordering van duurzame visserijmethoden; 

i) samenwerking op het gebied van handelsgerelateerde maatregelen ter bestrijding van ontbossing, met inbegrip van de 
aanpak van problemen in verband met illegale houtkap; 

j) samenwerking op het gebied van handelsgerelateerde aspecten van multilaterale milieuovereenkomsten, met inbegrip 
van douanesamenwerking; 

k) samenwerking op het gebied van handelsgerelateerde aspecten van het IAO-Programma voor fatsoenlijk werk, daar
onder begrepen samenwerking op het gebied van de verbanden tussen enerzijds de handel en anderzijds volledige en 
productieve werkgelegenheid, het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt, de fundamentele arbeidsnormen, de 
arbeidsstatistieken, de ontwikkeling van menselijk potentieel en een leven lang leren, sociale bescherming en sociale 
integratie, sociale dialoog en gelijke kansen voor mannen en vrouwen; 

l) de uitwisseling van standpunten over de verhouding tussen multilaterale milieuovereenkomsten en voorschriften op 
het gebied van de internationale handel, of 

m) andere door de partijen passend geachte vormen van samenwerking op milieugebied. 

2. De partijen zijn het erover eens dat het wenselijk is dat hun samenwerkingsactiviteiten zoveel mogelijk tot 
toepassing leiden en een zo groot mogelijk nuttig effect hebben.
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BIJLAGE 14-A 

BEMIDDELINGSMECHANISME VOOR NIET-TARIFAIRE MAATREGELEN 

Artikel 1 

Doel 

Deze bijlage beoogt te bevorderen dat voor niet-tarifaire maatregelen die 
de handel tussen de partijen ongunstig beïnvloeden, door middel van 
een alomvattende en snelle procedure en met behulp van een bemid
delaar een onderling overeengekomen oplossing wordt bereikt. 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

Het bemiddelingsmechanisme is van toepassing op maatregelen, andere 
dan douanerechten, die volgens een partij de handel tussen de partijen 
negatief beïnvloeden en verband houden met aangelegenheden inzake 
de markttoegang voor goederen ( 1 ), met inbegrip van hoofdstuk twee 
(Nationale behandeling en markttoegang voor goederen) en de bijlagen 
daarbij. 

AFDELING A 

PROCEDURE VOOR HET BEMIDDELINGSMECHANISME 

Artikel 3 

Inleiding van de bemiddelingsprocedure 

1. Een partij kan te allen tijde verzoeken dat de andere partij deel
neemt aan een bemiddelingsprocedure. Een dergelijk verzoek wordt aan 
de andere partij schriftelijk gedaan. Het wordt zodanig nauw omschre
ven dat de zorgen van de verzoekende partij daarin duidelijk tot uit
drukking komen en er wordt daarin: 

a) aangegeven om welke specifieke maatregel het gaat; 

b) gesteld wat volgens de verzoekende partij de negatieve gevolgen van 
de maatregel op de handel tussen de partijen zijn, en 

c) uitgelegd wat volgens de verzoekende partij het verband tussen de 
gevolgen voor de handel en de maatregel is. 

2. De partij tot wie het verzoek gericht is, zal het welwillend in 
overweging nemen en hierop binnen 15 dagen na ontvangst schriftelijk 
antwoorden. 

Artikel 4 

Keuze van de bemiddelaar 

1. Na instelling van de bemiddelingsprocedure worden de partijen 
aangemoedigd uiterlijk 15 dagen na de ontvangst van het antwoord 
op het verzoek overeenstemming over een bemiddelaar te bereiken. 
Indien de partijen binnen het aangegeven tijdpad geen overeenstemming 
ter zake kunnen bereiken, kan een van hen verzoeken een bemiddelaar 
door loting aan te wijzen. Elk van beide partijen stelt binnen vijf dagen 
na de indiening van het verzoek een lijst op van ten minste drie per
sonen die geen onderdaan van die partij zijn, aan de voorwaarden van 
lid 2 voldoen en als bemiddelaar kunnen optreden. Elk van beide par
tijen kiest binnen vijf dagen na indiening van de lijst ten minste één 
naam van de lijst van de andere partij. Vervolgens wordt de bemiddelaar 

door de voorzitter van het Handelscomité of diens vertegenwoordiger 
door loting uit de gekozen namen gekozen. De keuze door loting vindt 
plaats binnen 15 dagen na de indiening van het verzoek om aanwijzing 
door loting en in tegenwoordigheid van vertegenwoordigers van de 
partijen. 

2. De bemiddelaar is een deskundige op het gebied waarop de be
trokken maatregel betrekking heeft ( 2 ). De bemiddelaar is de partijen op 
een onpartijdige en transparante wijze behulpzaam bij het scheppen van 
duidelijkheid over de maatregel en de mogelijke gevolgen ervan voor de 
handel, en bij het komen tot een onderling overeengekomen oplossing. 

Artikel 5 

Regels voor de bemiddelingsprocedure 

1. In de eerste fase van de procedure verstrekt de partij die de be
middelingsprocedure heeft doen aanvangen, binnen 10 dagen na de 
aanwijzing van de bemiddelaar aan hem en de andere partij schriftelijk 
een gedetailleerde beschrijving van het probleem, met name van de 
tenuitvoerlegging van de betrokken maatregel en de gevolgen ervan 
voor de handel. Binnen 20 dagen na de datum van indiening van 
deze uiteenzetting kan de andere partij schriftelijk opmerkingen over 
de beschrijving van het probleem indienen. Een partij mag in haar 
beschrijving of opmerkingen alle door haar relevant geachte informatie 
opnemen. 

2. De bemiddelaar kan beslissen over de beste werkwijze bij de eerste 
fase; met name kan hij beslissen of de partijen gezamenlijk of afzon
derlijk moeten worden geraadpleegd, en verzoeken om bijstand van of 
overleg plegen met relevante deskundigen en belanghebbenden. 

3. Na de eerste fase kan de bemiddelaar aan de partijen ter over
weging een advies verstrekken en een oplossing voorstellen. In een 
dergelijk advies overweegt hij niet of de betrokken maatregel al dan 
niet consistent met deze overeenkomst is; evenmin trekt hij de legiti
miteit van de beleidsdoelstellingen van de maatregel in twijfel. Bij het 
streven naar een onderling overeengekomen oplossing kan de bemid
delaar met de partijen afzonderlijk of gezamenlijk bijeenkomen. Deze 
fase van de procedure wordt normaal gesproken voltooid binnen 60 
dagen na de datum waarop de bemiddelaar is aangewezen. 

4. De procedure is vertrouwelijk en vindt plaats op het grondgebied 
van de partij tot welke het verzoek is gericht, of op enige andere locatie 
of op enige andere wijze waarover onderling overeenstemming is be
reikt. 

5. De procedure wordt beëindigd: 

a) door de ondertekening van een overeenkomst tot schikking door de 
partijen, op de datum van die ondertekening; 

b) door onderlinge overeenstemming van de partijen in de loop van de 
procedure, op de datum van die overeenstemming; 

c) door een schriftelijke verklaring van de bemiddelaar, na overleg met 
de partijen, dat verdere bemiddelingsinspanningen niet langer ge
rechtvaardigd zijn, of

NL L 127/1336 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011 

( 1 ) Voor de toepassing van deze bijlage omvat het begrip markttoegang voor 
goederen de toegang voor niet-landbouwproducten en de daarmee verband 
houdende regelingen op handelsgebied, met inbegrip van handelsmaatregelen, 
technische handelsbelemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, han
delsbevordering, oorsprongsregels, vrijwaringsmaatregelen en de sectorspeci
fieke bijlagen bij hoofdstuk twee (Nationale behandeling en markttoegang 
voor goederen). Het begrip omvat niet de handel in landbouwproducten, dien
sten en vestiging, culturele samenwerking, overheidsopdrachten, mededinging, 
intellectuele-eigendomsrechten, betalings- en kapitaalverkeer alsmede handel en 
duurzame ontwikkeling. 

( 2 ) Bijvoorbeeld in gevallen betreffende normen en technische voorschriften moet 
de bemiddelaar deskundig zijn op het gebied van relevante internationale 
organisaties voor normalisatie.
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d) door een schriftelijke verklaring van een partij nadat mogelijke on
derling overeengekomen oplossingen in de bemiddelingsprocedure 
zijn onderzocht en adviezen en voorstellen van de bemiddelaar in 
overweging zijn genomen. 

AFDELING B 

TENUITVOERLEGGING 

Artikel 6 

Tenuitvoerlegging van een onderling overeengekomen oplossing 

1. Wanneer de partijen overeenstemming over een oplossing hebben 
bereikt, neemt elk van beide partijen de maatregelen die nodig zijn om 
de onderling overeengekomen oplossing onverwijld ten uitvoer te leg
gen. 

2. De tenuitvoerleggende partij stelt de andere partij schriftelijk in 
kennis van ter uitvoering van de onderling overeengekomen oplossing 
gedane stappen of genomen maatregen. 

AFDELING C 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 7 

Verhouding tot de beslechting van geschillen 

1. De procedure voor dit bemiddelingsmechanisme is niet bedoeld 
om als basis voor procedures voor geschillenbeslechting ingevolge deze 
of een andere overeenkomst te dienen. Een partij beroept zich in der
gelijke procedures voor geschillenbeslechting niet op of gebruikt daarin 
niet als bewijs: 

a) door de andere partij in de bemiddelingsprocedure ingenomen stand
punten; 

b) het feit dat de andere partij haar bereidheid heeft getoond in het 
kader van bemiddeling een oplossing voor de niet-tarifaire maatregel 
te aanvaarden, of 

c) voorstellen die door de bemiddelaar zijn gedaan. 

2. Het bemiddelingsmechanisme laat de rechten en verplichtingen 
van de partijen ingevolge hoofdstuk veertien (Beslechting van geschillen) 
onverlet. 

Artikel 8 

Termijnen 

Alle in deze bijlage vermelde termijnen kunnen in onderling overleg 
tussen de partijen worden verlengd. 

Artikel 9 

Kosten 

1. Elk van beide partijen draagt haar eigen kosten van deelname aan 
de bemiddelingsprocedure. 

2. De partijen delen de kosten voor organisatorische aangelegenhe
den, met inbegrip van de kosten van de bemiddelaar. 

Artikel 10 

Nieuw onderzoek 

1. De partijen zijn het erover eens dat niet door artikel 14.2 bestre
ken aangelegenheden onder het bemiddelingsmechanisme vallen indien 
WTO-leden overeenkomen een overeenkomstig mechanisme ( 1 ) dat een 
dergelijke aangelegenheid bestrijkt, in te voeren. De uitbreiding van het 
toepassingsgebied treedt in werking op de datum waarop de betreffende 
overeenkomst ten uitvoer wordt gelegd. Dit geldt eveneens voor verdere 
uitbreidingen van het toepassingsgebied van het overeenkomstige WTO- 
mechanisme. 

2. Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst treden de 
partijen met elkaar in overleg over de noodzaak tot wijziging van het 
bemiddelingsmechanisme in het licht van de opgedane ervaring en de 
ontwikkeling van een overeenkomstig mechanisme in de WTO.
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( 1 ) Onder „overeenkomstig mechanisme” wordt verstaan het mechanisme dat is 
voorgesteld door de groep van Afrikaanse staten, Canada, de Europese Unie, de 
MOL-groep, de NAMA -11 groep van ontwikkelingslanden, Nieuw Zeeland, 
Noorwegen, Pakistan en Zwitserland in het document TN/MA/W/88 van 
23 juli 2007, „Non Tariff Barriers - Proposal on Procedures for the Facilitation 
of Solutions to NTBs” (Niet-tarifaire belemmeringen - Voorstel voor procedures 
ter bevordering van het vinden van oplossingen voor niet-tarifaire belemme
ringen), of enig ander soortgelijk mechanisme dat is voorgesteld in documen
ten ter vervanging van voornoemd document.
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BIJLAGE 14-B 

PROCEDUREREGELS VOOR ARBITRAGE 

Artikel 1 

Algemene bepalingen 

1. Voor de toepassing van hoofdstuk 14 en deze bijlage wordt ver
staan onder: 

adviseur: een persoon die door een partij is aangesteld om haar in 
verband met de procedure van het arbitragepanel te adviseren of bij 
te staan; 

scheidsrechter: een lid van een krachtens artikel 14.5 ingestelde arbitra
gepanel; 

assistent: een persoon die in verband met het mandaat van een scheids
rechter onderzoek verricht of ondersteunende taken uitvoert; 

vertegenwoordiger van een partij: een werknemer van of een persoon 
aangewezen door een overheid of ministerie van een partij overeenkom
stig haar wetgeving; 

klagende partij: iedere partij die krachtens artikel 14.4 om de instelling 
van een arbitragepanel verzoekt; 

partij waartegen de klacht gericht is: de partij ten aanzien waarvan 
wordt gesteld dat zij de in artikel 14.2 bedoelde bepalingen heeft ge
schonden; 

arbitragepanel: een krachtens artikel 14.5 ingesteld panel, en 

dag: een kalenderdag. 

2. Tenzij anders wordt overeengekomen, is de partij waartegen de 
klacht gericht is, belast met de logistieke organisatie van geschillen
beslechtingsprocedures, in het bijzonder met de organisatie van de 
hoorzittingen. De partijen delen de kosten voor organisatorische aange
legenheden, met inbegrip van de kosten van de scheidsrechters. 

Artikel 2 

Kennisgevingen 

1. De partijen en het arbitragepanel versturen alle verzoeken, mede
delingen, schriftelijk ingediende stukken of andere documenten door 
afgifte met ontvangstbewijs, als ingeschreven postzending, per koerier, 
fax, telex, telegram of door enige andere vorm van telecommunicatie 
waarbij de zending wordt geregistreerd. 

2. Een partij verstrekt een kopie van elk van haar schriftelijk inge
diende stukken aan de andere partij en aan elk van de scheidsrechters. 
Er wordt eveneens een kopie van het document in elektronische vorm 
verstrekt. 

3. Kennisgevingen worden gericht aan het ministerie van Buiten
landse Zaken en Handel van Korea, dan wel de opvolger daarvan, res
pectievelijk aan het Directoraat-generaal Handel van de Europese Com
missie. 

4. Kleine verschrijvingen in verzoeken, mededelingen, schriftelijke 
stukken of andere documenten in verband met de procedure van het 
arbitragepanel kunnen worden verbeterd door de indiening van een 
nieuw document waarin de wijzigingen duidelijk zijn aangegeven. 

5. Indien de laatste dag waarop een document kan worden inge
diend, op een officiële feestdag van Korea of de Europese Unie valt, 
kan het document op de volgende werkdag worden ingediend. 

Artikel 3 

Aanvang van de arbitrage 

1. a) Indien de leden van het arbitragepanel overeenkomstig 
artikel 14.5 door loting worden gekozen, kiest de voorzitter 
van het Handelscomité of zijn vertegenwoordiger de scheids
rechters binnen vijf dagen na het in artikel 14.5, lid 3, bedoelde 
verzoek. De keuze vindt plaats in aanwezigheid van een ver
tegenwoordiger van elk van beide partijen, tenzij een partij geen 
vertegenwoordiger aanwijst. 

b) Tenzij de partijen anders overeenkomen, komen zij binnen 
zeven dagen na de datum van instelling van het arbitragepanel 
met dat panel bijeen om te beslissen over aangelegenheden die 
de partijen of het arbitragepanel passend achten, met inbegrip 
van de aan de scheidsrechters verschuldigde bezoldigingen en 
onkostenvergoedingen, die aan de WTO-normen moeten beant
woorden. 

2. a) Tenzij de partijen binnen vijf dagen na de datum van instelling 
van het arbitragepanel anders overeenkomen, luidt de taak
omschrijving van dit panel als volgt: 

„In het licht van de desbetreffende bepalingen van deze over
eenkomst de in het verzoek om instelling van het arbitragepa
nel beschreven aangelegenheid onderzoeken, zich uitspreken 
over de verenigbaarheid van de maatregel in kwestie met de 
in artikel 14.2 bedoelde bepalingen en een uitspraak doen over
eenkomstig artikel 14.7.”. 

b) De partijen stellen het arbitragepanel binnen twee dagen van de 
overeengekomen taakomschrijving in kennis. 

Artikel 4 

Eerste ingediende stukken 

Uiterlijk 20 dagen na de datum van instelling van het arbitragepanel 
dient de klagende partij haar eerste schriftelijke stuk in. Uiterlijk 20 
dagen na de datum van indiening van het eerste schriftelijke stuk dient 
de partij waartegen de klacht gericht is haar verweerschrift in. 

Artikel 5 

Werkwijze van arbitragepanels 

1. De voorzitter van het arbitragepanel zit alle bijeenkomsten van het 
panel voor. Een arbitragepanel kan aan de voorzitter de bevoegdheid tot 
het nemen van administratieve en procedurele besluiten delegeren. 

2. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, kan het arbitrage
panel bij zijn werkzaamheden alle mogelijke middelen gebruiken, waar
onder telefoon-, fax- en computerverbindingen. 

3. Hoewel alleen scheidsrechters aan de beraadslagingen van het ar
bitragepanel mogen deelnemen, kan het panel toestaan dat assistenten 
van het panel de beraadslagingen ervan bijwonen. 

4. Het opstellen van uitspraken is een exclusieve bevoegdheid van het 
arbitragepanel, die niet mag worden gedelegeerd. 

5. Wanneer zich een procedurele vraag voordoet die niet door de 
bepalingen van deze overeenkomst wordt bestreken, kan het arbitrage
panel een passende, met die bepalingen verenigbare procedure vaststel
len.
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6. Wanneer het arbitragepanel van oordeel is dat een procedurele 
termijn moet worden gewijzigd of dat een andere procedurele of ad
ministratieve aanpassing nodig is, stelt het de partijen schriftelijk in 
kennis van de redenen voor de wijziging of aanpassing onder vermel
ding van de vereiste termijn of aanpassing. De termijnen van 
artikel 14.7, lid 2, worden niet gewijzigd. 

Artikel 6 

Vervanging 

1. Indien een scheidsrechter niet aan de procedure kan deelnemen, 
zich terugtrekt of moet worden vervangen, wordt overeenkomstig 
artikel 14.5, lid 3, een vervanger aangewezen. 

2. Wanneer een partij van oordeel is dat een scheidsrechter niet 
voldoet aan de vereisten van bijlage 14-C en om die reden moet worden 
vervangen, deelt zij dit de andere partij mede binnen 15 dagen nadat zij 
kennis heeft genomen van de omstandigheden die een wezenlijke schen
ding van bijlage 14-C door de scheidsrechter inhouden. 

3. Wanneer een partij van oordeel is dat een scheidsrechter die niet 
de voorzitter is, niet aan de vereisten van bijlage 14-C voldoet, voeren 
de partijen overleg en besluiten zij in voorkomend geval de scheids
rechter te vervangen en overeenkomstig de procedure van artikel 14.5, 
lid 3, een vervanger aan te wijzen. 

Indien de partijen het niet eens worden over de vraag of een scheids
rechter moet worden vervangen, kan een partij verzoeken de aange
legenheid aan de voorzitter van het arbitragepanel voor te leggen, wiens 
beslissing definitief is. 

Indien de voorzitter van oordeel is dat een scheidsrechter niet aan de 
vereisten van bijlage 14-C voldoet, wijst hij door loting een nieuwe 
scheidsrechter aan uit de personen die zijn opgenomen op de in 
artikel 14.18, lid 1, bedoelde lijst waarop de oorspronkelijke scheids
rechter stond. Indien de oorspronkelijke scheidsrechter door de partijen 
overeenkomstig artikel 14.5, lid 2, was gekozen, wordt de vervanger 
door loting aangewezen uit de lijst van personen die overeenkomstig 
artikel 14.18, lid 1, zijn voorgesteld door de klagende partij en de partij 
waartegen de klacht gericht is. 

4. Wanneer een partij van oordeel is dat de voorzitter van het arbi
tragepanel niet aan de vereisten van bijlage 14-C voldoet, voeren de 
partijen overleg en besluiten zij in voorkomend geval de voorzitter te 
vervangen en overeenkomstig de procedure van artikel 14.5, lid 3, een 
vervanger aan te wijzen. 

Indien de partijen het niet eens worden over de vraag of de voorzitter 
moet worden vervangen, kan een partij verzoeken de aangelegenheid 
voor te leggen aan een van de resterende personen op de in 
artikel 14.18, lid 1, bedoelde lijst van personen die als voorzitter kun
nen optreden. Deze persoon wordt door loting aangewezen door de 
voorzitter van het Handelscomité of diens vertegenwoordiger. De be
slissing van deze persoon over de noodzaak tot vervanging van de 
voorzitter is definitief. 

Indien deze persoon beslist dat de oorspronkelijke voorzitter niet aan de 
vereisten van bijlage 14-C voldoet, wijst hij door loting een nieuwe 
voorzitter aan uit de resterende personen op de in artikel 14.18, lid 
1, bedoelde lijst van personen die als voorzitter kunnen optreden. 

5. Tenzij een partij nalaat een vertegenwoordiger aan te wijzen, vindt 
de keuze door loting als bedoeld in de leden 1, 3 en 4 binnen vijf dagen 
na de datum van indiening van het verzoek, in aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van elk van beide partijen, plaats. 

6. De procedure van het arbitragepanel wordt geschorst gedurende 
de tijd die nodig is om de procedures van de leden 1 tot en met 4 te 
voltooien. 

Artikel 7 

Hoorzittingen 

1. De voorzitter stelt in overleg met de partijen en de overige leden 
van het arbitragepanel de datum en het tijdstip van de hoorzitting vast 
en zendt de partijen hiervan een schriftelijke bevestiging. Tenzij de 
hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt, wordt deze informatie 
door de partij die met de logistieke organisatie van de procedure belast 
is, tevens openbaar gemaakt. Het arbitragepanel kan besluiten geen 
hoorzitting bijeen te roepen, tenzij de partijen zich daartegen verzetten. 

2. Tenzij de partijen anders overeenkomen, wordt de hoorzitting in 
Brussel gehouden als Korea de klagende partij is en in Seoel als de EU 
de klagende partij is. 

3. Het arbitragepanel kan aanvullende hoorzittingen bijeenroepen 
indien de partijen zulks overeenkomen. 

4. Gedurende alle hoorzittingen zijn alle scheidsrechters aanwezig. 

5. De volgende personen kunnen een hoorzitting bijwonen, ongeacht 
of de procedure openstaat voor het publiek: 

a) vertegenwoordigers van de partijen; 

b) adviseurs van de partijen; 

c) administratief personeel, tolken, vertalers en rechtbankverslaggevers, 
en 

d) assistenten van scheidsrechters.Alleen vertegenwoordigers en advi
seurs van de partijen mogen het woord tot het arbitragepanel rich
ten. 

Only the representatives and advisers of the Parties may address the 
arbitration panel. 

6. Uiterlijk vijf dagen voor de datum van een hoorzitting verstrekt 
elk van beide partijen het arbitragepanel een lijst met de namen van de 
personen die namens die partij op de hoorzitting pleidooien of uiteen
zettingen zullen houden en van andere vertegenwoordigers of adviseurs 
die de hoorzitting zullen bijwonen. 

7. De hoorzittingen van het arbitragepanel zijn toegankelijk voor het 
publiek, tenzij de partijen besluiten dat de hoorzittingen gedeeltelijk of 
geheel achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. Het arbitragepanel 
komt echter in besloten zitting bijeen wanneer de stukken en pleidooien 
van een partij vertrouwelijke zakelijke informatie bevatten. 

8. De hoorzitting wordt door het arbitragepanel op de volgende 
wijze geleid, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de klagende partij en 
de partij waartegen de klacht gericht is, evenveel tijd krijgen toegewezen: 

pleidooi 

a) pleidooi van de klagende partij, en 

b) pleidooi van de partij waartegen de klacht gericht is, 

weerlegging 

a) pleidooi van de klagende partij, en 

b) repliek van de partij waartegen de klacht gericht is. 

9. Het arbitragepanel kan op elk ogenblik van de hoorzitting vragen 
aan een van beide partijen stellen. 

10. Het arbitragepanel laat een proces-verbaal van elke hoorzitting 
opmaken, dat zo spoedig mogelijk aan de partijen wordt verstrekt.
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11. Binnen 10 dagen na de datum van de hoorzitting kan elke partij 
een aanvullend schriftelijk stuk indienen over alle aspecten die tijdens de 
hoorzitting aan de orde zijn gekomen. 

Artikel 8 

Schriftelijke vragen 

1. Het arbitragepanel kan op elk ogenblik van de procedure schrif
telijke vragen tot een of beide partijen richten. Elk van beide partijen 
ontvangt een kopie van de vragen van het arbitragepanel. 

2. Ook verstrekt een partij de andere partij een kopie van haar 
schriftelijke antwoord op de vragen van het arbitragepanel. Elk van 
beide partijen krijgt de gelegenheid om binnen vijf dagen na de datum 
van verstrekking va de kopie schriftelijke opmerkingen bij het antwoord 
van de andere partij over te leggen. 

Artikel 9 

Vertrouwelijkheid 

Wanneer een hoorzitting van het arbitragepanel overeenkomstig 
artikel 7, lid 7, van deze bijlage niet openbaar is, respecteren de partijen 
en hun adviseurs de vertrouwelijkheid van de zitting. Informatie die 
door de andere partij aan het arbitragepanel is verstrekt en als vertrou
welijk is aangemerkt, wordt door elk van beide partijen en hun advi
seurs vertrouwelijk behandeld. Wanneer een partij het arbitragepanel 
een vertrouwelijke versie van haar schriftelijke stukken verstrekt, dient 
zij op verzoek van de andere partij uiterlijk 15 dagen na de datum van 
het verzoek of, indien dit later is, na de datum van indiening van de 
stukken, tevens een niet-vertrouwelijke samenvatting van de stukken in, 
die openbaar mag worden gemaakt. Niets in dit artikel belet een partij 
haar eigen standpunten openbaar te maken voor zover zij, wanneer zij 
naar door de andere partij verstrekte informatie verwijst, geen informa
tie openbaar maakt die door de andere partij als vertrouwelijk is aange
merkt. 

Artikel 10 

Eenzijdige contacten 

1. Het arbitragepanel heeft geen ontmoetingen of contacten met een 
partij in afwezigheid van de andere partij. 

2. Geen lid van het arbitragepanel mag aspecten van de inhoud van 
de procedure met een partij of met beide partijen bespreken in afwezig
heid van de andere scheidsrechters. 

Artikel 11 

Stukken amicus curiae 

1. Tenzij de partijen binnen drie dagen na de datum van instelling 
van het arbitragepanel anders overeenkomen, kan het arbitragepanel 
ongevraagde schriftelijke bijdragen van belanghebbende natuurlijke of 
rechtspersonen uit de partijen in ontvangst nemen, op voorwaarde 
dat deze bijdragen binnen 10 dagen na de datum van instelling van 
het arbitragepanel worden ingediend, beknopt zijn, met inbegrip van 
eventuele bijlagen in elk geval niet meer dan 15 getypte bladzijden 
tellen en direct van belang zijn voor de feitelijke en juridische vragen 
die door het arbitragepanel worden onderzocht. 

2. Deze schriftelijke stukken bevatten een beschrijving van de natuur
lijke of rechtspersoon die het stuk indient, met inbegrip van zijn na
tionaliteit of plaats van vestiging, en de aard van zijn activiteiten en zijn 
financieringsbron, en vermelden nadere gegevens over het belang dat de 
persoon bij de arbitrageprocedure heeft. 

3. Het arbitragepanel vermeldt in zijn uitspraak alle stukken die het 
overeenkomstig de leden 1 en 2 heeft ontvangen. Het is niet verplicht in 
zijn uitspraak op de feitelijke of juridische argumenten in die stukken in 
te gaan. Alle stukken die het arbitragepanel overeenkomstig dit artikel 
heeft ontvangen, worden aan de partijen verstrekt zodat zij hierover 
opmerkingen kunnen maken. 

Artikel 12 

Dringende gevallen 

In de in artikel 14.7, lid 2, bedoelde dringende gevallen past het arbi
tragepanel de in deze bijlage bedoelde termijnen zo nodig aan. 

Artikel 13 

Vertalen en tolken 

1. Tijdens het in artikel 14.3 bedoelde overleg, en uiterlijk op de in 
artikel 3, lid 1, onder b), van deze bijlage bedoelde bijeenkomst, pro
beren de partijen tot overeenstemming te komen over een gemeen
schappelijke werktaal voor de procedure van het arbitragepanel. 

2. Indien de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over 
een gemeenschappelijke werktaal, zorgt elk van hen zo spoedig mogelijk 
en op haar kosten voor vertaling van zijn schriftelijke stukken in de taal 
die door de andere partij gekozen is en zorgt de partij waartegen de 
klacht gericht is, voor het tolken van mondelinge bijdragen in de door 
de partijen gekozen talen. 

3. Uitspraken van het arbitragepanel worden gedaan in de door de 
partijen gekozen taal of talen. 

4. De kosten voor het vertalen van een uitspraak van het arbitrage
panel worden gelijkelijk door de partijen gedragen. 

5. Elk van beide partijen kan opmerkingen maken over een over
eenkomstig dit artikel gemaakte vertaling van een document. 

Artikel 14 

Berekening van termijnen 

Wanneer de partijen een document ingevolge de toepassing van 
artikel 2, lid 5, van deze bijlage niet op dezelfde datum ontvangen, 
worden termijnen die ingaan vanaf de datum van ontvangst van dat 
document, vanaf de laatste datum van ontvangst berekend. 

Artikel 15 

Andere procedures 

Deze bijlage is tevens van toepassing op procedures die overeenkomstig 
de artikelen 14.9, lid 2, 14.10, lid 2, 14.11, lid 3, en 14.12, lid 2, 
worden ingesteld. De in deze bijlage vermelde termijnen worden in dat 
geval vervangen door de bijzondere termijnen die voor de vaststelling 
van een uitspraak door het arbitragepanel in die andere procedures zijn 
vastgelegd.
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BIJLAGE 14-C 

GEDRAGSCODE VOOR LEDEN VAN ARBITRAGEPANELS EN BEMIDDELAARS 

Artikel 1 

Definities 

In deze bijlage wordt verstaan onder: 

a) lid of scheidsrechter: een lid van een krachtens artikel 14.5 ingesteld 
arbitragepanel; 

b) bemiddelaar: een persoon die overeenkomstig bijlage 14-A een be
middeling verricht; 

c) kandidaat: een persoon wiens naam voorkomt op de in artikel 14.18 
bedoelde lijst van scheidsrechters en wiens selectie als lid van een 
arbitragepanel overeenkomstig artikel 14.5 wordt overwogen; 

d) assistent: een persoon die in het kader van het mandaat van een lid, 
voor dat lid onderzoek verricht of ondersteunende taken uitvoert; 

e) procedure: tenzij anders gespecificeerd, een procedure van een arbi
tragepanel uit hoofde van deze overeenkomst, en 

f) personeel: met betrekking tot een lid, andere personen dan assisten
ten die onder de leiding en het toezicht van dat lid werkzaam zijn. 

Artikel 2 

Verantwoordelijkheden in het kader van de procedure 

Elke kandidaat en elk lid vermijdt laakbaar gedrag en de schijn van 
laakbaar gedrag, is onafhankelijk en onpartijdig, vermijdt directe en 
indirecte belangenconflicten en neemt bij zijn gedrag de hoogste nor
men in acht, teneinde de integriteit en onpartijdigheid van de regeling 
inzake geschillenbeslechting te garanderen. Voormalige leden leven de 
verplichtingen in de artikelen 6 en 7 van deze bijlage na. 

Artikel 3 

Verplichting bepaalde gegevens openbaar te maken 

1. Voorafgaand aan de bevestiging van hun aanstelling tot lid van het 
arbitragepanel op grond van deze overeenkomst geven kandidaten ope
ning van zaken over alle belangen, relaties of aangelegenheden die van 
invloed kunnen zijn op hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid of 
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij tijdens de pro
cedure de schijn van laakbaar gedrag of partijdigheid zouden kunnen 
wekken. Daartoe stellen kandidaten alles in het werk wat redelijkerwijs 
in hun vermogen ligt om na te gaan of er sprake is van dergelijke 
belangen, relaties of aangelegenheden. 

2. Kandidaten of leden richten mededelingen betreffende feitelijke of 
mogelijke schendingen van deze bijlage uitsluitend tot het Handels
comité, ter overweging door de partijen. 

3. Na hun aanstelling blijven de leden, binnen redelijke grenzen, alles 
in het werk stellen om na te gaan of er sprake is van de in lid bedoelde 
belangen, relaties of aangelegenheden en geven zij in voorkomend geval 
opening van zaken. Op grond van de verplichting tot openbaarmaking 
zijn leden voortdurend gehouden dergelijke belangen, relaties en aange

legenheden die zich tijdens de procedure voordoen, openbaar te maken. 
De leden geven opening van zaken over dergelijke belangen, relaties en 
aangelegenheden door daarvan, ter overweging door de partijen, schrif
telijk mededeling te doen aan het Handelscomité. 

Artikel 4 

Taken van leden 

1. Na hun aanwijzing zetten leden zich gedurende de hele procedure 
in om hun taken nauwgezet, snel en billijk te vervullen. 

2. Leden onderzoeken uitsluitend vragen die in de procedure aan de 
orde worden gesteld en voor de uitspraak noodzakelijk zijn en delegeren 
deze taak niet aan een andere persoon. 

3. Leden nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
artikelen 2, 3 en 7 van deze bijlage door hun assistenten en personeel 
worden gekend en nageleefd. 

4. Leden onthouden zich van eenzijdige contacten in verband met de 
procedure. 

Artikel 5 

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de leden 

1. Leden zijn onafhankelijk en onpartijdig, vermijden de schijn van 
laakbaar gedrag of partijdigheid en laten zich niet leiden door eigen
belang, druk van buitenaf, politieke overwegingen, publieke protesten, 
trouw aan een partij of vrees voor kritiek. 

2. Leden mogen noch direct noch indirect verplichtingen aangaan of 
voordelen accepteren die op welke wijze dan ook de goede uitoefening 
van hun taken verstoren of lijken te verstoren. 

3. Leden gebruiken hun positie als lid van het arbitragepanel niet om 
persoonlijke of particuliere belangen te dienen en onthouden zich van 
handelingen die de indruk kunnen wekken dat anderen in een bijzon
dere positie verkeren waardoor zij invloed op hen kunnen uitoefenen. 

4. Leden laten hun gedrag of oordeel niet beïnvloeden door financi
ële, zakelijke, professionele, familiale of sociale relaties of verantwoor
delijkheden. 

5. Leden gaan geen relaties aan en verwerven geen financiële belan
gen wanneer daardoor hun onpartijdigheid in het gedrang kan komen 
of wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daardoor de 
schijn van laakbaar gedrag of partijdigheid wordt gewekt. 

Artikel 6 

Verplichtingen van voormalige leden 

Voormalige leden onthouden zich van handelingen die de schijn kunnen 
wekken dat zij bij de uitoefening van hun taken niet onpartijdig waren 
of voordeel hebben gehad van het besluit of de uitspraak van het 
arbitragepanel.
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Artikel 7 

Vertrouwelijkheid 

1. Leden of voormalige leden mogen op geen enkel ogenblik niet-openbare informatie over of verkregen tijdens de 
procedure openbaar maken of gebruiken, behalve voor de doeleinden van de procedure, en mogen deze informatie in 
geen geval openbaar maken of gebruiken om persoonlijk voordeel te behalen, anderen een voordeel te schenken of het 
belang van anderen in negatieve zin te beïnvloeden. 

2. Leden mogen uitspraken van het arbitragepanel of delen daarvan niet openbaar maken voordat zij overeenkomstig 
deze overeenkomst bekend worden gemaakt. 

3. Leden of voormalige leden mogen op geen enkel ogenblik informatie over de beraadslagingen van het arbitragepanel 
of over de standpunten van een lid openbaar maken. 

Artikel 8 

Bemiddelaars 

De in deze bijlage beschreven voorschriften voor leden of voormalige leden zijn van overeenkomstige toepassing op 
bemiddelaars.
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BIJLAGE 15 

Opzettelijk blanco gelaten
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PROTOCOL 

betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en methoden van administratieve 
samenwerking 

INHOUDSOPGAVE 

AFDELING A 

OORSPRONGSREGELS 

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Definities 

TITEL II DEFINITIE VAN „PRODUCTEN VAN OORSPRONG” 

Artikel 2 Producten van oorsprong 

Artikel 3 Cumulatie van de oorsprong 

Artikel 4 Volledig verkregen producten 

Artikel 5 Toereikende be- of verwerking 

Artikel 6 Ontoereikende be- of verwerking 

Artikel 7 In aanmerking te nemen eenheid 

Artikel 8 Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen 

Artikel 9 Stellen en assortimenten 

Artikel 10 Neutrale elementen 

Artikel 11 Gescheiden boekhouding van materialen 

TITEL III TERRITORIALE VOORWAARDEN 

Artikel 12 Territorialiteitsbeginsel 

Artikel 13 Rechtstreeks vervoer 

AFDELING B 

OORSPRONGSPROCEDURES 

TITEL IV TERUGGAVE OF VRIJSTELLING VAN RECHTEN 

Artikel 14 Teruggave of vrijstelling van douanerechten 

TITEL V BEWIJS VAN OORSPRONG 

Artikel 15 Algemene voorwaarden 

Artikel 16 Voorwaarden voor het opstellen van een oorsprongsverklaring 

Artikel 17 Toegelaten exporteur 

Artikel 18 Geldigheid van het bewijs van oorsprong 

Artikel 19 Beroep op preferentiële tariefbehandeling en indiening van bewijs van oorsprong 

Artikel 20 Invoer in deelzendingen 

Artikel 21 Vrijstelling van het bewijs van oorsprong
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Artikel 22 Bewijsstukken 

Artikel 23 Bewaring van het bewijs van oorsprong en de bewijsstukken 

Artikel 24 Verschillen en vormfouten 

Artikel 25 In euro uitgedrukte bedragen 

TITEL VI REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING 

Artikel 26 Uitwisseling van adressen 

Artikel 27 Controle van de bewijzen van oorsprong 

Artikel 28 Beslechting van geschillen 

Artikel 29 Sancties 

Artikel 30 Vrije zones 

AFDELING C 

CEUTA EN MELILLA 

TITEL VII CEUTA EN MELILLA 

Artikel 31 Toepassing van het protocol 

Artikel 32 Bijzondere voorwaarden 

AFDELING D 

SLOTBEPALINGEN 

TITEL VIII SLOTBEPALINGEN 

Artikel 33 Wijzigingen van het protocol 

Artikel 34 Overgangsbepalingen voor de doorvoer of opslag van goederen 

LIJST VAN BIJLAGEN 

Bijlage I: Aantekeningen bij de lijst in bijlage II 

Bijlage II: Lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

Bijlage II(a): Addendum bij de lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

Bijlage III: Tekst van de oorsprongsverklaring 

Bijlage IV: Comité voor zones voor passieve veredeling op het Koreaanse schiereiland 

GEZAMENLIJKE VERKLARINGEN 

Gezamenlijke verklaring betreffende het Vorstendom Andorra 

Gezamenlijke verklaring betreffende de Republiek San Marino 

Gezamenlijke verklaring betreffende de herziening van de oorsprongsregels in dit protocol 

Gezamenlijke verklaring betreffende de toelichting

NL 14.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1345

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1347 von 1432

www.parlament.gv.at



AFDELING A 

OORSPRONGSREGELS 

TITEL I 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

Definities 

In dit protocol wordt verstaan onder: 

a) vervaardiging: elk type be- of verwerking, met inbegrip van 
telen, vissen, opfokken, jagen, assembleren of speciale be
handelingen; 

b) materiaal: alle ingrediënten, grondstoffen, componenten of 
delen enz., die bij de vervaardiging van een product worden 
gebruikt; 

c) product: het vervaardigde product, ook indien dit bestemd 
is om later bij de vervaardiging van een ander product te 
worden gebruikt; 

d) goederen: materialen, producten of artikelen; 

e) douanewaarde: de waarde zoals bepaald volgens de Over
eenkomst inzake de douanewaarde; 

f) prijs af fabriek: de prijs die voor het product af fabriek is 
betaald of moet worden betaald aan de fabrikant in een 
partij in wiens onderneming de laatste be- of verwerking 
is verricht, voor zover in die prijs de waarde is begrepen 
van alle gebruikte materialen, verminderd met alle interne 
belastingen die worden of moeten worden terugbetaald 
wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd; 

g) waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen: de 
douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte 
materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze 
niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste 
controleerbare prijs die voor de materialen in de EU of in 
Korea is betaald; 

h) waarde van de materialen van oorsprong: de waarde van de 
materialen volgens de definitie in punt g), die van dienover
eenkomstige toepassing is; 

i) hoofdstukken, posten en onderverdelingen: de hoofdstuk
ken (tweecijfercodes), posten (viercijfercodes) en onderver
delingen (zescijfercodes) van de nomenclatuur, die het ge
harmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering 
van goederen, in dit protocol „het geharmoniseerd systeem” 
of „GS” genoemd, vormen; 

j) ingedeeld: de indeling van een product of materiaal onder 
een bepaald hoofdstuk of een bepaalde post of onderver
deling; 

k) zending: producten die gelijktijdig van één exporteur naar 
één geadresseerde worden verzonden of die vergezeld gaan 
van een enkel vervoersdocument voor de verzending van de 
exporteur naar de geadresseerde of, bij gebreke daarvan, van 
een enkele factuur; 

l) GS: het van kracht zijnde geharmoniseerde systeem inzake 
de omschrijving en codering van goederen, met inbegrip 
van de algemene bepalingen en de aantekeningen, en 

m) grondgebied: met inbegrip van de territoriale wateren. 

TITEL II 

Definitie van „producten van oorsprong” 

Artikel 2 

Producten van oorsprong 

Voor de toepassing van een preferentiële tariefbehandeling wor
den de volgende producten als van oorsprong uit een partij 
beschouwd: 

a) volledig in een partij verkregen producten in de zin van 
artikel 4; 

b) in een partij verkregen producten waarin materialen zijn 
verwerkt die daar niet volledig zijn verkregen, mits die ma
terialen in de betrokken partij een be- of verwerking hebben 
ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 5, of 

c) in een partij verkregen producten die uitsluitend bestaan uit 
materialen die krachtens dit protocol als van oorsprong wor
den aangemerkt. 

Artikel 3 

Cumulatie van de oorsprong 

Onverminderd artikel 2 worden producten als van oorsprong 
uit een partij beschouwd als zij daar zijn verkregen en in die 
producten materialen zijn verwerkt die van oorsprong zijn uit 
de andere partij, mits de be- of verwerking ingrijpender is dan 
de in artikel 6 genoemde be- of verwerkingen. Het is niet nood
zakelijk dat deze materialen toereikende be- of verwerkingen 
hebben ondergaan. 

Artikel 4 

Volledig verkregen producten 

1. Voor de toepassing van artikel 2, onder a), worden als 
volledig in een partij verkregen beschouwd: 

a) op het grondgebied van een partij uit de bodem of de zee
bodem gewonnen producten; 

b) aldaar geteelde en geoogste producten van het plantenrijk; 

c) aldaar geboren en opgefokte levende dieren; 

d) producten afkomstig van aldaar opgefokte levende dieren; 

e) i) producten verkregen door jagen of het zetten van vallen 
op het grondgebied te land, of door vissen op de binnen
wateren of in de territoriale wateren van een partij; 

ii) producten van de aldaar bedreven aquicultuur, wanneer 
de vis of de schaal- of weekdieren er zijn geboren en 
opgefokt;
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f) producten van de zeevisserĳ en andere door de schepen van 
een partij buiten haar territoriale wateren uit zee gewonnen 
producten; 

g) producten die aan boord van haar fabrieksschepen uitslui
tend uit de onder f) bedoelde producten zijn vervaardigd; 

h) producten, gewonnen uit de zeebodem of -ondergrond bui
ten de territoriale wateren van een partij, mits deze recht 
heeft op ontginning van deze bodem of ondergrond; 

i) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de 
terugwinning van grondstoffen kunnen dienen of slechts 
als afval kunnen worden gebruikt; 

j) afval en schroot afkomstig van aldaar verrichte be- of ver
werkingen, of 

k) producten die in een partij uitsluitend uit de in dit lid be
doelde producten zijn vervaardigd. 

2. De termen „schepen van een partij” en „haar fabriekssche
pen” in lid 1, onder f) en g), zĳn uitsluitend van toepassing op 
schepen en fabrieksschepen: 

a) die in een van de lidstaten van de Europese Unie of in Korea 
zijn geregistreerd; 

b) die onder de vlag van een van de lidstaten van de Europese 
Unie of van Korea varen, en 

c) die aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 

i) zij behoren voor ten minste 50 % toe aan onderdanen 
van een lidstaat van de Europese Unie of van Korea, of 

ii) zij behoren toe aan een onderneming: 

A) die haar hoofdkantoor en haar belangrijkste handels
activiteit in een van de lidstaten van de Europese Unie 
of in Korea heeft, en 

B) die voor ten minste 50 % toebehoort aan een van de 
lidstaten van de Europese Unie of aan Korea, over
heidsorganen van een lidstaat van de Europese Unie 
of van Korea of onderdanen van een van de lidstaten 
van de Europese Unie of van Korea. 

Artikel 5 

Toereikende be- of verwerking 

1. Voor de toepassing van artikel 2, onder b), worden niet 
volledig verkregen producten geacht een toereikende be- of ver
werking te hebben ondergaan wanneer aan de voorwaarden in 
de lijsten in bijlage II of II(a) is voldaan. Deze voorwaarden 
geven voor alle onder deze overeenkomst vallende producten 
aan welke be- of verwerkingen bij de vervaardiging gebruikte, 
niet van oorsprong zijnde materialen moeten hebben onder
gaan, en gelden slechts voor die materialen. Hieruit volgt dat als: 

a) niet van oorsprong zijnde materialen een toereikende be- of 
verwerking ondergaan waardoor een van oorsprong zijnd 
product ontstaat dat vervolgens voor de vervaardiging van 
een ander product wordt gebruikt, geen rekening wordt ge
houden met de daarin verwerkte niet van oorsprong zijnde 
materialen, en 

b) niet van oorsprong zijnde en van oorsprong zijnde materi
alen worden verwerkt tot een niet van oorsprong zijnd pro
duct dat vervolgens voor de vervaardiging van een ander 
product wordt gebruikt, alleen rekening wordt gehouden 
met de daarin verwerkte niet van oorsprong zijnde materia
len. 

2. In afwijking van lid 1 kunnen niet van oorsprong zijnde 
materialen die volgens de voorwaarden in de lijst in bijlage II bij 
de vervaardiging van een product niet mogen worden gebruikt, 
in de volgende gevallen toch worden gebruikt: 

a) de totale waarde ervan bedraagt niet meer dan 10 % van de 
prijs af fabriek van het product, en 

b) de in de lijst in bijlage II vermelde maximumwaarden voor 
niet van oorsprong zijnde materialen worden door de toe
passing van dit lid niet overschreden. 

3. Lid 2 is niet van toepassing op producten van de hoofd
stukken 50 tot en met 63 van het GS. 

4. De leden 1 tot en met 3 zijn van toepassing behoudens 
het bepaalde in artikel 6. 

Artikel 6 

Ontoereikende be- of verwerking 

1. Onverminderd lid 2 worden de volgende be- of verwer
kingen als ontoereikend beschouwd om de oorsprongsstatus te 
verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 5 is vol
daan: 

a) behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag 
in goede staat te bewaren; 

b) het veranderen van verpakkingen, het splitsen en samen
voegen van colli; 

c) het wassen of schoonmaken; het stofvrij maken of het ver
wijderen van roest, olie, verf of dergelijke; 

d) het strijken of persen van textiel; 

e) het eenvoudig schilderen of polijsten; 

f) het ontvliezen of doppen, het geheel of gedeeltelijk bleken, 
het polijsten en het glaceren van granen of rijst; 

g) het kleuren of aromatiseren van suiker of het vormen van 
suikerklonten; het geheel of gedeeltelijk vermalen van kris
talsuiker; 

h) het pellen, ontpitten of schillen van noten, vruchten of 
groenten; 

i) het aanscherpen of het eenvoudig vermalen of versnijden; 

j) het zeven, sorteren, classificeren of assorteren (daaronder 
begrepen het samenstellen van stellen of assortimenten 
van artikelen); 

k) het eenvoudig verpakken in flessen, flacons, blikken, zak
ken, kratten of dozen, het bevestigen op kaarten of platen 
en alle andere eenvoudige handelingen in verband met de 
verpakking;
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l) het aanbrengen of opdrukken van merken, etiketten, beeld
merken of andere soortgelijke onderscheidingstekens op de 
producten zelf of op de verpakking; 

m) het eenvoudig mengen van producten, ook van verschil
lende soorten; het mengen van suiker met andere stoffen; 

n) het eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen tot een 
volledig artikel en het uit elkaar nemen van artikelen; 

o) het testen of kalibreren; 

p) twee of meer van de onder a) tot en met o) vermelde 
behandelingen tezamen, of 

q) het slachten van dieren. 

2. Alle be- of verwerkingen die een product in een partij 
heeft ondergaan, worden tezamen genomen om te bepalen of 
deze als ontoereikend in de zin van lid 1 moeten worden 
beschouwd. 

Artikel 7 

In aanmerking te nemen eenheid 

1. De voor de toepassing van dit protocol in aanmerking te 
nemen eenheid is het product dat bij het vaststellen van de 
indeling aan de hand van de nomenclatuur van het GS als de 
basiseenheid wordt beschouwd. Hieruit volgt dat: 

a) wanneer een product, bestaande uit een groep of verzame
ling van artikelen, onder een enkele post van het GS wordt 
ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid 
vormt, en 

b) wanneer een zending uit een aantal identieke producten 
bestaat die onder dezelfde post van het GS worden inge
deeld, elk product voor de toepassing van dit protocol af
zonderlijk moet worden genomen. 

2. Wanneer volgens algemene regel 5 van het GS de ver
pakking meetelt voor het vaststellen van de indeling van het 
product, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oor
sprong en wordt deze als van oorsprong beschouwd wanneer 
het product van oorsprong is. 

Artikel 8 

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen 

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen die sa
men met een product worden geleverd en deel uitmaken van de 
normale uitrusting daarvan en die in de prijs ervan zijn begre
pen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, worden 
geacht een geheel te vormen met het product in kwestie. 

Artikel 9 

Stellen en assortimenten 

Stellen en assortimenten in de zin van algemene regel 3 van het 
GS worden als van oorsprong beschouwd wanneer alle samen
stellende delen van oorsprong zijn en het product aan alle 
andere toepasselijke eisen van dit protocol voldoet. Een stel of 
assortiment bestaande uit producten van oorsprong en produc
ten die niet van oorsprong zijn, wordt evenwel als van oor
sprong beschouwd indien de waarde van de producten die niet 
van oorsprong zijn niet meer dan 15 % van de prijs af fabriek 
van het stel of assortiment bedraagt. 

Artikel 10 

Neutrale elementen 

Om de oorsprong van een product te bepalen, behoeft niet te 
worden vastgesteld wat de oorsprong is van de goederen die bij 
de vervaardiging ervan worden gebruikt, maar die in de uitein
delijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook 
niet bedoeld waren om daarin voor te komen. 

Artikel 11 

Gescheiden boekhouding van materialen 

1. Wanneer bij de vervaardiging van een product identieke 
en onderling verwisselbare van oorsprong zijnde en niet van 
oorsprong zijnde materialen worden gebruikt, worden die ma
terialen tijdens de opslag naargelang van hun oorsprong fysiek 
gescheiden. 

2. Wanneer het aanhouden van gescheiden voorraden van bij 
de vervaardiging van een product gebruikte identieke en onder
ling verwisselbare van oorsprong zijnde en niet van oorsprong 
zijnde materialen met aanzienlijke kosten of moeilijkheden ge
paard gaat, mag de producent voor het beheer van deze voor
raden de methode van de gescheiden boekhouding gebruiken. 

3. Deze methode wordt geregistreerd en toegepast in over
eenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen 
die van toepassing zijn in de partij waar het product wordt 
vervaardigd. 

4. Met deze methode moet het mogelijk zijn ervoor te zor
gen dat in een specifieke referentieperiode niet meer producten 
de oorsprongsstatus verwerven dan het geval zou zijn geweest 
wanneer de materialen wel fysiek waren gescheiden. 

5. Een partij mag eisen dat de douaneautoriteiten vooraf 
toestemming verlenen voor de toepassing van de in dit artikel 
bedoelde methode voor het beheer van de voorraden. In dat 
geval mogen de douaneautoriteiten aan een vergunning alle 
voorwaarden verbinden die zij passend achten, en houden zij 
toezicht op het gebruik van de vergunning; zij mogen de ver
gunning op elk moment intrekken wanneer de begunstigde er 
op enigerlei wijze oneigenlijk gebruik van maakt of niet voldoet 
aan de andere voorwaarden in dit protocol. 

TITEL III 

Territoriale voorwaarden 

Artikel 12 

Territorialiteitsbeginsel 

1. Aan de in titel II genoemde voorwaarden voor het ver
krijgen van de oorsprongsstatus moet zonder onderbreking in 
een partij zijn voldaan, behoudens het bepaalde in artikel 3 en 
lid 3 van dit artikel. 

2. Wanneer uit een partij naar een niet-partij uitgevoerde 
producten van oorsprong terugkeren, worden zij, behoudens 
het bepaalde in artikel 3, als niet van oorsprong aangemerkt 
tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aan
getoond dat: 

a) de terugkerende goederen dezelfde zijn als de eerder uitge
voerde goederen, en
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b) de goederen, terwijl zij in de niet-partij waren of toen zij 
werden uitgevoerd, geen andere be- of verwerkingen hebben 
ondergaan dan die welke nodig waren om ze in goede staat 
te bewaren. 

3. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel komen de 
partijen overeen dat bepaalde goederen als van oorsprong wor
den aangemerkt, hoewel zij voor een be- of verwerking uit 
Korea zijn uitgevoerd en vervolgens weer zijn ingevoerd, mits 
de be- of verwerking plaatsvindt in de ingevolge bijlage IV door 
de partijen aangewezen gebieden. 

Artikel 13 

Rechtstreeks vervoer 

1. De preferentiële regeling waarin deze overeenkomstig 
voorziet, is uitsluitend van toepassing op producten die aan 
de voorwaarden van dit protocol voldoen en die rechtstreeks 
tussen de partijen zijn vervoerd. Producten die een enkele zen
ding vormen, kunnen evenwel via een ander grondgebied wor
den vervoerd, eventueel met overslag of tijdelijke opslag op dat 
grondgebied, mits zij in het land van doorvoer of opslag niet in 
het vrije verkeer worden gebracht en aldaar geen andere behan
delingen ondergaan dan lossen en opnieuw laden of be- of 
verwerkingen om ze in goede staat te bewaren. 

2. Het bewijs dat aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan, 
wordt geleverd door overlegging, overeenkomstig de in het land 
van invoer toepasselijke procedures, van de volgende stukken 
aan de douaneautoriteiten: 

a) een bewijsstuk voor de omstandigheden waaronder de door
voer of de opslag van de van oorsprong zijnde producten in 
derde landen plaatsvond; 

b) een enkel vervoersdocument voor het vervoer van de partij 
van uitvoer door het land van doorvoer, of 

c) een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer 
afgegeven certificaat waarin: 

i) de producten nauwkeurig zijn omschreven; 

ii) de data zijn vermeld waarop de producten gelost en 
opnieuw geladen zijn, in voorkomend geval onder ver
melding van de scheepsnamen of van de andere ge
bruikte vervoermiddelen, en 

iii) wordt verklaard onder welke omstandigheden de produc
ten in het land van doorvoer verbleven. 

AFDELING B 

OORSPRONGSPROCEDURES 

TITEL IV 

Teruggave of vrijstelling van rechten 

Artikel 14 

Teruggave of vrijstelling van douanerechten 

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
evalueren de partijen, op verzoek van een van hen, gezamenlijk 

hun regelingen voor de teruggave van douanerechten en voor 
actieve veredeling. Een jaar na de inwerkingtreding en vervol
gens elk jaar, geven de partijen elkaar de beschikbare informatie 
over de werking van hun regelingen voor de teruggave van 
douanerechten en voor actieve veredeling, alsmede de volgende 
gedetailleerde statistiek: 

1.1 Vanaf het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze over
eenkomst worden per land invoerstatistieken op 8-/10-cij
ferniveau verstrekt voor de invoer van onder de posten 
8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 8706, 8707 en 8708 
van het GS 2007 ingedeelde materialen, alsmede uitvoer
statistieken voor de posten 8703, 8519, 8521 en 8525 tot 
en met 8528 van het GS 2007. Op verzoek worden deze 
statistieken ook voor andere materialen of producten ver
strekt. Er wordt regelmatig informatie uitgewisseld over de 
maatregelen die zijn genomen ter uitvoering van de bij lid 
3 van dit artikel ingevoerde beperkingen inzake regelingen 
voor de teruggave van douanerechten en voor actieve ver
edeling. 

2. Na het begin van bovenbedoelde evaluatie kan een partij 
de andere partij steeds verzoeken om overleg, teneinde voor een 
bepaald product mogelijke beperkingen van de regelingen voor 
de teruggave van douanerechten en voor actieve veredeling te 
bespreken wanneer er bewijzen zijn dat er sinds de inwerking
treding van deze overeenkomst sprake is van een verandering in 
bevoorradingspatronen die negatieve gevolgen voor de concur
rentiepositie van de producenten van soortgelijke of rechtstreeks 
concurrerende producten in de verzoekende partij kan hebben. 

2.1 Bovenbedoelde omstandigheden worden vastgesteld op ba
sis van door de verzoekende partij overlegde bewijzen dat: 

a) de toename van de aan rechten onderworpen invoer in 
een partij van in een bepaald product verwerkte mate
rialen uit landen waarmee geen vrijhandelsovereenkomst 
gesloten is, beduidend groter is dan de toename van de 
uitvoer naar de andere partij van het product waarin die 
materialen verwerkt zijn, tenzij de partij waaraan het 
verzoek om overleg gericht is, vaststelt dat die toename 
van de invoer van materialen, onder meer: 

i) hoofdzakelijk een gevolg is van het binnenlandse 
verbruik door de partij van het product waarin die 
materialen verwerkt zijn; 

ii) hoofdzakelijk een gevolg is van het gebruik van in
gevoerde materialen in een ander product dan het 
product waarop lid 2 betrekking heeft; 

iii) een gevolg is van de toename van de uitvoer van het 
product waarin die materialen verwerkt zijn naar 
andere landen dan de andere partij, of 

iv) alleen de invoer van hoogwaardige hightechonderde
len betreft, waardoor de prijs van het door de partij 
uitgevoerde product niet lager wordt; en
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b) de invoer uit de partij in de andere partij van het pro
duct waarin die materialen verwerkt zijn, in absolute 
cijfers of in verhouding tot de binnenlandse productie 
aanzienlijk is toegenomen. Er wordt ook gekeken naar 
ter zake dienend bewijsmateriaal ten aanzien van de 
gevolgen voor de concurrentiepositie van producenten 
van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten 
van de andere partij ( 1 ). 

3. In geval van onenigheid over de vraag of aan de voor
waarden in lid 2 is voldaan, wordt de kwestie voor bindende 
urgente arbitrage voorgelegd aan een in overeenstemming met 
artikel 14.5 (Instelling van het arbitragepanel) van hoofdstuk 
veertien (Beslechting van geschillen) ingesteld panel ( 2 ). Indien 
volgens de uitspraak van het panel aan de voorwaarden van lid 
2 is voldaan, beperken de partijen, tenzij anders is overeengeko
men, normaliter binnen 90 dagen en in geen geval later dan 
150 dagen na de uitspraak, het maximumtarief van de dou
anerechten op niet van oorsprong zijnd materiaal voor het 
betrokken product die kunnen worden terugbetaald tot vijf pro
cent. 

TITEL V 

Bewijs van oorsprong 

Artikel 15 

Algemene voorwaarden 

1. Producten van oorsprong uit de EU komen bij invoer in 
Korea en producten van oorsprong uit Korea komen bij invoer 
in de EU voor de preferentiële tariefbehandeling krachtens deze 
overeenkomst in aanmerking op vertoon van een verklaring van 
de exporteur op een factuur, pakbon of ander handelsdocument, 
waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om 
ze te kunnen identificeren, hierna „oorsprongsverklaring” ge
noemd. De tekst van de oorsprongsverklaring is opgenomen 
in bijlage III. 

2. In afwijking van lid 1 komen producten van oorsprong in 
de zin van dit protocol in de in artikel 21 bedoelde gevallen 
voor de preferentiële tariefbehandeling krachtens deze overeen
komst in aanmerking zonder dat een van de in lid 1 genoemde 
documenten behoeft te worden overgelegd. 

Artikel 16 

Voorwaarden voor het opstellen van een 
oorsprongsverklaring 

1. De in artikel 15, lid 1, van dir protocol bedoelde oor
sprongsverklaring kan worden opgesteld: 

a) door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 17, of 

b) door elke exporteur, voor zendingen bestaande uit een of 
meer colli met producten van oorsprong waarvan de totale 
waarde niet meer dan 6 000 EUR bedraagt. 

2. Onverminderd lid 3 kan een oorsprongsverklaring worden 
opgesteld indien de betrokken producten als van oorsprong uit 
de EU of uit Korea kunnen worden beschouwd en aan de 
andere voorwaarden van dit protocol voldoen. 

3. De exporteur die een oorsprongsverklaring opstelt, moet 
op verzoek van de douaneautoriteiten van de partij van uitvoer 
steeds de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt 
dat de betrokken producten van oorsprong zijn, met inbegrip 
van verklaringen van de leveranciers of producenten overeen
komstig de interne wetgeving van de partij, en dat aan de 
andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. 

4. De exporteur stelt een oorsprongsverklaring op door de 
tekst die in bijlage III is opgenomen, op de factuur, de pakbon 
of een ander handelsdocument te typen, stempelen of drukken 
in een van de in die bijlage opgenomen taalversies, overeen
komstig de wetgeving van de partij van uitvoer. Indien de fac
tuurverklaring met de hand wordt geschreven, moet dit met 
inkt en in hoofdletters geschieden. 

5. Oorsprongsverklaringen worden door de exporteur eigen
handig ondertekend. Een toegelaten exporteur in de zin van 
artikel 17 behoeft deze verklaring echter niet te ondertekenen, 
mits hij de douaneautoriteiten van de partij van uitvoer een 
schriftelijke verklaring doet toekomen waarin hij de volle ver
antwoordelijkheid op zich neemt voor alle oorsprongsverklarin
gen waaruit zijn identiteit blijkt alsof hij deze met de hand had 
ondertekend. 

6. Een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden 
opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij 
betrekking heeft, maar moet uiterlijk twee jaar, of binnen de 
in de wetgeving van de partij van invoer genoemde periode, na 
de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft in de 
partij van invoer worden aangeboden. 

Artikel 17 

Toegelaten exporteur 

1. De douaneautoriteiten van de partij van uitvoer kunnen 
iedere exporteur, hierna „toegelaten exporteur” genoemd, die 
producten uitvoert waarop deze overeenkomst van toepassing 
is, vergunning verlenen oorsprongsverklaringen op te stellen, 
ongeacht de waarde van de betrokken producten, een en ander 
in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden in de 
wet- en regelgeving van de partij van uitvoer. Een exporteur die 
een dergelijke vergunning aanvraagt, moet ten genoegen van de 
douaneautoriteiten alle waarborgen bieden die nodig zijn voor 
de controle op de oorsprongsstatus van de producten en de 
naleving van de andere voorwaarden van dit protocol. 

2. De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status 
van toegelaten exporteur afhankelijk stellen van alle voorwaar
den die zij dienstig achten. 

3. De douaneautoriteiten kennen de toegelaten exporteur een 
vergunningnummer toe, dat op de oorsprongsverklaringen moet 
worden vermeld.
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4. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van 
de vergunning door de toegelaten exporteur. 

5. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning te allen tijde 
intrekken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer de toegelaten 
exporteur niet langer de in lid 1 bedoelde garanties biedt, niet 
meer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden voldoet of de 
vergunning niet op de juiste wijze gebruikt. 

Artikel 18 

Geldigheid van het bewijs van oorsprong 

1. Een bewijs van oorsprong is 12 maanden geldig vanaf de 
datum van afgifte in de partij van uitvoer; binnen deze periode 
moet de preferentiële tariefbehandeling worden aangevraagd bij 
de douaneautoriteiten van de partij van invoer. 

2. Bewijzen van oorsprong die na het verstrijken van de in 
lid 1 genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van de partij 
van invoer worden ingediend, kunnen in overeenstemming met 
de wet- en regelgeving van de partij van invoer voor de prefe
rentiële tariefbehandeling worden aanvaard wanneer zij als ge
volg van buitengewone omstandigheden niet binnen de termijn 
werden ingediend. 

3. In andere gevallen van verlate indiening dan die bedoeld 
in lid 2 kunnen de douaneautoriteiten van de partij van invoer 
de bewijzen van oorsprong in overeenstemming met de pro
cedures van de partijen aanvaarden wanneer de producten vóór 
het verstrijken van genoemde termijn bij hen waren aange
bracht. 

Artikel 19 

Aanspraak op preferentiële tariefbehandeling en indiening 
van bewijs van oorsprong 

Om aanspraak te kunnen maken op een preferentiële tariefbe
handeling worden, indien de wet- en regelgeving van de partij 
van invoer dat vereist, bewijzen van oorsprong bij de douaneau
toriteiten van de partij van invoer ingediend. Die kunnen eisen 
dat het bewijs van oorsprong wordt vertaald en dat de aangifte 
ten invoer vergezeld gaat van een verklaring van de importeur 
dat de producten aan de voorwaarden voor de toepassing van 
deze overeenkomst voldoen. 

Artikel 20 

Invoer in deelzendingen 

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de 
douaneautoriteiten van de partij van invoer vastgestelde voor
waarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de 
zin van algemene regel 2 a) van het GS, vallende onder Afdeling 
XVI of XVII, dan wel post 7308 of 9406 van het GS, in deel
zendingen worden ingevoerd, wordt een enkel bewijs van oor
sprong bij de douaneautoriteiten ingediend bij de invoer van de 
eerste deelzending. 

Artikel 21 

Vrijstelling van het bewijs van oorsprong 

1. Producten die door particulieren in kleine colli aan parti
culieren worden verzonden of die deel uitmaken van de per
soonlijke bagage van reizigers worden als producten van oor
sprong toegelaten zonder dat een bewijs van oorsprong behoeft 
te worden overgelegd, mits deze goederen niet als handelsgoe
deren worden ingevoerd en bij hun aangifte verklaard is dat zij 
aan de voorwaarden van dit protocol voldoen en er over de 
juistheid van deze verklaring geen twijfel bestaat. Voor post
zendingen kan deze verklaring op een douaneaangifteformulier 
voor de post of op een daaraan gehecht blad worden gesteld. 

2. Invoer van incidentele aard van producten die uitsluitend 
bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de ontvanger of de 
reiziger of de leden van hun gezin worden niet als invoer van 
handelsgoederen aangemerkt indien noch de aard, noch de hoe
veelheid van de producten op commerciële doeleinden wijst. 

3. Voorts mag de totale waarde van deze producten niet 
meer bedragen dan: 

a) bij invoer in de EU, 500 EUR voor kleine colli of 1 200 EUR 
voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke ba
gage van reizigers; 

b) bij invoer in Korea, 1 000 VS-dollar voor kleine colli en voor 
producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van 
reizigers. 

4. Voor de toepassing van lid 3 wordt, wanneer de produc
ten in een andere valuta dan in euro of de VS-dollar gefactu
reerd zijn, de tegenwaarde van de in euro of VS-dollar uit
gedrukte bedragen in de nationale valuta van de partijen volgens 
de in de partij van invoer toepasselijke wisselkoers van dat 
moment vastgesteld. 

Artikel 22 

Bewijsstukken 

De in artikel 16, lid 3, bedoelde documenten aan de hand 
waarvan wordt aangetoond dat producten waarvoor een bewijs 
van oorsprong is verstrekt, producten van oorsprong uit de EU 
of uit Korea zijn die aan de andere voorwaarden van dit pro
tocol voldoen, kunnen onder meer de volgende zijn: 

a) een rechtstreeks bewijs, bijvoorbeeld aan de hand van de 
boekhouding of de interne administratie van de exporteur, 
leverancier of producent, van de door deze uitgevoerde be- 
of verwerkingen om de producten te verkrijgen; 

b) in een partij afgegeven of opgestelde en volgens het interne 
recht van die partij gebruikte documenten waaruit de oor
sprong van de gebruikte materialen blijkt; 

c) in een partij afgegeven of opgestelde en volgens het interne 
recht van die partij gebruikte documenten waaruit de be- of 
verwerking van materialen in een partij blijkt;
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d) in een partij in overeenstemming met dit protocol afgegeven 
of opgestelde bewijzen van oorsprong waaruit de oorsprong 
van de gebruikte materialen blijkt, en 

e) passende bewijsstukken inzake be- of verwerking buiten het 
grondgebied van de partijen overeenkomstig artikel 12, 
waaruit blijkt dat aan de eisen van dat artikel is voldaan. 

Artikel 23 

Bewaring van het bewijs van oorsprong en de 
bewijsstukken 

1. Exporteurs die een oorsprongsverklaring opstellen, bewa
ren gedurende vijf jaar een kopie van deze oorsprongsverklaring 
alsmede van de in artikel 16, lid 3, bedoelde documenten. 

2. De importeur bewaart alle stukken met betrekking tot de 
invoer in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de 
partij van invoer. 

3. De douaneautoriteiten van de partij van invoer bewaren 
gedurende vijf jaar de bij hen ingediende oorsprongsverklarin
gen. 

4. De ingevolge de leden 1 tot en met 3 te bewaren stukken 
kunnen ook elektronische documenten omvatten. 

Artikel 24 

Verschillen en vormfouten 

1. Geringe verschillen tussen de gegevens op het bewijs van 
oorsprong en die op de documenten die voor het vervullen van 
de invoerformaliteiten bij de douaneautoriteiten worden inge
diend, maken het bewijs van oorsprong niet automatisch ongel
dig indien blijkt dat dit document wel degelijk met de aange
brachte goederen overeenstemt. 

2. Kennelijke vormfouten, zoals typefouten op een bewijs 
van oorsprong, mogen niet tot weigering van dit document 
leiden indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel 
doen rijzen over de juistheid van de daarin vermelde gegevens. 

Artikel 25 

In euro uitgedrukte bedragen 

1. Voor de toepassing van artikel 16, lid 1, onder b), wordt, 
in gevallen waarin de producten gefactureerd zijn in een andere 
valuta dan de euro, de tegenwaarde van de in euro uitgedrukte 
bedragen in de nationale valuta van de lidstaten van de Euro
pese Unie jaarlijks door de EU vastgesteld en aan Korea mede
gedeeld. 

2. Artikel 16, lid 1, onder b), is op zendingen van toepassing 
op basis van de valuta waarin de factuur is opgesteld, overeen
komstig het bedrag dat door de EU is vastgesteld. 

3. De in een bepaalde nationale valuta van de lidstaten van 
de Europese Unie te gebruiken bedragen zijn de tegenwaarde in 
die valuta van de in euro uitgedrukte bedragen op de eerste 
werkdag van oktober. De Europese Commissie stelt Korea ui

terlijk 15 oktober in kennis van deze bedragen, die vanaf 1 
januari van het volgende jaar van toepassing zijn. 

4. De lidstaten van de Europese Unie mogen het bedrag dat 
het resultaat is van de omrekening van een in euro uitgedrukt 
bedrag in hun nationale valuta naar boven of naar beneden 
afronden. Het afgeronde bedrag mag niet meer dan vijf procent 
afwijken van het bedrag dat het resultaat is van de omrekening. 
De lidstaten van de Europese Unie mogen de tegenwaarde in 
hun nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag onge
wijzigd handhaven indien bij de omrekening van dat bedrag, ten 
tijde van de in lid 3 bedoelde jaarlijkse aanpassing, vóór afron
ding, een stijging van minder dan 15 procent van die tegen
waarde wordt verkregen. De tegenwaarde in nationale valuta 
kan ongewijzigd blijven indien de omrekening tot een daling 
van de tegenwaarde leidt. 

5. Op verzoek van een partij worden in euro uitgedrukte 
bedragen door het Douanecomité herzien. Bij deze herziening 
onderzoekt het Douanecomité of het wenselijk is de betreffende 
limieten in reële termen te handhaven. Het kan in dat verband 
besluiten de in euro uitgedrukte bedragen te wijzigen. 

TITEL VI 

Regelingen voor administratieve samenwerking 

Artikel 26 

Uitwisseling van adressen 

De douaneautoriteiten van de partijen verstrekken elkaar, via de 
Europese Commissie, de adressen van de douaneautoriteiten die 
voor de controle van de bewijzen van oorsprong verantwoor
delijk zijn. 

Artikel 27 

Controle van de bewijzen van oorsprong 

1. Met het oog op de correcte toepassing van dit protocol 
verlenen de partijen elkaar via hun douaneautoriteiten bijstand 
bij de controle van de echtheid van de bewijzen van oorsprong 
en de juistheid van de in deze documenten verstrekte inlichtin
gen. 

2. Bewijzen van oorsprong worden achteraf steekproefs
gewijs gecontroleerd of wanneer de douaneautoriteiten van de 
partij van invoer gegronde redenen hebben om te twijfelen aan 
de echtheid van deze documenten, de oorsprong van de betrok
ken producten of de naleving van de andere voorwaarden van 
dit protocol. 

3. Met het oog op de toepassing van lid 1 retourneren de 
douaneautoriteiten van de partij van invoer de bewijzen van 
oorsprong of een kopie van deze documenten aan de douaneau
toriteiten van de partij van uitvoer, eventueel onder vermelding 
van de redenen waarom om een onderzoek wordt verzocht. Zij 
verstrekken bij dit verzoek alle documenten en gegevens die het 
vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs 
van oorsprong onjuist zijn.
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4. De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten 
van de partij van uitvoer. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd 
bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur 
in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig 
achten. 

5. Indien de douaneautoriteiten van de partij van invoer be
sluiten de preferentiële behandeling niet toe te kennen zolang 
de uitslag van de controle niet bekend is, stellen zij de impor
teur voor de producten vrij te geven onder voorbehoud van de 
noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen. 

6. De resultaten van de controle, met inbegrip van de bevin
dingen en de feiten, worden zo spoedig mogelijk medegedeeld 
aan de douaneautoriteiten die om de controle hebben verzocht. 
Hierbij moet duidelijk worden aangegeven of de documenten 
echt zijn, of de betrokken producten als producten van oor
sprong uit een partij kunnen worden beschouwd en of aan de 
andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. 

7. Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na het 
controleverzoek geen antwoord is ontvangen of indien het ant
woord onvoldoende gegevens bevat om de echtheid van het 
betrokken document of de werkelijke oorsprong van de pro
ducten vast te stellen, kennen de verzoekende douaneautoritei
ten de preferentiële behandeling niet toe, behoudens in buiten
gewone omstandigheden. 

8. Onverminderd artikel 2 van het Protocol betreffende we
derzijdse administratieve bijstand in douanezaken verwijzen de 
partijen naar artikel 7 van dat protocol voor gezamenlijk onder
zoek in verband met bewijzen van oorsprong. 

Artikel 28 

Beslechting van geschillen 

1. Geschillen ten aanzien van de in artikel 27 bedoelde con
troleprocedures die de douaneautoriteiten die om de controle 
verzoeken en de douaneautoriteiten die de controle moeten 
uitvoeren die niet onderling kunnen regelen, alsmede problemen 
in verband met de interpretatie van dit protocol worden voor
gelegd aan het Douanecomité. 

2. Op de regeling van geschillen tussen de importeur en de 
douaneautoriteiten van de partij van invoer is in alle gevallen de 
wetgeving van de partij van invoer van toepassing. 

Artikel 29 

Sancties 

Er worden, in overeenstemming met de wetgeving van de par
tijen, sancties getroffen tegen eenieder die een document met 
onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel een 
preferentiële behandeling voor producten te verkrijgen. 

Artikel 30 

Vrije zones 

1. De partijen nemen alle nodige maatregelen om te voor
komen dat producten die onder geleide van een bewijs van 
oorsprong worden verhandeld en die tijdens het vervoer in 

een op hun grondgebied gelegen vrije zone verblijven, door 
andere goederen worden vervangen of andere behandelingen 
ondergaan dan die welke gebruikelijk zijn om ze in goede staat 
te bewaren. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan, wanneer pro
ducten van oorsprong uit een partij onder geleide van een 
bewijs van oorsprong in een vrije zone zijn ingevoerd en er 
een be- of verwerking ondergaan, een ander bewijs van oor
sprong worden opgesteld, mits de be- of verwerking in over
eenstemming is met de bepalingen van dit protocol. 

AFDELING C 

CEUTA EN MELILLA 

TITEL VII 

Ceuta en Melilla 

Artikel 31 

Toepassing van het protocol 

1. De term „EU” omvat niet Ceuta en Melilla. 

2. Producten van oorsprong uit Korea die in Ceuta of Melilla 
worden ingevoerd, vallen in elk opzicht onder dezelfde dou
aneregeling als die welke op grond van protocol nr. 2 bij de 
Akte van Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Republiek 
Portugal tot de Europese Gemeenschappen van toepassing is op 
producten van oorsprong uit het douanegebied van de Europese 
Unie. Korea past op onder deze overeenkomst vallende produc
ten van oorsprong uit Ceuta en Melilla dezelfde douaneregeling 
toe als op producten van oorsprong uit de EU die uit de EU 
worden ingevoerd. 

3. Voor de toepassing van lid 2 op producten van oorsprong 
uit Ceuta en Mellilla is dit protocol van overeenkomstige toe
passing met inachtneming van de in artikel 32 opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 

Artikel 32 

Bijzondere voorwaarden 

1. Mits zij rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig het be
paalde in artikel 13, worden beschouwd als: 

a) producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla: 

i) volledig in Ceuta en Melilla verkregen producten, of 

ii) in Ceuta en Melilla verkregen producten, bij de vervaar
diging waarvan andere dan de onder i) bedoelde produc
ten zijn gebruikt, mits die producten: 

A) be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend 
zijn in de zin van artikel 5, of 

B) van oorsprong zijn uit een partij, mits zij be- of ver
werkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan 
de in artikel 6 bedoelde ontoereikende be- of verwer
kingen;
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b) producten van oorsprong uit Korea: 

i) volledig in Korea verkregen producten, of 

ii) in Korea verkregen producten, bij de vervaardiging waar
van andere dan de onder i) bedoelde producten zijn ge
bruikt, mits die producten: 

A) be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend 
zijn in de zin van artikel 5, of 

B) van oorsprong zijn uit Ceuta en Melilla of de EU, mits 
zij be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer 
inhouden dan de in artikel 6 genoemde be- of ver
werkingen. 

2. Ceuta en Melilla worden als een enkel grondgebied be
schouwd. 

3. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger ver
meldt „Korea” of „Ceuta en Melilla” op de oorsprongsverklaring. 

4. De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepas
sing van dit protocol in Ceuta en Melilla. 

AFDELING D 

SLOTBEPALINGEN 

TITEL VIII 

Slotbepalingen 

Artikel 33 

Wijzigingen van het protocol 

Het Handelscomité kan besluiten dit protocol te wijzigen. 

Artikel 34 

Overgangsbepalingen voor de doorvoer of opslag van 
goederen 

Deze overeenkomst kan worden toegepast op goederen die aan 
de bepalingen van dit protocol voldoen en die op de datum van 
inwerkingtreding van de overeenkomst in de partijen in door
voer zijn of zich in tijdelijke opslag in een douane-entrepot of 
in een vrije zone bevinden, mits binnen 12 maanden na die 
datum een achteraf opgesteld bewijs van oorsprong bij de dou
aneautoriteiten van de partij van invoer wordt ingediend, teza
men met de documenten waaruit blijkt dat de goederen recht
streeks zijn vervoerd overeenkomstig artikel 13.

NL L 127/1354 Publicatieblad van de Europese Unie 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 26 niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)1356 von 1432

www.parlament.gv.at



BIJLAGE I 

AANTEKENINGEN BIJ DE LIJST IN BIJLAGE II 

A a n t e k e n i n g 1 : 

De lijst noemt de voorwaarden waaraan een product moet voldoen om als toereikend be- of verwerkt in de zin van 
artikel 5 van dit protocol te worden beschouwd. 

A a n t e k e n i n g 2 : 

2.1. In de eerste twee kolommen van de lijst wordt het verkregen product omschreven. Kolom 1 geeft het nummer van 
de onderverdeling, de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerd systeem en kolom 2 de omschrijving van 
de goederen die volgens dat systeem onder die onderverdeling, die post of dat hoofdstuk vallen. Voor elk in de 
kolommen 1 en 2 omschreven product wordt in kolom 3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 
voorafgegaan door „ex” betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van de onderverdeling 
of post dat in kolom 2 is omschreven. 

2.2. Wanneer in kolom 1 verscheidene nummers van onderverdelingen of posten zijn gegroepeerd of wanneer een 
hoofdstuknummer is vermeld en de productomschrijving in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, 
dan is de regel in kolom 3 of 4 van toepassing op alle producten die volgens het geharmoniseerd systeem onder de 
onderverdelingen of posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1 gegroepeerde onderverdelingen of 
posten zijn ingedeeld. 

2.3. Wanneer in de lijst verschillende regels worden gegeven voor verschillende producten binnen een bepaalde onder
verdeling of post, wordt na elk streepje het deel van de onderverdeling of post omschreven waarop de in kolom 3 of 
4 vermelde regel van toepassing is. 

2.4. Wanneer voor een in kolom 1 en 2 vermeld product zowel in kolom 3 als in kolom 4 een regel wordt gegeven, kan 
de exporteur kiezen welke regel hij toepast, die in kolom 3 of die in kolom 4. Indien in kolom 4 geen oorsprongs
regel wordt gegeven, moet de regel in kolom 3 worden toegepast. 

A a n t e k e n i n g 3 : 

3.1. Op producten die oorsprongsstatus hebben verkregen en die bij de vervaardiging van andere producten worden 
gebruikt, is artikel 5 van dit protocol van toepassing, ongeacht of die oorsprongsstatus werd verkregen in de fabriek 
waar deze producten worden gebruikt of in een andere fabriek in een van de partijen. 

Voorbeeld: 

Een motor van post 8407 waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die 
daarin worden verwerkt, niet hoger mag zijn dan 50 % van de prijs af fabriek, is vervaardigd van materialen bedoeld 
bij post 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205 of bij onderverdeling 722410. 

Indien dit materiaal in de EU werd verkregen door verwerking van een niet van oorsprong zijnde ingot, heeft het al 
oorsprong verkregen krachtens de regel in de lijst voor onderverdeling 722490. Bij de waardeberekening van de 
motor telt het dan als materiaal van oorsprong, ongeacht of het in dezelfde fabriek of in een andere fabriek in de EU 
werd vervaardigd. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingot wordt dus niet meegerekend bij het berekenen 
van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn. 

3.2. De regel in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is; meer be- of verwerking verleent 
eveneens de oorsprongsstatus en omgekeerd kan minder be- of verwerking geen oorsprongsstatus verlenen. Mag een 
niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productiestadium worden gebruikt, dan kan dat materiaal in een 
vroeger productiestadium dus ook worden gebruikt, maar in een later productiestadium niet. 

3.3. Onverminderd aantekening 3.2 geldt dat wanneer in een regel de uitdrukking „vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post” wordt gebezigd, materialen van alle posten mogen worden gebruikt (zelfs die met dezelfde 
omschrijving of van dezelfde post als het product), mits de regel verder geen specifieke beperkingen oplegt. 

De uitdrukking „vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van 
post…” wil echter zeggen dat materialen van alle posten mogen worden gebruikt, behalve die met dezelfde om
schrijving als het product zoals opgenomen in kolom 2 van de lijst.
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3.4. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van meer dan een materiaal mag worden vervaardigd, betekent dit 
dat een of meer van deze materialen kunnen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden gebruikt. 

Voorbeeld: 

Volgens de regel voor weefsels van de posten 5208 tot en met 5212 mogen natuurlijke vezels en andere materialen, 
waaronder chemische materialen, worden gebruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; het ene 
materiaal of het andere of beide kunnen worden gebruikt. 

3.5. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal vervaardigd moet worden, betekent dit 
uiteraard niet dat niet ook andere materialen mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel 
kunnen voldoen. (Zie ook aantekening 6.2 met betrekking tot textielproducten.) 

Voorbeeld: 

De regel voor graanpreparaten en bereidingen op basis van granen van post 1904 sluit nadrukkelijk het gebruik van 
niet van oorsprong zijnde granen en graanderivaten uit. Minerale zouten, chemische stoffen en andere additieven die 
niet van granen zijn vervaardigd, mogen wel worden gebruikt. 

Dit geldt echter niet voor producten die weliswaar niet kunnen worden vervaardigd uit de in de lijst genoemde 
materialen, maar wel uit een materiaal van dezelfde aard in een vroeger productiestadium. 

Voorbeeld: 

Indien voor een kledingstuk van ex hoofdstuk 62, van gebonden textielvlies, uitsluitend het gebruik van niet van 
oorsprong zijnd garen is toegestaan, is het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies - zelfs al kan 
gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd. In een dergelijk geval moet het uitgangs
materiaal zich in het stadium vóór garen bevinden, dat wil zeggen in het vezelstadium. 

3.6. Indien in een regel in de lijst twee percentages worden gegeven als maximumwaarde voor niet van oorsprong zijnde 
materialen die kunnen worden gebruikt, dan mogen deze percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maxi
mumwaarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, mag het hoogste van de opgegeven percen
tages dus nooit overschrijden. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages voor de materialen waarop zij 
betrekking hebben, niet worden overschreden. 

A a n t e k e n i n g 4 : 

4.1. De term „natuurlijke vezels” in de lijst heeft betrekking op andere dan kunstmatige of synthetische vezels. De term is 
beperkt tot het stadium vóór het spinnen, met inbegrip van afval, en omvat, tenzij anders vermeld, ook vezels die 
zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen. 

4.2. De term „natuurlijke vezels” omvat paardenhaar van post 0503, zijde van de posten 5002 en 5003, wol en fijn of 
grof haar van de posten 5101 tot en met 5105, katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en andere plant
aardige vezels van de posten 5301 tot en met 5305. 

4.3. De termen „textielmassa”, „chemische materialen” en „materialen voor het vervaardigen van papier” in de lijst hebben 
betrekking op materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen 
worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens. 

4.4. De term „synthetische en kunstmatige stapelvezels” in de lijst heeft betrekking op kabel van synthetische of kunst
matige filamenten, op synthetische of kunstmatige stapelvezels en op afval daarvan, van de posten 5501 tot en met 
5507. 

A a n t e k e n i n g 5 : 

5.1. Wanneer voor een bepaald product in de lijst naar deze aantekening wordt verwezen, zijn de in kolom 3 genoemde 
voorwaarden niet van toepassing op basistextielmaterialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt en die, samen 
genomen, ten hoogste 10 % van het totale gewicht van alle gebruikte basistextielmaterialen uitmaken. (Zie ook 
de aantekeningen 5.3 en 5.4.) 

5.2. De in aantekening 5.1 genoemde tolerantie is evenwel uitsluitend van toepassing op gemengde producten die van 
twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd.
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Basistextielmaterialen zijn: 

— zijde, 

— wol, 

— grof haar, 

— fijn haar, 

— paardenhaar (crin), 

— katoen, 

— papier en materialen voor het vervaardigen van papier, 

— vlas, 

— hennep, 

— jute en andere bastvezels, 

— sisal en andere textielvezels van agaven, 

— kokosvezel, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels, 

— synthetische filamenten, 

— kunstmatige filamenten, 

— filamenten die elektriciteit geleiden, 

— synthetische stapelvezels, 

— kunstmatige stapelvezels, 

— garen van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, al dan niet omwoeld, 

— garen van polyurethaan, met soepele segmenten van polyester, al dan niet omwoeld, 

— producten van post 5605 (metaalgarens) met strippen bestaande uit een kern van aluminiumfolie of van 
kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke 
kern met behulp van een doorzichtig of gekleurd kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, 

— andere producten van post 5605. 

Voorbeeld: 

Garen van post 5205 vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van synthetische stapelvezels van post 5506 
is een gemengd garen. Derhalve mogen niet van oorsprong zijnde synthetische stapelvezels die niet voldoen aan de 
oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa vereist is) worden 
gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het garen. 

Voorbeeld: 

Een weefsel van wol van post 5112 vervaardigd van garen van wol van post 5107 en van synthetisch garen van 
stapelvezels van post 5509 is een gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan de 
oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa vereist is) of garens van wol 
die niet voldoen aan de oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging uit natuurlijke vezels die niet gekaard of 
gekamd zijn, noch op andere wijze met het oog op het spinnen bewerkt zijn, vereist is) of een combinatie van deze 
twee soorten garens worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het weefsel. 

Voorbeeld: 

Getufte textielstof van post 5802 vervaardigd van garens van katoen van post 5205 en weefsels van katoen van post 
5210 is alleen dan een gemengd product wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd product is, vervaardigd van 
onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn. 

Voorbeeld: 

Indien de betrokken getufte textielstof vervaardigd is van garens van katoen van post 5205 en van synthetisch 
weefsel van post 5407, dan zijn de gebruikte garens uiteraard twee verschillende soorten basistextielmateriaal en is 
de getufte textielstof bijgevolg een gemengd product. 

5.3. In het geval van producten die garen bevatten, gemaakt van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, 
ook indien omwoeld, bedraagt de tolerantie voor dit garen ten hoogste 20 %.
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5.4. In het geval van producten die strippen bevatten bestaande uit een kern van aluminiumfolie of van kunststoffolie, al 
dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een 
kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, bedraagt de tolerantie voor de strippen ten hoogste 30 %. 

A a n t e k e n i n g 6 : 

6.1. Wanneer in de lijst naar deze aantekening wordt verwezen, mogen textielmaterialen (met uitzondering van voerin
gen en tussenvoeringen) worden gebruikt die niet voldoen aan de regel die in kolom 3 van de lijst voor de 
betreffende geconfectioneerde producten is opgenomen, mits zij zijn ingedeeld onder een andere post dan het 
product en de waarde ervan niet meer bedraagt dan 8 % van de prijs af fabriek van het product. 

6.2. Onverminderd aantekening 6.3 mogen materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld 
bij de vervaardiging van textielproducten vrij worden gebruikt, of zij nu textiel bevatten of niet. 

Voorbeeld: 

Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel (zoals een pantalon) garen moet worden 
gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet zijn ingedeeld 
onder de hoofdstukken 50 tot en met 63. Om dezelfde reden is het gebruik van ritssluitingen toegelaten, al bevatten 
deze normalerwijze ook textiel. 

6.3. Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet bij de berekening van de waarde van de in het product 
verwerkte materialen die niet van oorsprong zijn, rekening worden gehouden met de waarde van materialen die niet 
onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld.
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BIJLAGE II 

LIJST VAN OORSPRONGVERLENENDE BE- OF VERWERKINGEN 

Het is mogelijk dat niet alle in de lijst genoemde producten onder deze overeenkomst vallen. De lijst dient daarom samen 
met de andere delen van deze overeenkomst te worden gelezen. 

GS-post Omschrijving van het product Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 1 Levende dieren Alle dieren van hoofdstuk 1 moeten 
volledig zijn verkregen. 

Hoofdstuk 2 Vlees en eetbare slachtafvallen Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van de hoofdstukken 1 en 
2 volledig zijn verkregen. 

Hoofdstuk 3 Vis, schaaldieren, weekdieren en an
dere ongewervelde waterdieren 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 3 volledig 
zijn verkregen. 

ex Hoofdstuk 4 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; 
natuurhoning; eetbare producten van 
dierlijke oorsprong, elders genoemd 
noch elders onder begrepen; met uit
zondering van: 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 4 volledig 
zijn verkregen. 

0403 Karnemelk, gestremde melk en room, 
yoghurt, kefir en andere gegiste of 
aangezuurde melk en room, ook in
dien ingedikt, met toegevoegde suiker 
of andere zoetstoffen, gearomatiseerd 
of met toegevoegde vruchten of cacao 

Vervaardiging waarbij: 
– alle gebruikte materialen van hoofd

stuk 4 volledig zijn verkregen; 
– alle gebruikte vruchtensappen be

doeld bij post 2009 (met uitzon
dering van ananassap en van sap 
van lemmetjes, pompelmoezen en 
pomelo's) van oorsprong zijn, en 

– de waarde van alle gebruikte materi
alen van hoofdstuk 17 niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

Hoofdstuk 5 Andere producten van dierlijke oor
sprong, elders genoemd noch elders 
onder begrepen 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 5 volledig 
zijn verkregen. 

Hoofdstuk 6 Levende planten en producten van de 
bloementeelt 

Vervaardiging waarbij: 
– alle gebruikte materialen van hoofd

stuk 6 volledig zijn verkregen, en 

– de waarde van alle gebruikte materi
alen niet hoger is dan 50 % van de 
prijs af fabriek van het product. 

Hoofdstuk 7 Groenten, planten, wortels en knollen, 
voor voedingsdoeleinden 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 7 volledig 
zijn verkregen. 

Hoofdstuk 8 Fruit; schillen van citrusvruchten en 
van meloenen 

Vervaardiging waarbij: 
– alle gebruikte fruit van hoofdstuk 8 

volledig is verkregen, en 

– de waarde van alle gebruikte materi
alen van hoofdstuk 17 niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

ex Hoofdstuk 9 Koffie, thee, maté en specerijen; met 
uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 9 volledig 
zijn verkregen.
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0901 Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder 
begrepen, ook indien gebrand; bolsters 
en schillen, van koffie; koffiesurroga
ten die koffie bevatten, ongeacht de 
mengverhouding 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

ex 0902 Thee, ook indien gearomatiseerd, met 
uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

0902 10 Groene (niet-gefermenteerde) thee in 
onmiddellijke verpakkingen met een 
inhoud van niet meer dan 3 kg 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 9 volledig 
zijn verkregen. 

0910 91 Mengsels van specerijen Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

Hoofdstuk 10 Granen Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 10 volledig 
zijn verkregen. 

ex Hoofdstuk 11 Producten van de meelindustrie; mout; 
zetmeel; inuline; tarwegluten; met uit
zondering van: 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van de hoofdstukken 7, 8, 
10, 11 en 23 volledig zijn verkregen. 

1106 10 Meel, gries en poeder van gedroogde 
zaden van peulgroenten bedoeld bij 
post 0713 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

Hoofdstuk 12 Oliehoudende zaden en vruchten; al
lerlei zaden, zaaigoed en vruchten; 
planten voor industrieel en voor ge
neeskundig gebruik; stro en voeder 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 12 volledig 
zijn verkregen. 

1301 Gomlak (schellak); gommen, harsen, 
gomharsen en oleoharsen (bijvoor
beeld balsems), van natuurlijke oor
sprong 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen bedoeld bij 
post 1301 niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

ex 1302 Plantensappen en plantenextracten; 
pectinestoffen, pectinaten en pectaten; 
agar-agar en andere uit plantaardige 
producten verkregen plantenslijmen 
en bindmiddelen, ook indien gewij
zigd, met uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

1302 19 Plantensappen en plantenextracten; 
andere 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van onderverdeling 1211 20. 

1302 31, 1302 32 en 
1302 39 

Plantenslijmen en bindmiddelen, al 
dan niet gewijzigd, verkregen uit 
plantaardige producten 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

Hoofdstuk 14 Stoffen voor het vlechten en andere 
producten van plantaardige oor
sprong, elders genoemd noch elders 
onder begrepen 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 14 volledig 
zijn verkregen. 

ex Hoofdstuk 15 Vetten en oliën (dierlijke en plantaar
dige) en dissociatieproducten daarvan; 
bewerkt spijsvet; was van dierlijke of 
van plantaardige oorsprong; met uit
zondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

1501 Varkensvet (reuzel daaronder begre
pen) en vet van gevogelte, ander dan 
dat bedoeld bij post 0209 of 1503 

Vervaardiging uit vlees of eetbare 
slachtafvallen van varkens bedoeld bij 
post 0203 of 0206 of uit vlees of 
eetbare slachtafvallen van pluimvee 
bedoeld bij post 0207. Beenderen be
doeld bij post 0506 mogen evenwel 
niet worden gebruikt. 

1502 Rund-, schapen- of geitenvet, ander 
dan dat bedoeld bij post 1503 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 2 en been
deren bedoeld bij post 0506 volledig 
zijn verkregen.
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1504 Vetten en oliën, van vis of van zee
zoogdieren, alsmede fracties daarvan, 
ook indien geraffineerd, doch niet che
misch gewijzigd 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

1505 Wolvet en daaruit verkregen vetstof
fen, lanoline daaronder begrepen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

1506 Andere dierlijke vetten en oliën, als
mede fracties daarvan, ook indien ge
raffineerd, doch niet chemisch gewij
zigd 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

1507 t/m ex 1515 Plantaardige vette oliën en fracties 
daarvan, met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

1509 en 1510 Olijfolie en fracties daarvan, andere 
olie en fracties daarvan, uitsluitend 
verkregen uit olijven 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
plantaardige materialen volledig zijn 
verkregen. 

1515 50 Sesamolie en fracties daarvan Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van hoofdstuk 12. 

1516 Dierlijke en plantaardige vetten en 
oliën, alsmede fracties daarvan, geheel 
of gedeeltelijk gehydrogeneerd, ver
esterd, opnieuw veresterd of geëlaïdi
niseerd, ook indien geraffineerd, doch 
niet verder bereid 

Vervaardiging waarbij: 
– alle gebruikte materialen van hoofd

stuk 2 volledig zijn verkregen, en 

– alle gebruikte plantaardige materia
len van de hoofdstukken 7, 8, 10, 
15 en 23 volledig zijn verkregen. 
Wel mogen materialen bedoeld bij 
de posten 1507, 1508, 1511 en 
1513 worden gebruikt. 

1517 Margarine; mengsels en bereidingen, 
voor menselijke consumptie, van dier
lijke of plantaardige vetten of oliën of 
van fracties van verschillende vetten 
en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, 
andere dan de vetten of oliën of frac
ties daarvan, bedoeld bij post 1516 

Vervaardiging waarbij: 
– alle gebruikte materialen van de 

hoofdstukken 2 en 4 volledig zijn 
verkregen, en 

– alle gebruikte plantaardige materia
len van de hoofdstukken 7, 8, 10, 
15 en 23 volledig zijn verkregen. 
Wel mogen materialen bedoeld bij 
de posten 1507, 1508, 1511 en 
1513 worden gebruikt. 

Hoofdstuk 16 Bereidingen van vlees, van vis, van 
schaaldieren, van weekdieren of van 
andere ongewervelde waterdieren 

Vervaardiging: 
– uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1, 

en/of 

– waarbij alle gebruikte materialen van 
hoofdstuk 3 volledig zijn verkregen. 

ex Hoofdstuk 17 Suiker en suikerwerk; met uitzon
dering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

1701 91 Rietsuiker en beetwortelsuiker, als
mede chemisch zuivere sacharose, in 
vaste vorm, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen van hoofd
stuk 17 niet hoger is dan 30 % van 
de prijs af fabriek van het product. 

1702 Andere suiker, chemisch zuivere lac
tose, maltose, glucose en fructose (le
vulose) daaronder begrepen, in vaste 
vorm; suikerstroop, niet gearomati
seerd en zonder toegevoegde kleur
stoffen; kunsthonig, ook indien met 
natuurhonig vermengd; karamel:
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- chemisch zuivere maltose en che
misch zuivere fructose 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met inbegrip van 
andere materialen van post 1702. 

- andere suiker in vaste vorm, ge
aromatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen van hoofd
stuk 17 niet hoger is dan 30 % van 
de prijs af fabriek van het product. 

- andere Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van oorsprong zijn. 

ex 1703 Melasse verkregen bij de extractie of 
de raffinage van suiker, gearomati
seerd of met toegevoegde kleurstoffen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen van hoofd
stuk 17 niet hoger is dan 30 % van 
de prijs af fabriek van het product. 

1704 Suikerwerk zonder cacao (witte cho
colade daaronder begrepen) 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 17 niet 
hoger is dan 30 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Hoofdstuk 18 Cacao en bereidingen daarvan Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 17 niet 
hoger is dan 30 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

1901 Moutextract; bereidingen voor mense
lijke consumptie van meel, gries, gries
meel, zetmeel of moutextract, geen of 
minder dan 40 gewichtspercenten ca
cao bevattend, berekend op een geheel 
ontvette basis, elders genoemd noch 
elders onder begrepen; bereidingen 
voor menselijke consumptie van pro
ducten bedoeld bij de posten 0401 tot 
en met 0404, geen of minder dan 
5 gewichtspercenten cacao bevattend, 
berekend op een geheel ontvette basis, 
elders genoemd noch elders onder be
grepen: 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product; 

– waarbij alle gebruikte materialen van 
hoofdstuk 4, post 1006 en hoofd
stuk 11 volledig zijn verkregen; en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 17 niet 
hoger is dan 30 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

ex 1902 Deegwaren, ook indien gekookt of ge
vuld (met vlees of andere zelfstandig
heden) dan wel op andere wijze be
reid, zoals spaghetti, macaroni, noe
dels, lasagne, gnocchi, ravioli en can
nelloni; koeskoes, ook indien bereid, 
met uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij: 
– alle gebruikte granen en graanderi

vaten (met uitzondering van harde 
tarwe en derivaten daarvan) van de 
hoofdstukken 10 en 11 volledig zijn 
verkregen, en 

– alle gebruikte materialen van de 
hoofdstukken 2 en 3 volledig zijn 
verkregen indien zij meer dan 
20 gewichtspercenten van het pro
duct uitmaken. 

ex 1902 19 Noedels, gedroogd, niet gekookt, noch 
gevuld, op basis van ander meel dan 
griesmeel van harde tarwe 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product.
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ex 1902 30 Ramen , instantnoedels, klaarge
maakt door opwarmen of bakken, 
verpakt met samengestelde kruiderijen, 
scherpsmakende gemalen peper, zout, 
knoflookpoeder en een smaakbasis 
daaronder begrepen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

1903 Tapioca en soortgelijke producten be
reid uit zetmeel, in de vorm van vlok
ken, korrels, parels en dergelijke 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van aardappelzetmeel bedoeld bij 
post 1108. 

1904 Graanpreparaten verkregen door pof
fen of door roosteren (bijvoorbeeld 
cornflakes); granen (andere dan maïs) 
in de vorm van korrels of in de vorm 
van vlokken of van andere bewerkte 
korrels (met uitzondering van meel, 
gries en griesmeel), voorgekookt of 
op andere wijze bereid, elders ge
noemd noch elders onder begrepen 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van post 
1806; 

– waarbij alle gebruikte granen en 
meel van de hoofdstukken 10 en 
11 (met uitzondering van harde 
tarwe en maïs van de soort Zea in
durata, alsmede derivaten daarvan) 
volledig zijn verkregen, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 17 niet 
hoger is dan 30 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

ex 1905 Brood, gebak, biscuits en andere bak
kerswaren, ook indien deze producten 
cacao bevatten; ouwel in bladen, hos
ties, ouwels voor geneesmiddelen, pla
kouwels en dergelijke producten van 
meel of van zetmeel, met uitzondering 
van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van hoofdstuk 11. 

ex 1905 90 Bakkerswaren van rijst Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex Hoofdstuk 20 Bereidingen van groenten, van vruch
ten en van andere plantendelen; met 
uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij: 
– alle gebruikte fruit of groenten van 

de hoofdstukken 7, 8 en 12 volledig 
zijn verkregen, en 

– de waarde van alle gebruikte materi
alen van hoofdstuk 17 niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

2006 Groenten, vruchten, vruchtenschillen 
en andere plantendelen, gekonfijt met 
suiker (uitgedropen, geglaceerd of uit
gekristalliseerd) 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen van hoofd
stuk 17 niet hoger is dan 30 % van 
de prijs af fabriek van het product. 

2007 Jam, vruchtengelei, marmelade, vruch
tenmoes en vruchtenpasta, door ko
ken of stoven verkregen, met of zon
der toegevoegde suiker of andere zoet
stoffen 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 17 niet 
hoger is dan 30 % van de prijs af 
fabriek van het product.
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2008 11 Vruchten en andere eetbare plantende
len, op andere wijze bereid of ver
duurzaamd, ook indien met toege
voegde suiker, andere zoetstoffen of 
alcohol, elders genoemd noch elders 
onder begrepen: grondnoten 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

2008 19 Vruchten en andere eetbare plantende
len, op andere wijze bereid of ver
duurzaamd, ook indien met toege
voegde suiker, andere zoetstoffen of 
alcohol, elders genoemd noch elders 
onder begrepen: andere, mengsels 
daaronder begrepen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
de gebruikte van oorsprong zijnde no
ten en oliehoudende zaden, bedoeld 
bij de posten 0801, 0802 en 1202 
tot en met 1207, hoger is dan 60 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

2008 91, 2008 92 en 
2008 99 

Vruchten en andere eetbare plantende
len, op andere wijze bereid of ver
duurzaamd, ook indien met toege
voegde suiker, andere zoetstoffen of 
alcohol, elders genoemd noch elders 
onder begrepen: andere, mengsels, an
dere dan die bedoeld bij onderver
deling 2008 19, daaronder begrepen 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 17 niet 
hoger is dan 30 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

2009 Ongegiste vruchtensappen (druiven
most daaronder begrepen) en onge
giste groentesappen, zonder toege
voegde alcohol, ook indien met toege
voegde suiker of andere zoetstoffen 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 17 niet 
hoger is dan 30 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

ex Hoofdstuk 21 Diverse producten voor menselijke 
consumptie; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex 2103 Sausen en preparaten voor sausen; sa
mengestelde kruiderijen en dergelijke 
producten; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Wel mogen 
mosterdmeel en bereide mosterd wor
den gebruikt. 

2103 30 Mosterdmeel en bereide mosterd Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

2103 90 Andere Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

2104 10 Preparaten voor soep of voor bouil
lon; bereide soep en bouillon 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van bereide of verduurzaamde groen
ten, bedoeld bij de posten 2002 tot en 
met 2005. 

2105 Consumptie-ijs, ook indien cacao be
vattend 

Vervaardiging waarbij: 
– de waarde van alle gebruikte materi

alen van hoofdstuk 4 niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van 
het product; 

– de waarde van alle gebruikte materi
alen van hoofdstuk 17 niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

2106 Producten voor menselijke consump
tie, elders genoemd noch elders onder 
begrepen 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product;
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– waarbij alle gebruikte materialen van 
de onderverdelingen 1211 20 en 
1302 19 volledig zijn verkregen; 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 4 niet ho
ger is dan 30 % van de prijs af fa
briek van het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 17 niet 
hoger is dan 30 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

ex Hoofdstuk 22 Dranken, alcoholhoudende vloeistof
fen en azijn; met uitzondering van: 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij alle gebruikte druiven en alle 
van druiven afkomstige materialen 
volledig zijn verkregen. 

2202 Water, mineraalwater en spuitwater 
daaronder begrepen, met toegevoegde 
suiker of andere zoetstoffen, dan wel 
gearomatiseerd, alsmede andere alco
holvrije dranken, andere dan de vruch
ten- en groentesappen bedoeld bij 
post 2009 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product; 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 17 niet 
hoger is dan 30 % van de prijs af 
fabriek van het product; 

– waarbij alle gebruikte vruchtensap
pen bedoeld bij post 2009 (met uit
zondering van ananassap en van sap 
van lemmetjes, pompelmoezen en 
pomelo's) van oorsprong zijn, en 

– waarbij alle gebruikte materialen van 
de onderverdelingen 1211 20, en 
1302 19 volledig zijn verkregen. 

2207 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met 
een alcoholvolumegehalte van 80 % 
vol of meer; ethylalcohol en gedistil
leerde dranken, gedenatureerd, onge
acht het gehalte 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van post 
2207 of 2208, en 

– waarbij alle gebruikte druiven en alle 
van druiven afkomstige materialen 
volledig zijn verkregen. 

2208 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met 
een alcoholvolumegehalte van minder 
dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, 
likeuren en andere dranken die gedis
tilleerde alcohol bevatten 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van post 
2207 of 2208, en 

– waarbij alle gebruikte druiven en alle 
van druiven afkomstige materialen 
volledig zijn verkregen. 

ex Hoofdstuk 23 Resten en afval van de voedselindu
strie; bereid voedsel voor dieren; met 
uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product.
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ex 2301 Walvismeel; meel, poeder en pellets, 
van vis, van schaaldieren, van week
dieren of van andere ongewervelde 
waterdieren, ongeschikt voor mense
lijke consumptie 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van de hoofdstukken 2 en 
3 volledig zijn verkregen. 

2303 10 Afvallen van zetmeelfabrieken en der
gelijke afvallen 

Vervaardiging waarbij de gebruikte 
maïs volledig verkregen is. 

2306 90 Perskoeken en andere vaste afvallen, 
verkregen bij de winning van plant
aardige vetten of oliën, ook indien 
fijngemaakt of in pellets, andere dan 
die bedoeld bij post 2304 of 2305: 
andere 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
olijven van hoofdstuk 7 volledig zijn 
verkregen. 

2309 Bereidingen van de soort gebruikt 
voor het voederen van dieren 

Vervaardiging waarbij 
alle gebruikte materialen van de 
hoofdstukken 2, 3, 4, 10, 11 en 17 
van oorsprong zijn. 

ex Hoofdstuk 24 Tabak en tot verbruik bereide tabaks
surrogaten; met uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij alle gebruikte 
materialen van hoofdstuk 24 volledig 
zijn verkregen. 

2402 Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van 
tabak of van tabaksurrogaten 

Vervaardiging waarbij ten minste 
70 gewichtspercenten van de niet-be
reide tabak of van de afvallen van ta
bak bedoeld bij post 2401 van oor
sprong zijn. 

2403 10 Rooktabak Vervaardiging waarbij ten minste 
70 gewichtspercenten van de ruwe of 
niet tot verbruik bereide tabak of af
vallen van tabak bedoeld bij post 
2401 van oorsprong zijn. 

ex Hoofdstuk 25 Zout; zwavel; aarde en steen; gips, 
kalk en cement; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

2504 10 Natuurlijk grafiet, in poeder of in 
schilfers 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

2515 12 Marmer en travertijn, in blokken of 
platen van vierkante of rechthoekige 
vorm, verkregen door zagen, door 
splijten of op dergelijke wijze 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

2516 12 Graniet, in blokken of platen van vier
kante of rechthoekige vorm, verkregen 
door zagen, door splijten of op derge
lijke wijze 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

2518 20 Dolomiet, gebrand of gesinterd Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

ex 2519 Natuurlijk magnesiumcarbonaat (mag
nesiet), fijngemaakt, in hermetisch ge
sloten recipiënten, en magnesium- 
oxide, ook indien zuiver, ander dan 
gesmolten magnesia of doodgebrande 
magnesia (gesinterd) 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Wel mag 
natuurlijk magnesiumcarbonaat (mag
nesiet) worden gebruikt. 

ex 2520 20 Tandtechnisch gips Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

2525 20 Micapoeder Malen van mica of van afval van mica. 

ex 2530 90 Verfaarden, gebrand of fijngemaakt Branden of malen van verfaarden.
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Hoofdstuk 26 Ertsen, slakken en assen Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Hoofdstuk 27 Minerale brandstoffen, aardolie en dis
tillatieproducten daarvan; bitumineuze 
stoffen; minerale was 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

Hoofdstuk 28 Anorganische chemische producten; 
anorganische of organische verbindin
gen van edele metalen, van radio
actieve elementen, van zeldzame aard
metalen en van isotopen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 29 Organische chemische producten; met 
uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex 2905 19 Metaalalcoholaten van alcoholen be
doeld bij deze post en van ethanol 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met inbegrip van 
andere materialen bedoeld bij post 
2905. Metaalalcoholaten die zijn inge
deeld onder deze post mogen evenwel 
slechts worden gebruikt tot een totale 
waarde van ten hoogste 20 % van de 
prijs af fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

2915 Verzadigde eenwaardige acyclische 
carbonzuren, daarvan afgeleide anhy
driden, halogeniden, peroxiden en pe
roxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, 
nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. De waarde van alle 
gebruikte materialen bedoeld bij de 
posten 2915 en 2916 mag evenwel 
niet hoger zijn dan 20 % van de prijs 
af fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex 2932 - inwendige ethers, alsmede halo- 
geen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderiva
ten daarvan 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. De waarde van alle 
gebruikte materialen bedoeld bij post 
2909 mag evenwel niet hoger zijn 
dan 20 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

- cyclische acetalen en inwendige he
miacetalen, alsmede halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

2933 Heterocyclische verbindingen met uit
sluitend een of meer stikstofatomen 
als heteroatoom 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. De waarde van alle 
gebruikte materialen bedoeld bij de 
posten 2932 en 2933 mag evenwel 
niet hoger zijn dan 20 % van de prijs 
af fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

2934 Nucleïnezuren en zouten daarvan, al 
dan niet chemisch welbepaald; andere 
heterocyclische verbindingen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. De waarde van alle 
gebruikte materialen bedoeld bij de 
posten 2932, 2933 en 2934 mag 
evenwel niet hoger zijn dan 20 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 30 Farmaceutische producten; met uit
zondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product.
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3001 Klieren en andere organen, voor opo
therapeutisch gebruik, gedroogd, ook 
indien in poedervorm; extracten van 
klieren of van andere organen, of 
van afscheidingsproducten daarvan, 
voor opotherapeutisch gebruik; hepa
rine en zouten daarvan; andere men
selijke of dierlijke stoffen, bereid voor 
therapeutisch of profylactisch gebruik, 
elders genoemd noch elders onder be
grepen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

3002 Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid 
voor therapeutisch of profylactisch ge
bruik of voor het stellen van diagno
sen; sera van geïmmuniseerde dieren 
of personen, alsmede andere bloed
fracties en gewijzigde immunologische 
producten, al dan niet verkregen door 
middel van biotechnologische proces
sen; vaccins, toxinen, culturen van mi
cro-organismen (andere dan gist) en 
dergelijke producten. 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

3006 91 Hulpmiddelen die herkenbaar zijn 
voor gebruik in de stomazorg 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

ex Hoofdstuk 31 Meststoffen; met uitzondering van: Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex 3105 Minerale of chemische meststoffen die 
twee of drie van de vruchtbaarma
kende elementen stikstof, fosfor en ka
lium bevatten; andere meststoffen; 
producten bedoeld bij dit hoofdstuk, 
in tabletten of in dergelijke vormen, 
dan wel in verpakkingen met een bru
togewicht van niet meer dan 10 kg, 
met uitzondering van: 
– natriumnitraat 

– calciumcyaanamide (kalkstikstof) 

– kaliumsulfaat 

– kaliummagnesiumsulfaat 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product. Materialen van dezelfde 
post als het product mogen evenwel 
worden gebruikt tot een totale 
waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 32 Looi- en verfextracten; looizuur (tan
nine) en derivaten daarvan; pigmenten 
en andere kleur- en verfstoffen; verf en 
vernis; mastiek; inkt; met uitzondering 
van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex 3201 Tannine (looizuur), alsmede zouten, 
ethers, esters en andere derivaten daar
van 

Vervaardiging uit looiextracten van 
plantaardige oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product.
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3204 Synthetische organische kleurstoffen, 
ook indien chemisch welbepaald; pre
paraten bedoeld bij aantekening 3 op 
dit hoofdstuk, op basis van syntheti
sche organische kleurstoffen; syntheti
sche organische producten van de 
soort gebruikt als fluorescerende hel
dermakende stoffen of als „licht
gevende stoffen” (luminoforen), ook 
indien chemisch welbepaald 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3205 Verflakken; preparaten bedoeld bij 
aantekening 3 op dit hoofdstuk, op 
basis van verflakken ( 1 ) 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van de posten 3203, 3204 en 3205. 
Materialen bedoeld bij post 3205 mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3206 Andere kleur- en verfstoffen; prepara
ten bedoeld bij aantekening 3 op dit 
hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij 
de posten 3203, 3204 en 3205; an
organische producten van de soort ge
bruikt als „lichtgevende stoffen” (lumi
noforen), ook indien chemisch welbe
paald 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 33 Etherische oliën en harsaroma's; parfu
merieën, toiletartikelen en cosmetische 
producten; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
waarde van 20 % van de prijs af fa
briek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3301 Etherische oliën (ook indien daaruit de 
terpenen zijn afgesplitst), vast of vloei
baar; harsaroma's; door extractie ver
kregen oleoharsen; geconcentreerde 
oplossingen van etherische oliën in 
vet, in vette oliën, in was of in derge
lijke stoffen, verkregen door enfleu
rage of door maceratie; terpeenhou
dende bijproducten, afgesplitst uit 
etherische oliën; gedistilleerd aroma
tisch water en waterige oplossingen 
van etherische oliën 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met inbegrip van 
materialen bedoeld bij deze post die 
tot een andere „groep” ( 2 ) behoren. 
Materialen van dezelfde groep als het 
product mogen evenwel worden ge
bruikt tot een totale waarde van 
20 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 34 Zeep, organische tensioactieve produc
ten; wasmiddelen, smeermiddelen, 
kunstwas, bereide was, poets- en on
derhoudsmiddelen, kaarsen en derge
lijke artikelen, modelleerpasta’s, tand
technische waspreparaten en tandtech
nische preparaten op basis van ge
brand gips; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex 3404 Kunstwas en bereide was, 
op basis van paraffine, van was uit 
aardolie of uit bitumineuze mineralen, 
uit „slack wax” of uit „scale wax” 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 50 % van de prijs af 
fabriek van het product.
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ex Hoofdstuk 35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; 
enzymen; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3505 Dextrine en ander gewijzigd zetmeel 
(bijvoorbeeld voorgegelatineerd of ver
esterd zetmeel); lijm op basis van zet
meel, van dextrine of van ander gewij
zigd zetmeel: 

- door ethervorming of door vereste
ring gewijzigd zetmeel 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met inbegrip van 
andere materialen van post 3505. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

- andere Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van post 1108. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex 3507 Bereidingen van enzymen, elders ge
noemd noch elders onder begrepen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

Hoofdstuk 36 Kruit en springstoffen; pyrotechnische 
artikelen; lucifers; vonkende legerin
gen; ontvlambare stoffen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 37 Producten voor fotografie en cinema
tografie; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3701 Fotografische platen en vlakfilm, licht
gevoelig, onbelicht, van andere stoffen 
dan papier, karton of textiel; vlakfilm 
voor directklaarfotografie, lichtgevoe
lig, onbelicht, ook indien in cassette: 

- film voor directklaarkleurenfotogra
fie, in cassette 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van de posten 3701 en 3702. Materi
alen bedoeld bij post 3702 mogen 
evenwel worden gebruikt tot een to
tale waarde van 30 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

- andere Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van de posten 3701 en 3702. Materi
alen bedoeld bij de posten 3701 en 
3702 mogen evenwel worden ge
bruikt tot een totale waarde van 
20 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product.
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3702 Fotografische film, lichtgevoelig, onbe
licht, op rollen, van andere stoffen dan 
papier, karton of textiel; film voor di
rectklaarfotografie, op rollen, licht
gevoelig, onbelicht 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van de posten 3701 en 3702. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3704 Fotografische platen, film, papier, kar
ton en textiel, belicht doch niet ont
wikkeld 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van de posten 3701 tot en met 3704. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 38 Diverse producten van de chemische 
industrie; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex 3803 00 Geraffineerde tallolie Raffineren van ruwe tallolie. Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex 3805 10 Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd Zuivering door middel van distillatie 
of raffinage van ruwe sulfaatterpen
tijnolie. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3806 30 Gomesters Vervaardiging uit harszuren. Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3808 Insectendodende middelen, ratten
bestrijdingsmiddelen, schimmelwe
rende middelen, onkruidbestrijdings
middelen, middelen om het kiemen 
tegen te gaan, middelen om de plan
tengroei te regelen, desinfecteermidde
len en dergelijke producten, opge
maakt in vormen of verpakkingen 
voor de verkoop in het klein, dan 
wel voorkomend als bereidingen of 
in de vorm van artikelen zoals zwa
velbanden, zwavellonten, zwavelkaar
sen en vliegenvangers 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet meer be
draagt dan 50 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

3809 Appreteermiddelen, middelen voor het 
versnellen van het verfproces of van 
het fixeren van kleurstoffen, alsmede 
andere producten en preparaten (bij
voorbeeld preparaten voor het beit
sen), van de soort gebruikt in de tex
tielindustrie, in de papierindustrie, in 
de lederindustrie of in dergelijke indu
strieën, elders genoemd noch elders 
onder begrepen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet meer be
draagt dan 50 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

3810 Preparaten voor het beitsen van meta
len; vloeimiddelen en andere hulpmid
delen voor het solderen en het lassen 
van metalen; soldeer- en laspoeder en 
soldeer- en laspasta’s, samengesteld uit 
metaal en andere stoffen; preparaten 
van de soort gebruikt voor het bekle
den of het vullen van elektroden en 
van soldeer- en lasstaafjes 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet meer be
draagt dan 50 % van de prijs af fabriek 
van het product.
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3811 Dopes (antiklopmiddelen, oxidatiever
tragers, peptisatiemiddelen, middelen 
ter verbetering van de viscositeit, cor
rosievertragers en dergelijke prepara
ten), voor minerale olie (benzine daar
onder begrepen) of voor andere vloei
stoffen die voor dezelfde doeleinden 
worden gebruikt als minerale olie 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet meer be
draagt dan 50 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

3812 Bereide rubbervulkanisatieversnellers; 
weekmakers van gemengde samenstel
ling voor rubber of voor kunststof, 
elders genoemd noch elders onder be
grepen; bereide antioxidanten en an
dere stabilisatiemiddelen van ge
mengde samenstelling, voor rubber 
of voor kunststof 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet meer be
draagt dan 50 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

3813 Preparaten en ladingen, voor brand
blusapparaten; brandblusbommen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

3814 Organische oplosmiddelen en verdun
ners, van gemengde samenstelling, el
ders genoemd noch elders onder be
grepen; preparaten voor het verwijde
ren van verf en vernis 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3818 Chemische elementen, gedoopt met 
het oog op hun gebruik voor elektro
nische doeleinden, in de vorm van 
schijven, plaatjes of dergelijke vormen; 
chemische verbindingen, gedoopt met 
het oog op hun gebruik voor elektro
nische doeleinden 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

3819 Remvloeistoffen en andere vloeibare 
preparaten voor hydraulische kracht
overbrenging, die geen of minder 
dan 70 gewichtspercenten aardolie of 
olie uit bitumineuze mineralen bevat
ten 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

3820 Antivriespreparaten en vloeibare ont
dooiingspreparaten 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

ex 3821 00 Bereide voedingsbodems voor het in 
stand houden van micro-organismen 
(met inbegrip van virussen en derge
lijke organismen) of van planten-, 
menselijke of dierlijke cellen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

3822 Reageermiddelen voor diagnose of 
voor laboratoriumgebruik, op een dra
ger, alsmede bereide reageermiddelen 
voor diagnose of voor laboratorium
gebruik, al dan niet op een drager, 
andere dan die bedoeld bij post 
3002 of 3006; gecertificeerde referen
tiematerialen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

3823 Industriële eenwaardige vetzuren; bij 
raffinage verkregen acid-oils; industri
ële vetalcoholen:
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3823 11 t/m 3823 19 - industriële eenwaardige vetzuren; bij 
raffinage verkregen acid-oils 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

3823 70 - industriële vetalcoholen Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met inbegrip van 
andere materialen van post 3823. 

3824 Bereide bindmiddelen voor gietvor
men of voor gietkernen; chemische 
producten en preparaten van de che
mische of van aanverwante indu
strieën (mengsels van natuurlijke pro
ducten daaronder begrepen), elders ge
noemd noch elders onder begrepen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Materialen 
van dezelfde post als het product mo
gen evenwel worden gebruikt tot een 
totale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet meer be
draagt dan 50 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

3901 t/m 3921 Kunststof in primaire vormen, resten 
en afval van kunststof; halffabricaten 
en werken van kunststof 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 25 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

3907 30 en 3907 40 Epoxyharsen; polycarbonaten Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

3907 20 en 3907 91 Andere polyethers; andere polyesters Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

3922 t/m 3926 Artikelen van kunststof Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

ex Hoofdstuk 40 Rubber en werken daarvan; met uit
zondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

4005 Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in 
primaire vormen of in platen, vellen 
of strippen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen, met uitzon
dering van natuurlijke rubber, niet ho
ger is dan 50 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

4012 Gebruikte of van een nieuw loopvlak 
voorziene luchtbanden van rubber; 
massieve of halfmassieve banden, 
loopvlakken voor banden en velglin
ten, van rubber: 

ex 4012 11, ex 4012 12, 
ex 4012 13 en ex 4012 19 

- luchtbanden en massieve of halfmas
sieve banden, van rubber, voorzien 
van een nieuw loopvlak 

Van een nieuw loopvlak voorzien van 
gebruikte banden. 

- andere Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van de posten 4011 en 4012. 

ex 4017 Werken van geharde rubber Vervaardiging uit geharde rubber. 

ex Hoofdstuk 41 Huiden en vellen (andere dan pelte
rijen), alsmede leder; met uitzondering 
van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

4102 21 en 4102 29 Onthaarde huiden en vellen van scha
pen, ongelooid 

Huiden en vellen van schapen ont
doen van hun wol 
of 
vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product.
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4104 t/m 4106 Gelooide onthaarde huiden en vellen 
en niet-afgewerkt leder („crust”), ook 
indien gesplit, maar niet verder be
werkt 

Opnieuw looien van voorgelooid leder 
of 
vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Hoofdstuk 42 Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; 
reisartikelen, handtassen en dergelijke 
bergingsmiddelen; werken van darmen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex Hoofdstuk 43 Pelterijen en bontwerk; namaakbont; 
met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex 4302 30 Pelterijen, gelooid of anderszins be
reid, samengevoegd: 

- banen, zakken, vierkanten, kruisen 
en dergelijke vormen 

Bleken of verven, naast snijden en sa
menvoegen van niet-samengevoegde 
gelooide of anderszins bereide pelte
rijen. 

- andere Vervaardiging uit niet-samengevoegde 
gelooide of anderszins bereide pelte
rijen. 

4303 Kleding, kledingtoebehoren en andere 
artikelen, van bont 

Vervaardiging uit niet- samengevoegde 
gelooide of anderszins bereide pelte
rijen bedoeld bij post 4302. 

ex Hoofdstuk 44 Hout, houtskool en houtwaren, met 
uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

4403 Hout, onbewerkt, ook indien ont
schorst, ontdaan van het spint of en
kel vierkant behakt of vierkant be
zaagd 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

ex 4407 Hout, overlangs gezaagd of afgesto
ken, dan wel gesneden of geschild, 
met een dikte van meer dan 6 mm, 
geschaafd, geschuurd of in de lengte 
verbonden 

Schaven, schuren of in de lengte ver
binden. 

ex 4408 Fineerplaten (die verkregen door het 
snijden van gelaagd hout daaronder 
begrepen) en platen voor de vervaar
diging van triplex- en multiplexhout, 
met een dikte van niet meer dan 
6 mm, met verbinding aan de randen, 
alsmede ander hout, overlangs ge
zaagd, dan wel gesneden of geschild, 
met een dikte van niet meer dan 
6 mm, geschaafd, geschuurd of in de 
lengte verbonden 

Aan de randen verbinden, schaven, 
schuren of in de lengte verbinden. 

4409 Hout (niet-ineengezette plankjes voor 
parketvloeren daaronder begrepen), 
waarvan ten minste een zijde of uit
einde over de gehele lengte is geprofi
leerd (geploegd, van sponningen voor
zien, afgerond met V-verbinding of 
dergelijke), ook indien geschaafd, ge
schuurd of in de lengte verbonden 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post.
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ex 4410 t/m ex 4413 Staaflijst van hout, met inbegrip van 
plinten en dergelijk lijstwerk 

In profiel frezen of vormen. 

ex 4415 10 Pakkisten, kratten, trommels en derge
lijke verpakkingsmiddelen, van hout 

Vervaardiging uit niet op maat ge
zaagde planken of platen. 

ex 4416 00 Vaten, kuipen, tobben en ander kui
perswerk, alsmede delen daarvan, van 
hout 

Vervaardiging uit duighout, ook in
dien gezaagd op beide hoofdvlakken, 
doch niet verder bewerkt. 

ex 4418 - schrijn- en timmerwerk voor bouw
werken 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Wel mogen 
panelen met cellenstructuur en daks
panen („shingles en shakes”) worden 
gebruikt. 

- staaflijst In profiel frezen of vormen. 

ex 4421 90 Hout geschikt gemaakt voor de ver
vaardiging van lucifers; houten 
schoenpinnen 

Vervaardiging uit hout van een wille
keurige post, met uitzondering van 
houtdraad bedoeld bij post 4409. 

ex Hoofdstuk 45 Kurk en kurkwaren; met uitzondering 
van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

4503 Werken van natuurkurk Vervaardiging uit natuurkurk bedoeld 
bij post 4501 

Hoofdstuk 46 Vlechtwerk en mandenmakerswerk Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Hoofdstuk 47 Houtpulp en pulp van andere cellulo
sehoudende vezelstoffen; papier en 
karton voor het terugwinnen (resten 
en afval) 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex Hoofdstuk 48 Papier en karton; cellulose-, papier- en 
kartonwaren; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

4816 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en 
ander papier voor het maken van 
doorslagen en overdrukken (ander 
dan dat van post 4809), complete 
stencils en offsetplaten, van papier, 
ook indien verpakt in dozen 

Vervaardiging uit materialen voor het 
vervaardigen van papier van hoofd
stuk 47. 

4817 Enveloppen, postbladen, briefkaarten 
(andere dan prentbriefkaarten) en cor
respondentiekaarten, van papier of 
van karton; assortimenten van papier
waren voor correspondentie in dozen, 
in omslagen en in dergelijke verpak
kingen, van papier of van karton 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

4818 10 Closetpapier Vervaardiging uit materialen voor het 
vervaardigen van papier van hoofd
stuk 47. 

ex 4820 10 Brievenblocs Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product.
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ex Hoofdstuk 49 Artikelen van de uitgeverij, van de 
pers of van een andere grafische indu
strie; geschreven of getypte teksten en 
plannen; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

4909 Prentbriefkaarten en andere gedrukte 
briefkaarten; gedrukte kaarten met 
persoonlijke wensen of mededelingen, 
ook indien geïllustreerd of met garne
ringen, al dan niet met enveloppe 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van de posten 4909 en 4911. 

ex Hoofdstuk 50 Zijde; met uitzondering van: Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex 5003 Afval van zijde (cocons ongeschikt om 
te worden afgehaspeld, afval van garen 
en rafelingen daaronder begrepen), ge
kaard of gekamd 

Kaarden of kammen van afval van 
zijde. 

5004 t/m ex 5006 Garens van zijde of van afval van zijde Vervaardiging uit ( 3 ): 
– ruwe zijde of afval van zijde, ge

kaard of gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spin
nen, 

– andere natuurlijke vezels, niet ge
kaard of gekamd, noch op andere 
wijze bewerkt met het oog op het 
spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

5007 Weefsels van zijde of van afval van 
zijde: 

- elastische weefsels voorzien van rub
berdraad 

Vervaardiging uit eendraadsgaren ( 3 ). 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– papier, 
of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

ex Hoofdstuk 51 Wol, fijn haar en grof haar; garens en 
weefsels van paardenhaar (crin); met 
uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product.
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5106 t/m 5110 Garens van wol, van fijn haar, van 
grof haar of van paardenhaar (crin) 

Vervaardiging uit ( 3 ): 
– ruwe zijde of afval van zijde, ge

kaard of gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spin
nen, 

– natuurlijke vezels, niet gekaard of 
gekamd, noch op andere wijze be
werkt met het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

5111 t/m 5113 Weefsels van wol, van fijn haar, van 
grof haar of van paardenhaar (crin): 

- elastische weefsels voorzien van rub
berdraad 

Vervaardiging uit eendraadsgaren ( 3 ). 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– papier, 
of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

ex Hoofdstuk 52 Katoen; met uitzondering van: Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

5204 t/m 5207 Garens van katoen Vervaardiging uit ( 3 ): 
– ruwe zijde of afval van zijde, ge

kaard of gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spin
nen, 

– natuurlijke vezels, niet gekaard of 
gekamd, noch op andere wijze be
werkt met het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

5208 t/m 5212 Weefsels van katoen: 

- elastische weefsels voorzien van rub
berdraad 

Vervaardiging uit eendraadsgaren ( 3 ). 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– papier,
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of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

ex Hoofdstuk 53 Andere plantaardige textielvezels; pa
piergarens en weefsels daarvan; met 
uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

5306 t/m 5308 Garens van andere plantaardige tex
tielvezels; papiergarens 

Vervaardiging uit ( 3 ): 
– ruwe zijde of afval van zijde, ge

kaard of gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spin
nen, 

– natuurlijke vezels, niet gekaard of 
gekamd, noch op andere wijze be
werkt met het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

5309 t/m 5311 Weefsels van andere plantaardige tex
tielvezels; weefsels van papiergarens: 

- elastische weefsels voorzien van rub
berdraad 

Vervaardiging uit eendraadsgaren ( 3 ). 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– jutegaren, 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– papier, 
of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product.
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5401 t/m 5406 Monofilamenten en garens, van syn
thetische of kunstmatige filamenten 

Vervaardiging uit ( 3 ): 
– ruwe zijde of afval van zijde, ge

kaard of gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spin
nen, 

– natuurlijke vezels, niet gekaard of 
gekamd, noch op andere wijze be
werkt met het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

5407 en 5408 Weefsels van synthetische of kunst
matige filamentgarens: 

- elastische weefsels voorzien van rub
berdraad 

Vervaardiging uit eendraadsgaren ( 3 ). 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– papier, 
of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

5501 t/m 5507 Synthetische of kunstmatige stapelve
zels 

Vervaardiging uit chemische materia
len of textielmassa. 

5508 t/m 5511 Garens van synthetische of kunst
matige stapelvezels 

Vervaardiging uit ( 3 ): 
– ruwe zijde of afval van zijde, ge

kaard of gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spin
nen, 

– natuurlijke vezels, niet gekaard of 
gekamd, noch op andere wijze be
werkt met het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

5512 t/m 5516 Weefsels van synthetische of kunst
matige stapelvezels: 

- elastische weefsels voorzien van rub
berdraad 

Vervaardiging uit eendraadsgaren ( 3 ). 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen,
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– chemische materialen of textiel
massa, of 

– papier, 
of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

ex Hoofdstuk 56 Watten, vilt en gebonden textielvlies; 
speciale garens; bindgaren, touw en 
kabel, alsmede werken daarvan; met 
uitzondering van: 

Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– natuurlijke vezels, 
– chemische materialen of textiel

massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

5602 Vilt, ook indien geïmpregneerd, be
kleed, bedekt of met inlagen: 

- naaldgetouwvilt Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

Maar: 
– filamentgarens van polypropyleen 

bedoeld bij post 5402, 
– stapelvezels van polypropyleen, be

doeld bij post 5503 of 5506, of 

– kabel van filamenten van polypropy
leen, bedoeld bij post 5501, 

waarvan de titer van elk filament of 
elke vezel minder dan 9 decitex be
draagt, mogen worden gebruikt tot 
een waarde van 40 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, 
– uit caseïne vervaardigde kunstmatige 

stapelvezels, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

5604 Draad en koord van rubber, omwoeld 
of omvlochten met textiel; textielga
rens, alsmede strippen en artikelen 
van dergelijke vorm bedoeld bij post 
5404 of 5405, geïmpregneerd, be
kleed, bedekt of ommanteld met rub
ber of met kunststof: 

5604 10 - draad en koord van rubber, om
woeld of omvlochten met textiel 

Vervaardiging uit draad of koord van 
rubber, niet omwoeld of omvlochten 
met textiel.
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5604 90 - andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, niet gekaard of 

gekamd, noch op andere wijze be
werkt met het oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

5605 Metaalgarens, ook indien omwoeld, 
bestaande uit textielgarens of uit strip
pen en artikelen van dergelijke vorm 
bedoeld bij post 5404 of 5405, ver
bonden met metaaldraad, -strippen of 
-poeder, dan wel bedekt met metaal 

Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch anderszins bewerkt met het 
oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

5606 Omwoeld garen, alsmede strippen en 
artikelen van dergelijke vorm bedoeld 
bij post 5404 of 5405, omwoeld, an
dere dan die bedoeld bij post 5605 en 
andere dan omwoeld paardenhaar 
(crin); chenillegaren; kettingsteekgaren 
(zogenaamd chainettegaren) 

Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch anderszins bewerkt met het 
oog op het spinnen, 

– chemische materialen of textiel
massa, of 

– materialen voor het vervaardigen 
van papier. 

Hoofdstuk 57 Tapijten: 

- van naaldgetouwvilt Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

Maar: 
– filamentgarens van polypropyleen 

bedoeld bij post 5402, 
– stapelvezels van polypropyleen, be

doeld bij post 5503 of 5506, of 

– kabel van filamenten van polypropy
leen, bedoeld bij post 5501, 

waarvan de titer van elk filament of 
elke vezel minder dan 9 decitex be
draagt, mogen worden gebruikt tot 
een waarde van 40 % van de prijs af 
fabriek van het product. 
Juteweefsel mag als rug worden ge
bruikt. 

- van ander vilt Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, niet gekaard of 

gekamd, noch anderszins bewerkt 
met het oog op het spinnen, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokos- of jutegaren, 
– synthetische of kunstmatige fila

mentgarens, 
– natuurlijke vezels, of
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– synthetische of kunstmatige stapel
vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch anderszins bewerkt met het 
oog op het spinnen. 

Juteweefsel mag als rug worden ge
bruikt. 

ex Hoofdstuk 58 Speciale weefsels; getufte textielstoffen; 
kant; tapisserieën; passementwerk; 
borduurwerk; met uitzondering van: 

- elastische weefsels (met rubberdraad 
verbonden) 

Vervaardiging uit eendraadsgaren ( 3 ). 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch anderszins bewerkt met het 
oog op het spinnen, of 

– chemische materialen of textiel
massa, 

of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

5805 Tapisserieën, met de hand geweven 
(zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, 
aubussons, beauvais en dergelijke) of 
met de naald vervaardigd (bij voor
beeld halve kruissteek, kruissteek), 
ook indien geconfectioneerd 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

5810 Borduurwerk, aan het stuk, in banden 
of in de vorm van motieven 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

5901 Weefsels bedekt met lijm of met zet
meelachtige stoffen, van de soort ge
bruikt voor het boekbinden, voor het 
kartonneren, voor foedraalwerk of 
voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen 
en tekenlinnen; schilderdoek; stijflin
nen (buckram) en dergelijke weefsels 
van de soort gebruikt voor steunvor
men van hoeden 

Vervaardiging uit garen. 

5902 Bandenkoordweefsel („tyre cord fa
bric”) van garens met een hoge sterk
tegraad, van nylon of van andere po
lyamiden, van polyesters of van visco
serayon: 

- bevattende niet meer dan 90 ge
wichtspercenten textielmaterialen 

Vervaardiging uit garen. 

- andere Vervaardiging uit chemische materia
len of textielmassa.
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5903 Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of 
bedekt met, dan wel met inlagen van 
kunststof, andere dan die bedoeld bij 
post 5902 

Vervaardiging uit garen, 
of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

5904 Linoleum, ook indien in bepaalde 
vorm gesneden; vloerbedekking, be
staande uit een deklaag of een bekle
ding op een drager van textiel, ook 
indien in bepaalde vorm gesneden 

Vervaardiging uit garen ( 3 ). 

5905 Wandbekleding van textielstof: 

- geïmpregneerd, bekleed of bedekt 
met, dan wel met inlagen van rub
ber, kunststof of andere materialen 

Vervaardiging uit garen. 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch anderszins bewerkt met het 
oog op het spinnen, of 

– chemische materialen of textiel
massa, 

of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

5906 Gegummeerde weefsels, andere dan 
die bedoeld bij post 5902: 

- van brei- of haakwerk Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch anderszins bewerkt met het 
oog op het spinnen, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

- andere weefsels, vervaardigd van 
synthetische filamentgarens, bevat
tende meer dan 90 gewichtspercen
ten textielmaterialen 

Vervaardiging uit chemische materia
len. 

- andere Vervaardiging uit garen.
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5907 Weefsels, anderszins geïmpregneerd, 
bekleed of bedekt; beschilderd doek 
voor theatercoulissen, voor achter
gronden van studio’s of voor dergelijk 
gebruik 

Vervaardiging uit garen, 
of 
bedrukken samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewerking of 
afwerking, zoals wassen, bleken, mer
ceriseren, thermofixeren, ruwen, ka
landeren, krimpvrij maken, permanent 
finish, decatiseren, impregneren, her
stellen en noppen), op voorwaarde 
dat de waarde van het gebruikte 
niet-bedrukte weefsel niet hoger is 
dan 47,5 % van de prijs af fabriek 
van het product. 

5908 Kousen, pitten en wieken, voor lam
pen, voor komforen, voor aanstekers, 
voor kaarsen en dergelijke, geweven, 
gevlochten of gebreid; gloeikousjes 
en rondgebreide buisjes voor het ver
vaardigen van gloeikousjes, ook indien 
geïmpregneerd: 

- gloeikousjes, geïmpregneerd Vervaardiging uit rond gebreide buis
jes. 

- andere Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

5909 t/m 5911 Artikelen van textiel, voor technisch 
gebruik: 

- polijstschijven, andere dan die van 
vilt bedoeld bij post 5911 

Vervaardiging uit garen of uit afval 
van weefsels, dan wel uit lompen en 
vodden bedoeld bij post 6310. 

- al dan niet vervilte weefsels, van de 
soort gewoonlijk gebruikt voor de 
vervaardiging van papier of voor an
der technisch gebruik, ook indien 
geïmpregneerd of voorzien van een 
deklaag, rond geweven of eindloos 
met enkelvoudige of meervoudige 
ketting en/of inslag, dan wel plat 
geweven met meervoudige ketting 
en/of inslag, bedoeld bij post 5911 

Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– de volgende materialen: 

– – garen van polytetrafluorethy
leen ( 4 ), 

– – getwijnd polyamidegaren, geïm
pregneerd, bekleed of bedekt 
met fenolhars, 

– – garen van aromatische poly
amiden, verkregen door polycon
densatie van m-fenyleendiamine 
en isoftaalzuur, 

– – monofilament van polytetrafluo
rethyleen ( 4 ), 

– – garen van synthetische textielve
zels van poly-p-fenyleentereftala
mide, 

– – garens van glasvezel, met fen
oplasthars bedekt en met acryl
vezels omwoeld ( 4 ), 

– – copolyestermonofilament van 
een polyester, een tereftaalzuur
hars, 1,4-cyclohexaandiethanol 
en isoftaalzuur, 

– – natuurlijke vezels,
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– – synthetische of kunstmatige sta
pelvezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt 
met het oog op het spinnen, of 

– – chemische materialen of textiel
massa. 

- andere Vervaardiging uit ( 3 ): 
– kokosgaren, 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch anderszins bewerkt met het 
oog op het spinnen, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

Hoofdstuk 60 Brei- en haakwerk aan het stuk Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch anderszins bewerkt met het 
oog op het spinnen, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

Hoofdstuk 61 Kleding en kledingtoebehoren, van 
brei- of haakwerk 

Spinnen van natuurlijke en/of synthe
tische of kunstmatige stapelvezels, of 
extruderen van synthetische of kunst
matige filamentgarens samen met 
breien (in de vorm van producten) ( 5 ) 
of 
breien en confectioneren, snijden 
daaronder begrepen (aaneenzetten 
van twee of meer stukken brei- of 
haakwerk die hetzij in vorm zijn ge
sneden hetzij direct in vorm zijn ver
kregen ( 5 ) ( 6 ) 

ex Hoofdstuk 62 Kleding en kledingtoebehoren, andere 
dan van brei- of haakwerk; met uit
zondering van: 

Weven samen met confectioneren 
(snijden daaronder begrepen) ( 5 ) ( 6 ) 
of 
borduren samen met confectioneren 
(snijden daaronder begrepen), op 
voorwaarde dat de waarde van het ge
bruikte niet-geborduurde weefsel niet 
hoger is dan 40 % van de prijs af fa
briek van het product ( 6 ) 
of 
voorzien van een deklaag samen met 
confectioneren (snijden daaronder be
grepen), op voorwaarde dat de waarde 
van het gebruikte weefsel zonder dek
laag niet hoger is dan 40 % van de 
prijs af fabriek van het product ( 6 ) 
of 
confectioneren voorafgegaan door be
drukken samen met ten minste twee 
bewerkingen (voorbewerking of afwer
king, zoals wassen, bleken, mercerise
ren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, 
krimpvrij maken, permanent finish,
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decatiseren, impregneren, herstellen en 
noppen), op voorwaarde dat de 
waarde van het gebruikte niet-be
drukte weefsel niet hoger is dan 
47,5 % van de prijs af fabriek van 
het product ( 3 ) ( 6 ). 

ex 6217 Ander geconfectioneerd kledingtoebe
horen; delen (andere dan die bedoeld 
bij post 6212) van kleding of van kle
dingtoebehoren: 

Tussenvoeringen voor kragen en om
slagen, uitgesneden 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 40 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

ex Hoofdstuk 63 Andere geconfectioneerde artikelen 
van textiel; stellen of assortimenten; 
oude kleren en dergelijke; lompen en 
vodden; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

6301 t/m 6304 Dekens, beddenlinnen en dergelijke; 
gordijnen en dergelijke; andere artike
len voor stoffering: 

- van vilt of van gebonden textielvlies Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

- andere: 

– – geborduurd Vervaardiging uit ongebleekt een
draadsgaren ( 6 ) ( 7 ) 
of 
vervaardiging uit niet-geborduurd 
weefsel (ander dan brei- of haakwerk), 
op voorwaarde dat de waarde van het 
gebruikte niet-geborduurde weefsel 
niet hoger is dan 40 % van de prijs 
af fabriek van het product. 

– – andere Vervaardiging uit ongebleekt een
draadsgaren ( 6 ) ( 7 ). 

6305 Zakken voor verpakkingsdoeleinden Vervaardiging uit ( 3 ): 
– natuurlijke vezels, 
– synthetische of kunstmatige stapel

vezels, niet gekaard of gekamd, 
noch anderszins bewerkt met het 
oog op het spinnen, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

6306 Dekkleden en zonneschermen voor 
winkelpuien en dergelijke; tenten; zei
len voor schepen, zeilplanken, zeil
wagens en zeilsleden; kampeerartike
len: 

- van gebonden textielvlies Vervaardiging uit ( 3 ) ( 6 ) 

– natuurlijke vezels, of 

– chemische materialen of textiel
massa. 

- andere Vervaardiging uit ongebleekt een
draadsgaren ( 3 ) ( 6 ).
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6307 Andere geconfectioneerde artikelen, 
patronen voor kleding daaronder be
grepen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

6308 Stellen of assortimenten, bestaande uit 
weefsel en garen, ook indien met toe
behoren, voor de vervaardiging van 
tapijten, van tapisserieën, van gebor
duurde tafelkleden en servetten of 
van dergelijke artikelen van textiel, op
gemaakt voor de verkoop in het klein 

Elk onderdeel van het stel of het as
sortiment moet voldoen aan de regel 
die ervoor zou gelden indien het niet 
in het stel of assortiment was opge
nomen. Niet van oorsprong zijnde ar
tikelen mogen evenwel in het stel of 
het assortiment worden opgenomen 
tot een totale waarde van ten hoogste 
15 % van de prijs af fabriek van het 
stel of het assortiment. 

ex Hoofdstuk 64 Schoeisel, beenkappen en dergelijke 
artikelen; delen daarvan; met uitzon
dering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van samenvoegingen van bovendelen 
met een binnenzool of met andere 
binnendelen, bedoeld bij post 6406. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

6406 Delen van schoeisel (daaronder begre
pen bovendelen, al dan niet voorzien 
van zolen, andere dan buitenzolen); 
inlegzolen, hielkussens en dergelijke 
artikelen; slobkousen, beenkappen en 
dergelijke artikelen, alsmede delen 
daarvan 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex Hoofdstuk 65 Hoofddeksels en delen daarvan; met 
uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

6505 Hoeden en andere hoofddeksels, van 
brei- of haakwerk of vervaardigd van 
kant, van vilt of van andere textielpro
ducten, aan het stuk, (maar niet in 
stroken), ook indien gegarneerd; haar
netjes, ongeacht van welke stof, ook 
indien gegarneerd 

Vervaardiging uit garen of textielve
zels ( 6 ). 

ex Hoofdstuk 66 Paraplu's, parasols, wandelstokken, 
zitstokken, zwepen, rijzwepen, als
mede delen daarvan; met uitzondering 
van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

6601 Paraplu’s en parasols (wandelstokpara
plu’s, tuinparasols en dergelijke artike
len daaronder begrepen) 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

Hoofdstuk 67 Geprepareerde veren en geprepareerd 
dons en artikelen van veren of van 
dons; kunstbloemen; werken van 
mensenhaar 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex Hoofdstuk 68 Werken van steen, van gips, van ce
ment, van asbest, van mica en van 
dergelijke stoffen; met uitzondering 
van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex 6803 00 Werken van leisteen of van samen
gekit leigruis 

Vervaardiging uit bewerkte leisteen. 

ex 6812 Werken van asbest; werken van meng
sels samengesteld met asbest of met 
asbest en magnesiumcarbonaat 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post.
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ex 6814 Werken van mica, geagglomereerd of 
gereconstitueerd mica daaronder be
grepen, op een drager van papier, 
van karton of van andere stoffen 

Vervaardiging uit bewerkt mica (geag
glomereerd of gereconstitueerd mica 
daaronder begrepen). 

Hoofdstuk 69 Keramische producten Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex Hoofdstuk 70 Glas en glaswerk; met uitzondering 
van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

7006 Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 
7005, gebogen, met schuin geslepen 
randen, gegraveerd, van gaten voor
zien, geëmailleerd of op andere wijze 
bewerkt, doch niet omlijst noch met 
andere stoffen verbonden: 

- platen van glas (substraten), bekleed 
met een diëlektrisch laagje, halfgelei
dend, volgens de normen van SE
MII ( 8 ) 

Vervaardiging uit niet-beklede platen 
van glas (substraten) bedoeld bij post 
7006. 

- andere Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7001. 

7007 Veiligheidsglas, bestaande uit geharde 
glasplaten (hardglas) of uit opeen
gekitte glasplaten 

Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7001. 

7008 Meerwandig glas voor isoleringsdoel
einden 

Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7001. 

7009 Spiegels van glas, ook indien omlijst, 
achteruitkijkspiegels daaronder begre
pen 

Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7001. 

7010 Flessen, flacons, bokalen, potten, buis
jes, ampullen en andere bergingsmid
delen, van glas, voor vervoer of voor 
verpakking; weckglazen; stoppen, dek
sels en andere sluitingen, van glas 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product 
of 
slijpen van glaswerk, mits de totale 
waarde van het ongeslepen glaswerk 
niet hoger is dan 50 % van de prijs 
af fabriek van het product. 

7013 Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- 
of kantoorgebruik, voor binnenhuis
versiering of voor dergelijk gebruik 
(ander dan bedoeld bij post 7010 of 
7018) 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product 
of 
slijpen van glaswerk, mits de totale 
waarde van het ongeslepen glaswerk 
niet hoger is dan 50 % van de prijs 
af fabriek van het product 
of 
versieren met de hand (met uitzon
dering van zijdezeefdruk) van met de 
hand geblazen glaswerk waarvan de 
totale waarde niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

ex 7019 Werken (andere dan garen) van glas
vezels 

Vervaardiging uit: 
– ongekleurde lonten, rovings en ga

rens, ook indien gesneden, of 

– glaswol.
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ex Hoofdstuk 71 Echte en gekweekte parels, edelstenen 
en halfedelstenen, edele metalen en 
metalen geplateerd met edele metalen, 
alsmede werken daarvan; fancybijoute
rieën; munten; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

7101 Echte of gekweekte parels, ook indien 
bewerkt of in stellen, doch niet aan
eengeregen, gezet noch gevat; echte of 
gekweekte parels, tijdelijk aaneengere
gen met het oog op het vervoer 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

7102, 7103 en 7104 Diamant en andere natuurlijke, syn
thetische of gereconstrueerde edelste
nen of halfedelstenen 

Vervaardiging uit onbewerkte edelste
nen of halfedelstenen 
of 
vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

7106, 7108 en 7110 Edele metalen: 

- onbewerkt Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van de posten 7106, 7108 en 7110 
of 
elektrolytische, thermische of che
mische scheiding van de bij post 
7106, 7108 of 7110 bedoelde edele 
metalen 
of 
legering van de bij post 7106, 7108 
of 7110 bedoelde edele metalen on
derling of met onedele metalen. 

- halfbewerkt of in poedervorm Vervaardiging uit onbewerkte edele 
metalen. 

7107, 7109 en 7111 Metalen geplateerd met edele metalen, 
onbewerkt of halfbewerkt 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

7116 Werken van echte of gekweekte pa
rels, van natuurlijke, synthetische of 
gereconstrueerde edelstenen of half
edelstenen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

7117 Fancybijouterieën Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product 
of 

vervaardiging uit delen van onedel 
metaal, niet geplateerd of bedekt met 
edele metalen, waarvan de totale 
waarde niet hoger is dan 50 % van 
de prijs af fabriek van het product. 

ex Hoofdstuk 72 Gietijzer, ijzer en staal; met uitzon
dering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

7207 Halffabricaten van ijzer of van niet-ge
legeerd staal 

Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 of 7206.
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7208 t/m 7216 Gewalste platte producten, walsdraad, 
staven en profielen, van ijzer of van 
niet-gelegeerd staal 

Vervaardiging uit ingots of andere pri
maire vormen of halffabricaten, be
doeld bij post 7206 of 7207. 

7217 Draad van ijzer of van niet-gelegeerd 
staal 

Vervaardiging uit halffabricaten be
doeld bij post 7207. 

7218 91 en 7218 99 Halffabricaten Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7201, 7202, 7203, 7204 of 
7205 of bij onderverdeling 7218 10. 

7219 t/m 7222 Gewalste platte producten, walsdraad, 
staven en profielen, van roestvrij staal 

Vervaardiging uit ingots of andere pri
maire vormen of halffabricaten, be
doeld bij post 7218. 

7223 Draad van roestvrij staal Vervaardiging uit halffabricaten be
doeld bij post 7218. 

7224 90 Halffabricaten Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7201, 7202, 7203, 7204 of 
7205 of bij onderverdeling 7224 10. 

7225 t/m 7228 Gewalste platte producten en wals
draad, staven en profielen, van ander 
gelegeerd staal; holle staven voor bo
ringen, van gelegeerd of niet-gelegeerd 
staal 

Vervaardiging uit ingots of andere pri
maire vormen of halffabricaten, be
doeld bij post 7206, 7207, 7218 of 
7224. 

7229 Draad van ander gelegeerd staal Vervaardiging uit halffabricaten be
doeld bij post 7224. 

ex Hoofdstuk 73 Werken van gietijzer, van ijzer en van 
staal; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

7301 10 Damwandprofielen Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7206. 

7302 Bestanddelen van spoorbanen, van 
gietijzer, van ijzer of van staal: spoor
staven (rails), contrarails en heugels 
voor tandradbanen, wisseltongen, 
puntstukken, wisselstangen en andere 
bestanddelen van kruisingen en wis
sels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoe
len, wiggen, onderlegplaten, klempla
ten, dwarsplaten en dwarsstangen en 
andere bestanddelen, voor het leggen, 
het verbinden of het bevestigen van 
rails 

Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7206. 

7304, 7305 en 7306 Buizen, pijpen en holle profielen, van 
ijzer of van staal 

Vervaardiging uit materialen bedoeld 
bij post 7206, 7207, 7218 of 7224. 

7307 21 t/m 7307 29 Hulpstukken (fittings) voor buisleidin
gen, van roestvrij staal 

Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, 
afbramen en zandstralen van gesmede 
onbewerkte stukken met een totale 
waarde van niet meer dan 35 % van 
de prijs af fabriek van het product. 

7308 Constructiewerken en delen van con
structiewerken (bijvoorbeeld bruggen, 
brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmas
ten en andere masten, pijlers, kolom
men, kapconstructies, deuren en ra
men, alsmede kozijnen daarvoor, 
drempels, luiken, balustrades), van 
gietijzer, van ijzer of van staal, andere 
dan de geprefabriceerde bouwwerken 
bedoeld bij post 9406; platen, staven, 
profielen, buizen en dergelijke, van 
gietijzer, van ijzer of van staal, gereed
gemaakt voor gebruik in constructie
werken 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Gelaste pro
fielen bedoeld bij post 7301 mogen 
evenwel niet worden gebruikt.
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7315 20 Sneeuwkettingen Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen bedoeld bij 
post 7315 niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

ex Hoofdstuk 74 Koper en werken van koper; met uit
zondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

7403 21, 7403 22 en 
7403 29 

Koperlegeringen Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

7407 Staven en profielen, van koper Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

7408 Draad van koper Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

7409 Platen, bladen en strippen, van koper, 
met een dikte van meer dan 0,15 mm 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

7410 Bladkoper (ook indien bedrukt of op 
een drager van papier, van karton, van 
kunststof of op dergelijke dragers) met 
een dikte van niet meer dan 0,15 mm 
(de dikte van de drager niet meegere
kend) 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

7411 Buizen en pijpen, van koper Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

Hoofdstuk 75 Nikkel en werken van nikkel Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex Hoofdstuk 76 Aluminium en werken van alu
minium; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product.
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7601 Ruw aluminium Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product 
of 
vervaardiging door thermische of elek
trolytische behandeling, uit niet-gele
geerd aluminium of uit resten en afval 
van aluminium. 

7604 Staven en profielen, van aluminium Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

7605 Draad van aluminium Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

7606 Platen, bladen en strippen, van alu
minium, met een dikte van meer dan 
0,2 mm 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

7607 Bladaluminium (ook indien bedrukt of 
op een drager van papier, van karton, 
van kunststof of op dergelijke dragers) 
met een dikte van niet meer dan 
0,2 mm (de dikte van de drager niet 
meegerekend) 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product en van post 
7606 

7608 Buizen en pijpen, van aluminium Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

7609 Hulpstukken (fittings) voor buisleidin
gen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 
ellebogen, moffen), van aluminium 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

7616 99 Andere werken van aluminium Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

Hoofdstuk 77 Gereserveerd voor eventueel toekom
stig gebruik in het GS
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ex Hoofdstuk 78 Lood en werken van lood; met uitzon
dering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

7801 Ruw lood Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Resten en 
afval bedoeld bij post 7802 mogen 
evenwel niet worden gebruikt. 

ex Hoofdstuk 79 Zink en werken van zink; met uitzon
dering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

7901 Ruw zink Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Resten en 
afval bedoeld bij post 7902 mogen 
evenwel niet worden gebruikt. 

Hoofdstuk 80 Tin en werken van tin Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Hoofdstuk 81 Andere onedele metalen; cermets; wer
ken van deze stoffen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

ex Hoofdstuk 82 Gereedschap; messenmakerswerk, le
pels en vorken, van onedel metaal; 
delen van deze artikelen van onedel 
metaal; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

8206 Stellen, bestaande uit gereedschap van 
twee of meer van de posten 8202 tot 
en met 8205, opgemaakt voor de ver
koop in het klein 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van de posten 8202 tot en met 8205. 
Gereedschap bedoeld bij de posten 
8202 tot en met 8205 kan evenwel 
in het stel worden opgenomen tot een 
totale waarde van 15 % van de prijs af 
fabriek van het stel. 

8207 13 t/m 8207 30 Grond- en gesteenteboren; trekstenen 
of trekmatrijzen en pers- of extrusie
matrijzen voor het bewerken van me
talen; gereedschap voor het stampen 
en stansen 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 40 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

8207 40 t/m 8207 90 Gereedschap voor het draadtappen en 
–snijden; gereedschap voor het boren, 
ander dan grond- en gesteenteboren; 
gereedschap voor het ruimen of kot
teren; gereedschap voor het frezen; ge
reedschap voor het draaien; ander ver
wisselbaar gereedschap 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

8208 Messen en snijbladen, voor machines 
en voor mechanische toestellen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

8211 10 t/m 8211 93 
en 8211 95 

Messen (andere dan die bedoeld bij 
post 8208), ook indien getand, zaks
noeimessen daaronder begrepen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Wel mogen 
lemmeten en handvatten van onedel 
metaal worden gebruikt.
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8214 Ander messenmakerswerk (bijvoor
beeld tondeuses, hakmessen en derge
lijke slagers- en keukenmessen, brief
openers); gereedschap (nagelvijltjes 
daaronder begrepen) voor manicure 
of voor pedicure, ook indien in stellen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Wel mogen 
handvatten van onedel metaal worden 
gebruikt. 

8215 Lepels, vorken, pollepels, schuims
panen, taartscheppen, vismessen en 
botermesjes, suikertangen en derge
lijke artikelen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Wel mogen 
handvatten van onedel metaal worden 
gebruikt. 

ex Hoofdstuk 83 Allerlei werken van onedele metalen; 
met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

8302 41 Andere garnituren, beslag en derge
lijke artikelen, voor gebouwen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Andere ma
terialen bedoeld bij post 8302 mogen 
evenwel worden gebruikt tot een to
tale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

8302 60 Automatische deursluiters en deur
drangers 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Andere ma
terialen bedoeld bij post 8302 mogen 
evenwel worden gebruikt tot een to
tale waarde van 20 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

8306 21 t/m 8306 29 Beeldjes en andere versieringsvoorwer
pen, van onedel metaal 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Andere ma
terialen bedoeld bij post 8306 mogen 
evenwel worden gebruikt tot een to
tale waarde van 30 % van de prijs af 
fabriek van het product. 

ex Hoofdstuk 84 Kernreactoren, stoomketels, machines, 
toestellen en mechanische werktuigen, 
alsmede delen daarvan; met uitzon
dering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8401 Kernreactoren; niet-bestraalde splijt
stofelementen (patronen) voor kern
reactoren; machines en apparaten 
voor isotopenscheiding 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8404 Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij 
post 8402 of 8403; condensors voor 
stoommachines 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8407 Zuigermotoren met vonkontsteking, 
wankelmotoren daaronder begrepen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8408 Zuigermotoren met zelfontsteking 
(diesel- en semidieselmotoren) 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product.
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8423 Weegtoestellen en weeginrichtingen, 
tel- en controletoestellen waarvan de 
werking op weging berust daaronder 
begrepen, doch met uitzondering van 
precisiebalansen met een gevoeligheid 
van 5 cg of beter; gewichten voor 
weegtoestellen van alle soorten 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8425 Takels; lieren (windassen) en kaapstan
ders; dommekrachten en vijzels 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8426 Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels 
daaronder begrepen; hefportalen, por
taalwagens en transportwagens met 
kraan 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8427 Vorkheftrucks; andere transport
wagentjes met hef- of hanteerinrich
ting 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8428 Andere hef-, hijs-, laad- en losmachi
nes en -toestellen, alsmede andere ma
chines en toestellen voor het hanteren 
van goederen (bijvoorbeeld liften, rol
trappen, transportbanden, kabelbanen) 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8429 Bulldozers, angledozers, egaliseerma
chines, schrapers, mechanische schop
pen, excavateurs (emmergravers), laad
schoppen, wegwalsen, schapenpoot
walsen en andere bodemverdichtings
machines, met eigen beweegkracht 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8430 Andere machines en toestellen voor 
het afgraven, egaliseren, schrapen, del
ven, aanstampen of boren van of in 
grond, mineralen of ertsen; heimachi
nes en machines voor het uittrekken 
van heipalen; sneeuwruimers 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8432 Machines, toestellen en werktuigen 
voor land-, tuin- of bosbouw, voor 
de voorbereiding, bewerking of be
bouwing van de bodem; rollers voor 
gras- en sportvelden 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8433 Machines, toestellen en werktuigen 
voor het oogsten of voor het dorsen 
van landbouwproducten, stro- en vee
voederpersen daaronder begrepen; ga
zon- en andere grasmaaimachines; 
machines voor het reinigen of sorte
ren van eieren, vruchten of andere 
landbouwproducten, andere dan die 
bedoeld bij post 8437 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8434 Melkmachines en machines en toestel
len voor zuivelbedrijven 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8443 Machines en toestellen die gebruikt 
worden om te drukken met behulp 
van drukplaten, drukcilinders en ander 
materiaal voor het drukken bedoeld 
bij post 8442; andere afdrukkers, ko
pieertoestellen en telekopieertoestellen, 
ook indien gecombineerd; delen en 
toebehoren daarvan 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product.
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8444 Machines voor het spinnen (extrude
ren), het rekken, het textureren of 
het snijden van synthetische of kunst
matige textielstoffen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8445 Machines voor het bereiden van spin
vezels; machines voor het spinnen, 
doubleren of twijnen en andere ma
chines en toestellen voor de vervaar
diging van textielgaren; machines voor 
het spoelen, het opwinden (inslag
spoelmachines daaronder begrepen) 
of het afhaspelen van textielstoffen 
(garen, draad, bindgaren en dergelijke) 
en machines voor het voorbereiden 
van textielgarens om te worden ver
werkt op de machines bedoeld bij 
post 8446 of 8447 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8446 Weefgetouwen Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8447 Breimachines, naai-breimachines 
(„stitch-bonding“-machines), guipeer
machines, machines voor de vervaar
diging van tule, van kant, van bor
duurwerk, van passementwerk, van 
vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede 
machines voor het tuften 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8456 Gereedschapswerktuigen voor het be
werken van ongeacht welke stof waar
bij materiaal wordt weggenomen, met 
behulp van laser- of andere licht- of 
fotonenstralen, van ultrasone trillin
gen, van elektro-erosie (vonkerosie), 
van elektrochemische procedés, van 
elektronenstralen, van ionenstralen of 
van plasmastralen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8457 Bewerkingscentra, enkel-stations
bewerkingsmachines en meervoudige 
transferbewerkingsmachines, voor de 
bewerking van metalen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8458 Draaibanken (draaicentra daaronder 
begrepen) voor het verspanend bewer
ken van metaal 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8459 Machines (bewerkingseenheden op 
slede daaronder begrepen) voor het 
boren, ruimen, frezen, draadsnijden 
of draadtappen in metaal, waarbij me
taal wordt weggenomen, andere dan 
de draaibanken (draaicentra daaronder 
begrepen) bedoeld bij post 8458 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8460 Machines voor het afbramen, slijpen, 
lappen, polijsten, afslijpen, honen of 
op andere wijze afwerken van metalen 
of van cermets, met behulp van slijp
middelen (slijpstenen, slijpschijven, 
hoonstenen) of polijstschijven, andere 
dan de machines voor het frezen, ste
ken, schaven, slijpen of afwerken van 
tandwielen bedoeld bij post 8461 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8461 Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, 
steekbanken, trekfreesbanken, machi
nes voor het frezen, steken, schaven, 
slijpen of afwerken van tandwielen, 
zaagmachines, afsteekbanken en an
dere machines voor het verspanend 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product.
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bewerken van metaal of van cermets, 
elders genoemd noch elders onder be
grepen 

8462 Machines (persen daaronder begrepen) 
voor het smeden, het stampen of het 
hameren van metaal; machines (persen 
daaronder begrepen) voor het buigen, 
het vouwen, het strekken, het vlakken, 
het afknippen, het ponsen of het in
kepen van metaal; persen voor het be
werken van metaal of van metaalcar
biden, andere dan de hiervoor be
doelde machines 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8463 Andere gereedschapswerktuigen voor 
het niet-verspanend bewerken van me
taal of van cermets 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8464 Gereedschapswerktuigen voor het be
werken van steen, van keramische 
producten, van beton, van asbestce
ment en van dergelijke minerale stof
fen, alsmede voor het koud bewerken 
van glas 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8465 Gereedschapswerktuigen (machines 
voor het spijkeren, nieten, lijmen of 
op andere wijze samenvoegen daar
onder begrepen) voor het bewerken 
van hout, van kurk, van been, van 
geharde rubber, van harde kunststof 
en van dergelijke harde stoffen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8466 Delen en toebehoren waarvan kan 
worden onderkend dat zij uitsluitend 
of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de 
machines bedoeld bij de posten 8456 
tot en met 8465, daaronder begrepen 
werkstukhouders en gereedschaphou
ders, zelfopenende draadsnijkoppen, 
verdeelkoppen en andere speciale toe
stellen, voor montage op gereed
schapswerktuigen; gereedschaphouders 
voor handgereedschap van alle soor
ten 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8467 Handgereedschap dat pneumatisch, 
hydraulisch of door een ingebouwde 
elektrische of niet-elektrische motor 
wordt aangedreven 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8469 Schrijfmachines, andere dan drukkers 
bedoeld bij post 8443; tekstverwer
kende machines 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product.
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8470 Rekenmachines en machines in zak
formaat voor het opslaan, het repro
duceren en het tonen van gegevens, 
met rekenfuncties; boekhoudmachines, 
frankeermachines, machines voor de 
afgifte van kaartjes en dergelijke ma
chines, met rekenmechanisme; kas
registers 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8471 Automatische gegevensverwerkende 
machines en eenheden daarvoor; mag
netische en optische lezers, machines 
voor het in gecodeerde vorm op dra
gers overzetten van gegevens en ma
chines voor het verwerken van die ge
gevens, elders genoemd noch elders 
onder begrepen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8474 Machines en toestellen voor het sorte
ren, het ziften, het scheiden, het was
sen, het breken, het malen, het men
gen 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 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8480 Vormkasten voor gieterijen; modelpla
ten voor gietvormen; modellen voor 
gietvormen; gietvormen en andere 
vormen voor metalen (andere dan 
gietvormen voor ingots), voor metaal
carbiden, voor glas, voor minerale 
stoffen, voor rubber of voor kunststof 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 85 Elektrische machines, apparaten, uit
rustingsstukken, alsmede delen daar
van; toestellen voor het opnemen of 
het weergeven van geluid, toestellen 
voor het opnemen of het weergeven 
van beelden en geluid voor televisie, 
alsmede delen en toebehoren van 
deze toestellen; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8504 Elektrische transformatoren, statische 
omvormers (bijvoorbeeld gelijkrich
ters), smoorspoelen en zelfinductie
spoelen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8505 Elektromagneten; permanente magne
ten en artikelen bestemd om na mag
netisering als permanente magneten te 
worden gebruikt; magnetische en elek
tromagnetische opspanplaten en werk
stukhouders; elektromagnetische kop
pelingen, gangwissels en remmen; last
magneten 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8508 Stofzuigers Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8509 Elektromechanische toestellen voor 
huishoudelijk gebruik, met inge
bouwde elektromotor, andere dan de 
stofzuigers bedoeld bij post 8508 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product.
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8511 Elektrische ontstekings- en starttoestel
len voor vonkontstekings- en zelfont
stekingsmotoren; generatoren en auto
matische schakelaars, die bij deze mo
toren worden gebruikt 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8512 Elektrische verlichtingstoestellen en 
elektrische signaal- en waarschuwings
toestellen (andere dan de artikelen be
doeld bij post 8539), elektrische rui
tenwissers en elektrische toestellen om 
ijsafzetting op of om het beslaan van 
ruiten tegen te gaan, van de soort ge
bruikt op rijwielen of op motorvoer
tuigen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8514 Elektrische ovens voor industrieel ge
bruik of voor laboratoriumgebruik, 
ovens werkend met inductieve of 
met diëlektrische verwarming daar
onder begrepen; andere toestellen 
voor industrieel gebruik of voor labo
ratoriumgebruik voor de behandeling 
van stoffen door inductieve of door 
diëlektrische verwarming 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8515 Elektrische machines, apparaten en 
toestellen (met elektrisch verhit gas 
werkende daaronder begrepen) en ma
chines, apparaten en toestellen wer
kend met laserstralen of met andere 
licht- of fotonenbundels, met ultra
sone 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 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8516 Elektrische geisers en andere elektri
sche heetwatertoestellen en elektrische 
dompelaars; elektrische toestellen voor 
verwarming van woonruimten, voor 
bodemverwarming of voor dergelijk 
gebruik; elektrothermische toestellen 
voor haarbehandeling of voor het dro
gen van de handen; elektrische strijk
ijzers; andere elektrothermische toe
stellen voor huishoudelijk gebruik; 
verwarmingselementen (verwarmings
weerstanden) andere dan die bedoeld 
bij post 8545 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8519 Toestellen voor het opnemen of het 
weergeven van geluid 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8521 Video-opname- en videoweergave
apparaten, ook indien met inge
bouwde videotuner 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8523 Platen, banden, niet-vluchtige geheu
gens op basis van halfgeleiders, „intel
ligente kaarten” en andere dragers 
voor het opnemen van geluid of 
voor dergelijke doeleinden,waarop al 
dan niet is opgenomen, galvanische 
vormen en matrijzen voor het maken 
van platen daaronder begrepen, an
dere dan de goederen bedoeld bij 
hoofdstuk 37 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product.
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8525 Zendtoestellen voor radio-omroep of 
televisie, ook indien met ingebouwd 
ontvangtoestel of toestel voor het op
nemen of het weergeven van geluid; 
televisiecamera’s, digitale fototoestellen 
en videocamera-opnametoestellen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8526 Radartoestellen, toestellen voor radio
navigatie en toestellen voor radio
afstandsbediening 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8527 Ontvangtoestellen voor radio-omroep, 
ook indien in dezelfde kast gecom
bineerd met een toestel voor het op
nemen of het weergeven van geluid of 
met een uurwerk 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8528 Monitors en projectietoestellen, niet 
uitgerust met ontvangtoestel voor te
levisie; ontvangtoestellen voor televi
sie, ook indien met ingebouwd ont
vangtoestel voor radio-omroep of toe
stel voor het opnemen of weergeven 
van geluid of van beelden 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8529 Delen waarvan kan worden onder
kend dat zij uitsluitend of hoofdzake
lijk bestemd zijn voor de toestellen 
bedoeld bij de posten 8525 tot en 
met 8528 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8530 Elektrische signaaltoestellen (andere 
dan die voor de overbrenging van be
richten), veiligheids-, controle- en be
dieningstoestellen, voor spoor- en 
tramwegen, voor verkeers- en water
wegen, voor parkeerterreinen, voor 
havens of voor vliegvelden (andere 
dan die bedoeld bij post 8608) 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8531 Elektrische toestellen voor hoorbare of 
voor zichtbare signalen (bijvoorbeeld 
bellen, sirenes, signaalborden, alarm
toestellen tegen diefstal of brand), an
dere dan die bedoeld bij de posten 
8512 en 8530 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8536 Toestellen voor het inschakelen, uit
schakelen, omschakelen, aansluiten of 
verdelen van of voor het beveiligen 
tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld 
schakelaars, relais, zekeringen, golf
afvlakkers, contactdozen en contact
stoppen (stekkers), lamp- en buishou
ders en andere verbindingsstukken, 
aansluitdozen en -kasten), voor een 
spanning van niet meer dan 1 000 V; 
verbindingsstukken voor optische ve
zels, optischevezelbundels of optische
vezelkabels 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8538 Delen waarvan kan worden onder
kend dat zij uitsluitend of hoofdzake
lijk bestemd zijn voor de toestellen 
bedoeld bij post 8535, 8536 of 8537 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product.
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8539 Elektrische gloeilampen en -buizen en 
elektrische gasontladingslampen en 
-buizen, „sealed beam”-lampen en 
lampen en buizen voor ultraviolette 
of voor infrarode stralen daaronder 
begrepen; booglampen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8540 Elektronenbuizen met verhitte ka
thode, met koude kathode of met fo
tokathode, andere dan die bedoeld bij 
post 8539 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8542 31 t/m 8542 33 
en 8542 39 

Monolithische geïntegreerde schakelin
gen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product 
of 
de diffusie (waar geïntegreerde schake
lingen worden gevormd op een half
geleidersubstraat door de selectieve in
brenging van een geschikt doterings
materiaal), al of niet geassembleerd 
en/of getest in een ander land dan 
de partijen. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8544 Draad, kabels (coaxiale kabels daar
onder begrepen) en andere geleiders 
van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien 
gevernist of gelakt - zogenaamd email
draad - of anodisch geoxideerd), ook 
indien voorzien van verbindingsstuk
ken; optischevezelkabel bestaande uit 
individueel omhulde vezels, ook in
dien elektrische geleiders bevattend 
of voorzien van verbindingsstukken 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8545 Koolelektroden, koolborstels, koolspit
sen voor lampen, koolstaven voor ele
menten of batterijen en andere artike
len van grafiet of andere koolstof, ook 
indien verbonden met metaal, voor 
elektrisch gebruik 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8546 Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht 
de stof waarvan zij zijn vervaardigd 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8547 Isolerende werkstukken, geheel van 
isolerend materiaal dan wel voorzien 
van daarin bij het gieten, persen, enz. 
aangebrachte eenvoudige metalen ver
bindingsstukken (bijvoorbeeld nippels 
met schroefdraad), voor elektrische 
machines, toestellen of installaties, an
dere dan de isolatoren bedoeld bij 
post 8546; isolatiebuizen en verbin
dingsstukken daarvoor, van onedel 
metaal, inwendig geïsoleerd 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8548 Resten en afval, van elektrische ele
menten, van elektrische batterijen en 
van elektrische accumulatoren; ge
bruikte elektrische elementen, ge
bruikte elektrische batterijen en ge
bruikte elektrische accumulatoren; 
elektrische delen van machines, van 
apparaten of van toestellen, niet ge
noemd of niet begrepen onder andere 
posten van hoofdstuk 85 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product.
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ex Hoofdstuk 86 Rollend en ander materieel voor 
spoor- en tramwegen, alsmede delen 
daarvan; mechanische (elektromecha
nische daaronder begrepen) signaal- 
en waarschuwingstoestellen voor het 
verkeer; met uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8601 10 Elektrische locomotieven en elektri
sche railtractors, zonder eigen energie
bron 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

8603 10 Motorwagens voor spoor- en tram
wegen en railauto’s, andere dan die 
bedoeld bij post 8604, elektrisch aan
gedreven, zonder eigen energiebron 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

8608 Vast materieel voor spoor- en tram
wegen; mechanische (elektromecha
nische daaronder begrepen) signaal-, 
veiligheids-, controle- en bedienings
toestellen voor spoor- en tramwegen, 
voor verkeers- en waterwegen, voor 
parkeerterreinen, voor havens en 
voor vliegvelden; delen daarvan 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 40 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8701 t/m 8707 en 
8712 

Automobielen, tractors, en andere 
motorvoertuigen voor vervoer over 
land; carrosserieën en chassis met mo
tor, voor motorvoertuigen bedoeld bij 
de posten 8701 tot en met 8705; rij
wielen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

8708 t/m 8711 en 
8713 t/m 8716 

Delen en toebehoren van motorvoer
tuigen bedoeld bij de posten 8701 tot 
en met 8705 en 8711 tot en met 
8713; motorrijwielen; transport
wagens en delen daarvan; invaliden
wagens; kinderwagens en delen daar
van; aanhangwagens en opleggers, als
mede delen daarvan 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 88 Luchtvaart en ruimtevaart; met uitzon
dering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex880400 Rotochutes Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met inbegrip van 
andere materialen van post 8804. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

8805 Lanceertoestellen voor luchtvaartui
gen; deklandingstoestellen en derge
lijke; toestellen voor vliegoefeningen 
op de grond; delen daarvan 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

Hoofdstuk 89 Scheepvaart Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Scheepsrom
pen bedoeld bij post 8906 mogen 
evenwel niet worden gebruikt. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 90 Optische instrumenten, apparaten en 
toestellen; instrumenten, apparaten 
en toestellen, voor de fotografie en 
de cinematografie; meet-, verificatie-, 
controle- en precisie-instrumenten, 
-apparaten en -toestellen; medische 
en chirurgische instrumenten, appara
ten en toestellen; delen en toebehoren 
van deze instrumenten, apparaten en 
toestellen; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van het 
product.
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9001 Optische vezels en optischevezelbun
dels; optischevezelkabels, andere dan 
die bedoeld bij post 8544; platen of 
bladen van polariserende stoffen; len
zen (contactlenzen daaronder begre
pen), prisma’s, spiegels en andere op
tische elementen, ongeacht de stof 
waarvan zij zijn vervaardigd, niet ge
monteerd, andere dan die van niet-op
tisch bewerkt glas 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9002 Lenzen, prisma’s, spiegels en andere 
optische elementen, ongeacht de stof 
waarvan zij zijn vervaardigd, gemon
teerd, voor instrumenten, apparaten 
en toestellen, andere dan die van 
niet-optisch bewerkt glas 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 45 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

9012 Microscopen, andere dan optische; dif
fractieapparaten 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9013 Elementen met vloeibare kristallen die 
als zodanig geen artikelen vormen die 
elders meer specifiek zijn omschreven; 
lasers, andere dan laserdioden; andere 
optische instrumenten, apparaten en 
toestellen, niet genoemd of niet begre
pen onder andere posten van hoofd
stuk 90 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9020 Andere ademhalingstoestellen en gas
maskers, andere dan beschermings
maskers zonder mechanische delen 
of vervangbare filters 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9022 Röntgentoestellen en toestellen waar
bij gebruik wordt gemaakt van alfa-, 
bèta- of gammastralen, ook indien 
voor medisch, chirurgisch, tandheel
kundig of veeartsenijkundig gebruik, 
daaronder begrepen toestellen voor ra
diografie of voor radiotherapie, voor 
het gebruik in of met vorengenoemde 
toestellen bestemde röntgenbuizen en 
andere röntgenstraalgeneratoren, span
ningsgeneratoren, bedieningsles
senaars, schermen, tafels, stoelen en 
dergelijke artikelen voor onderzoek 
of behandeling 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9027 Instrumenten, apparaten en toestellen 
voor natuurkundige of scheikundige 
analyse; instrumenten, apparaten en 
toestellen voor het meten of het veri
fiëren van de viscositeit, de poreus
heid, de uitzetting, de oppervlakte
spanning en dergelijke; instrumenten, 
apparaten en toestellen voor het me
ten of het verifiëren van hoeveelheden 
warmte, geluid of licht (belichtings
meters daaronder begrepen); microto
men 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9030 Oscilloscopen, spectrumanalysetoestel
len en andere instrumenten, apparaten 
en toestellen voor het meten of het 
verifiëren van elektrische grootheden; 
meet- en detectietoestellen en -instru
menten voor alfa-, bèta- en gamma
stralen, röntgenstralen, kosmische 
stralen en andere ioniserende stralen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product.
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9031 Meet- of verificatie-instrumenten, -ap
paraten, -toestellen en -machines, niet 
genoemd of niet begrepen onder an
dere posten van hoofdstuk 90; profiel
projectietoestellen 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9032 Automatische regelaars Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

ex Hoofdstuk 91 Uurwerken; met uitzondering van: Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

9105 Wekkers, pendules, klokken en derge
lijke artikelen met ander uurwerk dan 
horloge-uurwerk 

Vervaardiging waarbij: 
– de waarde van alle gebruikte materi

alen niet hoger is dan 40 % van de 
prijs af fabriek van het product, en 

– de waarde van alle gebruikte niet 
van oorsprong zijnde materialen 
niet hoger is dan de waarde van 
alle gebruikte materialen van oor
sprong. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9109 Uurwerken, compleet en gemonteerd, 
andere dan horloge-uurwerken 

Vervaardiging waarbij: 
– de waarde van alle gebruikte materi

alen niet hoger is dan 40 % van de 
prijs af fabriek van het product, en 

– de waarde van alle gebruikte niet 
van oorsprong zijnde materialen 
niet hoger is dan de waarde van 
alle gebruikte materialen van oor
sprong. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9110 Complete uurwerken, niet gemonteerd 
of gedeeltelijk gemonteerd (stellen on
derdelen); niet-complete uurwerken, 
gemonteerd; onvolledige, onafge
werkte uurwerken („ébauches”) 

Vervaardiging waarbij: 
– de waarde van alle gebruikte materi

alen niet hoger is dan 40 % van de 
prijs af fabriek van het product, en 

– binnen bovenstaande limiet, de 
waarde van alle gebruikte materialen 
bedoeld bij post 9114 niet hoger is 
dan 10 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9111 Kasten voor horloges bedoeld bij de 
posten 9101 en 9102, alsmede delen 
daarvan 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 40 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9112 Kasten voor klokken, voor pendules, 
enz., alsmede delen daarvan 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 40 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 30 % van de prijs af fabriek van het 
product.
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9113 Horlogebanden en delen daarvan: 

ex 9113 10 en 9113 20 - van metaal geplateerd met edel me
taal of van onedel metaal, ook in
dien verguld of verzilverd 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

- andere Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

Hoofdstuk 92 Muziekinstrumenten; delen en toebe
horen van muziekinstrumenten 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

Hoofdstuk 93 Wapens en munitie; delen en toebeho
ren daarvan 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

ex Hoofdstuk 94 Meubelen (ook voor medisch of voor 
chirurgisch gebruik); artikelen voor 
bedden en dergelijke artikelen; verlich
tingstoestellen, elders genoemd noch 
elders onder begrepen; lichtreclames, 
verlichte aanwijzingsborden en derge
lijke artikelen; geprefabriceerde bouw
werken; met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 40 % van de prijs af fabriek van het 
product. 

9405 Verlichtingstoestellen (zoeklichten en 
schijnwerpers daaronder begrepen) en 
delen daarvan, elders genoemd noch 
elders onder begrepen; lichtreclames, 
verlichte aanwijzingsborden en derge
lijke artikelen, voorzien van een vast 
aangebrachte lichtbron, alsmede elders 
genoemde noch elders onder begrepen 
delen daarvan 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

9406 Geprefabriceerde bouwwerken Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

ex Hoofdstuk 95 Speelgoed, spellen, artikelen voor ont
spanning en sportartikelen; delen en 
toebehoren daarvan; met uitzondering 
van: 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

ex 9503 Ander speelgoed; modellen op schaal 
en dergelijke modellen voor ontspan
ning, ook indien bewegend; puzzels 
van alle soorten 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct.
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(1) (2) (3) of (4) 

9506 31 en 9506 39 Golfstokken en ander materieel voor 
het golfspel 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Wel mogen 
ruw gevormde blokken voor het ma
ken van de koppen van golfstokken 
worden gebruikt. 

ex Hoofdstuk 96 Diverse werken; met uitzondering van: Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

9601 en 9602 Ivoor, been, schildpad, hoorn, ge
weien, koraal, paarlemoeren andere 
stoffen van dierlijke herkomst geschikt 
om te worden gesneden, bewerkt; 
werken van deze stoffen (gevormde 
werken daaronder begrepen) 
Plantaardige of minerale stoffen ge
schikt om te worden gesneden, be
werkt, alsmede werken van deze stof
fen; gevormde of gesneden werken 
van was, van paraffine, van stearine, 
van natuurlijke gommen of harsen, 
van modelleerpasta, alsmede ge
vormde of gesneden werken, elders 
genoemd noch elders onder begrepen; 
bewerkte, niet-geharde gelatine, andere 
dan die bedoeld bij post 3503, als
mede werken van niet-geharde gela
tine 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post. 

ex 9603 Bezems en borstels (met uitzondering 
van bezems en dergelijk borstelwerk, 
bestaande uit samengebonden materi
alen, ook indien met steel, alsmede 
borstels vervaardigd uit marter- of 
eekhoornhaar), met de hand bediende 
mechanische vegers zonder motor, 
verfkussens en verfrollen, wissers van 
rubber of van andere soepele stoffen 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen niet hoger is 
dan 50 % van de prijs af fabriek van 
het product. 

9605 Reisassortimenten voor de lichaams
verzorging van personen, voor het 
schoonmaken van schoeisel of van 
kleding en reisnaaigarnituren 

Elk onderdeel van het stel of het as
sortiment moet voldoen aan de regel 
die ervoor zou gelden indien het niet 
in het stel of assortiment was opge
nomen. Niet van oorsprong zijnde ar
tikelen mogen evenwel in het stel of 
het assortiment worden opgenomen 
tot een totale waarde van ten hoogste 
15 % van de prijs af fabriek van het 
stel of het assortiment. 

9606 Knopen en drukknopen; knoopvor
men en andere delen van knopen of 
van drukknopen; knopen in voor
werpsvorm 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

9608 Kogelpennen; vilt- en merkstiften, als
mede andere pennen met poreuze 
punt; vulpennen; doorschrijfpennen; 
vulpotloden; penhouders, potloodhou
ders en dergelijke artikelen; delen 
(puntbeschermers en klemmen daar
onder begrepen) van deze artikelen, 
andere dan die bedoeld bij post 9609 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. Wel mogen 
pennen en penpunten van dezelfde 
post als het product worden gebruikt.
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(1) (2) (3) of (4) 

9612 Inktlinten voor schrijfmachines en 
dergelijke inktlinten, geïnkt of op an
dere wijze geprepareerd voor het ma
ken van afdrukken, ook indien op 
spoelen of in cassettes; stempelkus
sens, ook indien geïnkt, met of zonder 
doos 

Vervaardiging: 
– uit materialen van een willekeurige 

post, met uitzondering van die van 
het product, en 

– waarbij de waarde van alle gebruikte 
materialen niet hoger is dan 50 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

9613 20 Zakaanstekers werkend met gas, na
vulbaar 

Vervaardiging waarbij de waarde van 
alle gebruikte materialen bedoeld bij 
post 9613 niet hoger is dan 30 % 
van de prijs af fabriek van het pro
duct. 

ex 9614 Pijpen, pijpenkoppen daaronder begre
pen 

Vervaardiging uit ebauchons. 

Hoofdstuk 97 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor 
verzamelingen en antiquiteiten 

Vervaardiging uit materialen van een 
willekeurige post, met uitzondering 
van die van het product. 

( 1 ) Volgens aantekening 3 op hoofdstuk 32 behoren tot deze post preparaten op basis van kleurstoffen van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel 
bij de vervaardiging van kleurprepraten, mits zij niet onder een andere post van hoofdstuk 32 zijn ingedeeld. 

( 2 ) Als groep wordt beschouwd ieder deel van de post dat door en puntkomma van de rest is gescheiden. 
( 3 ) Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verband met producten die uit een mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
( 4 ) Dit materiaal kan slechts worden gebruikt bij de vervaardiging van weefsels van de soort gebruikt voor papiermachines. 
( 5 ) Zie aantekening 5. 
( 6 ) Zie aantekening 6. 
( 7 ) Zie aantekening 6 voor artikelen van brei- of haakwerk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door het aaneennaaien of op andere wijze samenvoegen van stukken 

brei- of haakwerk die in vorm zijn gesneden of rechtstreeks in vorm zijn gebracht. 
( 8 ) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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BIJLAGE II(a) 

ADDENDUM BIJ DE LIJST VAN OORSPRONGVERLENENDE BE- OF VERWERKINGEN 

Gemeenschappelijke bepalingen 

1. Voor de producten van oorsprong uit Korea in onderstaande tabel mogen, binnen een jaarlijkse contingent, in plaats 
van de regels in bijlage II ook de volgende regels worden toegepast. 

2. Een ingevolge deze bijlage opgesteld bewijs van oorsprong bevat de volgende verklaring in het Engels: „Derogation – 
Annex II(a) of Protocol … ”. 

3. Uit hoofde van deze afwijkingen kunnen producten in de EU worden ingevoerd na overlegging van een door de 
toegelaten exporteur ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de betrokken producten aan de voorwaarden voor de 
afwijking voldoen. 

4. Wanneer met het oog op een afwijking een bewijs van oorsprong wordt opgesteld voor bereidingen van surimi 
(ex160420), gaat dit bewijs vergezeld van een document waaruit blijkt dat de bereiding van surimi voor ten minste 40 
gewichtpercenten van het product uit vis bestaat en dat het hoofdingrediënt voor de surimibasis Alaskakoolvis 
(theragra Chalcogramma) is ( 1 ). 

5. Wanneer een bewijs van oorsprong wordt opgesteld voor geverfde weefsels (540822 en 540832), gaat dit bewijs 
vergezeld van een document waaruit blijkt dat de waarde van het gebruikte ongeverfde weefsel niet meer bedraagt dan 
50 % van de prijs af fabriek van het product. 

6. In de EU worden alle in deze bijlage bedoelde hoeveelheden bijgehouden door de Europese Commissie, die alle 
administratieve maatregelen neemt die zij dienstig acht voor een doelmatig beheer met het oog op de toepasselijke 
wetgeving van de EU. 

7. De in onderstaande tabel aangegeven contingenten worden door de Europese Commissie beheerd op basis van de 
volgorde van aanvaarding van de aangifte. De hoeveelheden die in het kader van deze afwijkingen vanuit Korea naar de 
EU worden uitgevoerd, worden berekend op basis van de invoer in de EU. 

GS-post Omschrijving van het product Oorsprongverlenende be- of verwer
kingen 

Jaarlijkse contingenten voor uitvoer 
uit Korea naar de EU 

(1) (2) (3) (4) 

ex1604 20 Bereidingen van surimi die 
voor ten minste 40 gewichts
percenten van het product uit 
vis bestaan, waarbij Alaska
koolvis (Theragra chalco
gramma) als hoofdingrediënt 
voor de surimibasis is ge
bruikt ( 1 ). 

Vervaardiging uit materialen 
bedoeld bij hoofdstuk 3. 

Contingent voor jaar 1: 2 000 
metrieke ton 

Contingent voor jaar 2: 2 500 
metrieke ton 

Contingent voor jaar 3 en latere 
jaren: 3 500 metrieke ton 

ex1905 90 Koekjes en biscuits Vervaardiging uit materialen 
van een willekeurige post, met 
uitzondering van die van het 
product. 

Jaarlijks contingent: 270 me
trieke ton 

2402 20 Sigaretten, tabak bevattend Vervaardiging uit materialen 
van een willekeurige post, met 
uitzondering van die van het 
product. 

Jaarlijks contingent: 250 me
trieke ton 

5204 Naaigarens van katoen, ook in
dien opgemaakt voor de ver
koop in het klein 

Vervaardiging van synthetische 
of kunstmatige stapelvezels, 
niet gekaard of gekamd, noch 
op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen. 

Jaarlijks contingent: 86 metrieke 
ton
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(1) (2) (3) (4) 

5205 Garens van katoen (andere dan 
naaigarens), bevattende 85 of 
meer gewichtspercenten ka
toen, niet opgemaakt voor de 
verkoop in het klein 

Vervaardiging van synthetische 
of kunstmatige stapelvezels, 
niet gekaard of gekamd, noch 
op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen. 

Jaarlijks contingent: 2 310 me
trieke ton 

5206 Garens van katoen (andere dan 
naaigarens), bevattende minder 
dan 85 gewichtspercenten ka
toen, niet opgemaakt voor de 
verkoop in het klein 

Vervaardiging van synthetische 
of kunstmatige stapelvezels, 
niet gekaard of gekamd, noch 
op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen. 

Jaarlijks contingent: 377 me
trieke ton 

5207 Garens van katoen (andere dan 
naaigarens), opgemaakt voor de 
verkoop in het klein 

Vervaardiging van synthetische 
of kunstmatige stapelvezels, 
niet gekaard of gekamd, noch 
op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen. 

Jaarlijks contingent: 92 metrieke 
ton 

5408 Weefsels van synthetische of 
van kunstmatige filamentgarens 

Vervaardiging van synthetische 
of kunstmatige filamentgarens 
of 
verven samen met ten minste 
twee bewerkingen (voorbewer
king of afwerking, zoals was
sen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, 
krimpvrij maken, permanent fi
nish, decatiseren, impregneren, 
herstellen en noppen), op voor
waarde dat de waarde van de 
gebruikte niet-geverfde weefsels 
niet hoger is dan 50 % van de 
prijs af fabriek van het product. 

Jaarlijks contingent: 17 805 290 
vierkantemeterequivalent (SME). 

5508 Naaigarens van synthetische of 
van kunstmatige stapelvezels, 
ook indien opgemaakt voor 
de verkoop in het klein 

Vervaardiging van synthetische 
of kunstmatige stapelvezels, 
niet gekaard of gekamd, noch 
op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen. 

Jaarlijks contingent: 286 me
trieke ton 

5509 Garens van synthetische stapel
vezels (andere dan naaigarens), 
niet opgemaakt voor de ver
koop in het klein 

Vervaardiging van synthetische 
of kunstmatige stapelvezels, 
niet gekaard of gekamd, noch 
op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen. 

Jaarlijks contingent: 3 437 me
trieke ton 

5510 Garens van kunstmatige stapel
vezels (andere dan naaigarens), 
niet opgemaakt voor de ver
koop in het klein 

Vervaardiging van synthetische 
of kunstmatige stapelvezels, 
niet gekaard of gekamd, noch 
op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen. 

Jaarlijks contingent: 1 718 me
trieke ton 

5511 Garens van synthetische of van 
kunstmatige stapelvezels (an
dere dan naaigarens), opge
maakt voor de verkoop in het 
klein 

Vervaardiging van synthetische 
of kunstmatige stapelvezels, 
niet gekaard of gekamd, noch 
op andere wijze bewerkt met 
het oog op het spinnen. 

Jaarlijks contingent: 203 me
trieke ton 

( 1 ) Zie met name punt 4 van de gemeenschappelijke bepalingen.
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BIJLAGE III 

TEKST VAN DE OORSPRONGSVERKLARING 

Bij het opstellen van de oorsprongsverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening te worden 
gehouden met de voetnoten. De tekst van de voetnoten behoeft echter niet te worden overgenomen. 

Bulgaarse versie 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 )) декларира, че освен където ясно 
е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ). 

Spaanse versie 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o … ( 1 )) declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 2 ). 

Tsjechische versie 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … ( 1 )) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají 
tyto výrobky preferenční původ v … ( 2 ). 

Deense versie 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … ( 1 )), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … ( 2 ). 

Duitse versie 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … ( 1 )) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … ( 2 ) Ursprungswaren sind. 

Estse versie 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … ( 1 )) deklareerib, et need tooted on … ( 2 ) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Griekse versie 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … ( 1 )) δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … ( 2 ). 

Engelse versie 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … ( 1 )) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin. 

Franse versie 

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … ( 1 )) déclare que, sauf indication 
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 2 ). 

Italiaanse versie 

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … ( 1 )) dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … ( 2 ). 

Letse versie 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … ( 1 )), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … ( 2 ). 

Litouwse versie 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … ( 1 )) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, 
tai yra … ( 2 ) preferencinės kilmės prekės. 

Hongaarse versie 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … ( 1 )) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés 
hiányában az áruk preferenciális … ( 2 ) származásúak. 

Maltese versie 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … ( 1 )) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … ( 2 ).
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Nederlandse versie 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … ( 1 )), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn ( 2 ). 

Poolse versie 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … ( 1 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … ( 2 ) preferencyjne pochodzenie. 

Portugese versie 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n o … ( 1 )), 
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … ( 2 ). 

Roemeense versie 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … ( 1 )) declară că, exceptând cazul în care 
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … ( 2 ). 

Sloveense versie 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 )) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno 
navedeno, ima to blago preferencialno … ( 2 ) poreklo. 

Slowaakse versie 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … ( 1 )) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú 
tieto výrobky preferenčný pôvod v … ( 2 ). 

Finse versie 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … ( 1 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole 
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita ( 2 ). 

Zweedse versie 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … ( 1 )) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ( 2 ). 

Koreaanse versie 

................................................................................................................................................................................................................................( 3 ) 

(Plaats en datum) 

................................................................................................................................................................................................................................( 4 ) 

(Handtekening van de exporteur en diens naam in blokletters) 

Aantekeningen 

( 1 ) Wanneer de oorsprongsverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur, moet het nummer van zijn vergunning hier worden 
ingevuld. Wanneer de oorsprongsverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, wordt het gedeelte tussen haakjes 
weggelaten of wordt niets ingevuld. 

( 2 ) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de oorsprongsverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten 
van oorsprong uit Ceuta en Melilla, moet de exporteur dit door middel van de letters „CM” duidelijk aangeven op het document waarop 
de verklaring wordt opgesteld. 

( 3 ) Deze aanduiding kan achterwege blijven indien deze gegevens al in het document zelf voorkomen. 

( 4 ) Idien de exporteur niet hoeft te tekenen, hoeft ook zijn naam niet te worden vermeld.
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BIJLAGE IV 

COMITÉ VOOR ZONES VOOR PASSIEVE VEREDELING OP HET KOREAANSE SCHIEREILAND 

1. Gelet op het constitutionele mandaat en de veiligheidsbelangen van de Republiek Korea, de door beide partijen 
aangegane verbintenis om vrede en welvaart op het Koreaanse schiereiland te bevorderen, en het belang van intra- 
Koreaanse economische samenwerking om dat doel te bereiken, is op grond van lid 1 van artikel 15.2 (Gespeciali
seerde comités) een Comité voor zones voor passieve veredeling op het Koreaanse schiereiland opgericht. Het comité 
gaat na of de omstandigheden op het Koreaanse schiereiland geschikt zijn voor verdere economische ontwikkeling 
door de vestiging en ontwikkeling van zones voor passieve veredeling. 

2. Het comité bestaat uit ambtenaren van de partijen. Het komt één jaar na de inwerkingreding van deze overeenkomst 
bijeen en daarna ten minste een keer per jaar of op een in onderling overleg overeengekomen tijdstip. 

3. Het comité stelt vast welke geografische gebieden als zones voor passieve veredeling kunnen worden aangewezen. Het 
bepaalt of de betrokken zone voor passieve veredeling aan de door hem vastgestelde criteria voldoet. Het comité stelt 
ook een plafond vast voor de waarde die binnen het geografische gebied van de zone voor passieve veredeling in totaal 
aan het van oorsprong zijnde eindproduct mag worden toegevoegd.
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Gezamenlijke verklaring betreffende het Vorstendom Andorra 

1. Producten van oorsprong uit het Vorstendom Andorra die vallen onder de hoofdtukken 5 tot en met 97 
van het GS worden door Korea aanvaard als producten van oorsprong uit de EU in de zin van deze 
overeenkomst. 

2. Het Protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en methoden van administratieve 
samenwerking is van overeenkomstige toepassing bij het vaststellen van de oorsprong van boven
genoemde producten. 

Gezamenlijke Verklaring betreffende de Republiek San Marino 

1. Producten van oorsprong uit de Republiek San Marino worden door Korea aanvaard als producten van 
oorsprong uit de EU in de zin van deze overeenkomst. 

2. Het Protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en methoden van administratieve 
samenwerking is van overeenkomstige toepassing bij het vaststellen van de oorsprong van boven
genoemde producten. 

Gezamenlijke verklaring betreffende de herziening van de oorsprongsregels in het Protocol betreffende de 
definitie van „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking 

1. De partijen komen overeen om, wanneer een van hen daarom verzoekt, de oorsprongsregels in het 
Protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en methoden van administratieve 
samenwerking opnieuw te onderzoeken en overleg te plegen over de nodige wijzigingen ervan. Bij 
hun overleg over de wijzigingen van het Protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” 
en methoden van administratieve samenwerking houden de partijen rekening met technologische ont
wikkelingen, productieprocessen, prijsschommelingen en alle andere factoren die grond kunnen zijn de 
oorsprongsregels te wijzigen. 

2. Bijlage II bij het Protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en methoden van 
administratieve samenwerking wordt aangepast in overeenstemming met de periodieke wijzigingen van 
het GS. 

Gezamenlijke verklaring betreffende de toelichting 

De partijen zijn het erover eens dat een toelichting op dit protocol moet worden opgesteld. De partijen 
leggen deze toelichting overeenkomstig hun interne procedures ten uitvoer.
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TOELICHTING 

1. Voor de toepassing van artikel 1 omvat vervaardiging ook het oogsten, zetten van vallen, produceren, 
fokken en demonteren. 

2. Voor de toepassing van artikel 1, onder g), wordt onder controleerbaar verstaan „vastgesteld in over
eenstemming met de Overeenkomst inzake de douanewaarde”. 

3. Voor de toepassing van artikel 5, lid 1, onder b), kan de waarde van het materiaal dat niet van 
oorsprong is, worden verkregen door de waarde van het materiaal dat van oorsprong is, inclusief 
het zelf geproduceerde materiaal van oorsprong dat wordt gebruikt bij de productie van het uiteindelijk 
niet van oorsprong zijnde materiaal, af te trekken van de prijs af fabriek van het product. 

4. De waarde van het materiaal van oorsprong dat zelf geproduceerd is, omvat alle kosten voor de 
productie van het materiaal en een bedrag voor winst dat gelijk is aan de winstmarge bij een normale 
handelstransactie. 

5. Voor de toepassing van artikel 6 heeft „eenvoudig” betrekking op activiteiten waarvoor geen speciale 
vaardigheden of specifiek voor de uitvoering van de activiteit vervaardigde of geïnstalleerde machines, 
apparaten, toestellen of uitrusting benodigd zijn. Het eenvoudig mengen omvat evenwel geen che
mische reactie. Onder chemische reactie wordt verstaan een proces, met inbegrip van een biochemisch 
proces, dat in een molecule met een nieuwe structuur resulteert doordat het de intramoleculaire 
verbindingen verbreekt en nieuwe intramoleculaire verbindingen tot stand brengt of doordat het de 
ruimtelijke ordening van de atomen in een molecule wijzigt. 

6. Voor de toepassing van artikel 10 omvatten neutrale elementen onder meer: 

a) energie en brandstof, 

b) fabrieksuitrusting, 

c) machines en werktuigen, en 

d) goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook niet bedoeld 
waren om daarin voor te komen. 

7. Voor de toepassing van artikel 11 wordt onder identieke en onderling verwisselbare materialen verstaan 
materialen van gelijke aard en handelskwaliteit, met dezelfde technische en fysieke kenmerken, die, 
zodra zij in het eindproduct zijn verwerkt, niet van elkaar te onderscheiden zijn voor het bepalen van 
de oorsprong. 

8. Voor de toepassing van artikel 11 wordt de „specifieke referentieperiode” vastgesteld in overeenstem
ming met de interne wet- en regelgeving ter zake van elk van beide partijen. 

9. Alleen wanneer sprake is van een van onderstaande specifieke omstandigheden, mag de preferentiële 
behandeling zonder controle van het bewijs van oorsprong worden geweigerd op grond van het feit dat 
dit bewijs als niet van toepassing kan worden beschouwd: 

a) er is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 13 inzake rechtstreeks vervoer; 

b) het bewijs van oorsprong is achteraf opgesteld voor goederen die aanvankelijk op frauduleuze wijze 
waren ingevoerd; 

c) het bewijs van oorsprong is afgegeven door een exporteur uit een land dat geen partij bij deze 
overeenkomst is; 

d) de importeur dient binnen de in de wetgeving van de partij van invoer vastgelegde termijn geen 
bewijs van invoer in bij de douaneautoriteiten van die partij. 

10. De douaneautoriteiten van het Vorstendom Andorra zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de 
Gezamenlijke verklaring betreffende het Vorstendom Andorra in het Vorstendom Andorra. 

11. De douaneautoriteiten van de Republiek San Marino zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de 
Gezamenlijke verklaring betreffende de Republiek San Marino in de Republiek San Marino.
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PROTOCOL 

betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken 

Artikel 1 

Definities 

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder: 

a) douanewetgeving: de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa
lingen die op het grondgebied van de partijen van toepassing 
zijn op de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen 
en de plaatsing daarvan onder andere douaneregelingen of 
-procedures, met inbegrip van verbods-, beperkings- en con
trolemaatregelen; 

b) verzoekende autoriteit: een bevoegde overheidsinstantie die 
hiertoe door een partij is aangewezen en die op grond van 
dit protocol een verzoek om bijstand indient; 

c) aangezochte autoriteit: een bevoegde overheidsinstantie die 
hiertoe door een partij is aangewezen en die op grond van 
dit protocol een verzoek om bijstand ontvangt; 

d) persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentifi
ceerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

e) met de douanewetgeving strijdige handeling: elke overtreding 
of poging tot overtreding van de douanewetgeving. 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

1. De partijen verlenen elkaar bijstand om op de onder hun 
bevoegdheid vallende gebieden en op de wijze en voorwaarden 
die bij dit protocol zijn vastgesteld, een correcte toepassing van 
de douanewetgeving te waarborgen, in het bijzonder door met 
die wetgeving strijdige handelingen te voorkomen, op te sporen 
en te bestrijden. 

2. De in dit protocol bedoelde bijstand in douanezaken geldt 
voor alle overheidsinstanties van de partijen die voor de toepas
sing van dit protocol bevoegd zijn. Deze bijstand laat de regels 
inzake wederzijdse bijstand in strafzaken onverlet. Hij geldt 
evenmin voor informatie die is verkregen krachtens bevoegdhe
den die op verzoek van een rechterlijke instantie worden uitge
oefend, tenzij deze ermee instemt dat die informatie wordt ver
strekt. 

3. Bijstand bij de invordering van rechten, heffingen en boe
tes valt niet onder dit protocol. 

Artikel 3 

Bijstand op verzoek 

1. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit verstrekt de 
aangezochte autoriteit eerstgenoemde alle ter zake dienende 
informatie die deze nodig heeft om erop toe te zien dat de 
douanewetgeving correct wordt toegepast, met inbegrip van 
informatie betreffende vastgestelde of voorgenomen activiteiten 
die met deze wetgeving strijdige handelingen zijn of kunnen 
zijn. 

2. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit deelt de aange
zochte autoriteit haar mede: 

a) of goederen die uit het grondgebied van de ene partij zijn 
uitgevoerd, op regelmatige wijze in het grondgebied van de 
andere partij zijn ingevoerd, in voorkomend geval onder 
vermelding van de douaneregeling waaronder de goederen 
zijn geplaatst; 

b) of goederen die in het grondgebied van de ene partij zijn 
ingevoerd, op regelmatige wijze uit het grondgebied van de 
andere partij zijn uitgevoerd, in voorkomend geval onder 
vermelding van de douaneregeling waaronder de goederen 
waren geplaatst. 

3. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aan
gezochte autoriteit, in het kader van haar wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen, de nodige maatregelen om te zorgen 
voor bijzonder toezicht op: 

a) natuurlijke personen of rechtspersonen van wie redelijkerwijs 
kan worden vermoed dat zij bij met de douanewetgeving 
strijdige handelingen betrokken zijn of waren; 

b) plaatsen waar op zodanige wijze voorraden goederen zijn of 
kunnen worden aangelegd dat redelijkerwijs kan worden ver
moed dat die goederen bedoeld zijn om te worden gebruikt 
bij met de douanewetgeving strijdige handelingen; 

c) goederen die op zodanige wijze worden of kunnen worden 
vervoerd dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij be
doeld zijn om te worden gebruikt bij met de douanewetge
ving strijdige handelingen; 

d) vervoermiddelen die op zodanige wijze worden of kunnen 
worden gebruikt dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat 
zij bedoeld zijn om te worden gebruikt bij met de dou
anewetgeving strijdige handelingen. 

Artikel 4 

Ongevraagde bijstand 

De partijen verlenen elkaar, in overeenstemming met hun wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen, op eigen initiatief bij
stand indien zij dit noodzakelijk achten voor de correcte toe
passing van de douanewetgeving, in het bijzonder indien zij 
informatie hebben verkregen over: 

a) activiteiten die met de douanewetgeving strijdige handelingen 
zijn of lijken te zijn en die van belang kunnen zijn voor de 
andere partij; 

b) nieuwe middelen of methoden die worden gebruikt om met 
de douanewetgeving strijdige handelingen te verrichten; 

c) goederen waarvan bekend is dat zij het voorwerp vormen 
van met de douanewetgeving strijdige handelingen; 

d) natuurlijke personen of rechtspersonen van wie redelijkerwijs 
kan worden vermoed dat zij bij met de douanewetgeving 
strijdige handelingen betrokken zijn of waren; 

e) vervoermiddelen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed 
dat zij zijn, worden of kunnen worden gebruikt bij met de 
douanewetgeving strijdige handelingen.
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Artikel 5 

Verstrekking van documenten en kennisgeving van 
besluiten 

Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aange
zochte autoriteit, in overeenstemming met haar wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen, alle maatregelen die nodig zijn 
voor 

a) de verstrekking van documenten of 

b) de kennisgeving van besluiten 

van de verzoekende autoriteit in verband met de toepassing van 
dit protocol aan adressaten die op het grondgebied van de 
aangezochte autoriteit verblijven of gevestigd zijn. 

Verzoeken om de verstrekking van documenten of de kennis
geving van besluiten worden schriftelijk aan de aangezochte 
autoriteit gericht in een officiële taal van die autoriteit of in 
een voor die autoriteit aanvaardbare taal. 

Artikel 6 

Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand 

1. Verzoeken in het kader van dit protocol worden schrifte
lijk gedaan. Zij gaan vergezeld van de documenten die voor de 
behandeling van het verzoek noodzakelijk zijn. In spoedeisende 
gevallen kunnen verzoeken ook mondeling worden gedaan, 
mits zij onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd. 

2. De overeenkomstig lid 1 ingediende verzoeken bevatten 
de volgende gegevens: 

a) de verzoekende autoriteit; 

b) de maatregel waarom wordt gevraagd; 

c) het voorwerp en de reden van het verzoek; 

d) de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
en andere juridische aspecten; 

e) zo nauwkeurig en volledig mogelijke informatie over de 
natuurlijke personen of rechtspersonen op wie het onder
zoek betrekking heeft; 

f) een samenvatting van de feiten en van het reeds uitgevoerde 
onderzoek. 

3. De verzoeken worden ingediend in een officiële taal van 
de aangezochte autoriteit of in een voor die autoriteit aanvaard
bare taal. 

4. Indien een verzoek niet aan de hierboven vermelde vorm
vereisten voldoet, kan worden verzocht het te corrigeren of aan 
te vullen; in de tussentijd kan opdracht worden gegeven tot 
conservatoire maatregelen. 

Artikel 7 

Uitvoering van verzoeken 

1. Binnen de grenzen van haar bevoegdheden en de haar ten 
dienste staande middelen behandelt de aangezochte autoriteit 
een verzoek om bijstand alsof zij voor eigen rekening of op 
verzoek van een andere autoriteit van dezelfde partij handelt, en 
verstrekt zij de al beschikbare informatie en verricht zij het 
nodige onderzoek of laat zij dit verrichten. Deze bepaling is 

eveneens van toepassing op instanties waaraan de aangezochte 
autoriteit het verzoek doorstuurt wanneer zij dit niet zelf kan 
afhandelen. 

2. Aan verzoeken om bijstand wordt voldaan overeenkom
stig de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de partij 
waaraan het verzoek is gericht. 

3. Daartoe gemachtigde ambtenaren van een partij kunnen, 
met instemming van de andere betrokken partij en op de door 
deze gestelde voorwaarden, ten kantore van de aangezochte 
autoriteit of van een andere betrokken autoriteit als bedoeld 
in lid 1 informatie verzamelen over activiteiten die met de 
douanewetgeving strijdige handelingen zijn of kunnen zijn, die 
de verzoekende autoriteit voor de toepassing van dit protocol 
nodig heeft. 

4. Daartoe gemachtigde ambtenaren van een betrokken partij 
kunnen, met instemming van de andere betrokken partij en op 
de door deze gestelde voorwaarden, aanwezig zijn bij onderzoek 
dat op het gebied van laatstgenoemde wordt verricht. 

Artikel 8 

Vorm waarin de informatie moet worden verstrekt 

1. De aangezochte autoriteit deelt de uitslag van het inge
stelde onderzoek schriftelijk aan de verzoekende autoriteit mede 
en voegt daarbij de relevante documenten, gewaarmerkte af
schriften of andere stukken. 

2. Deze informatie kan in de vorm van computerbestanden 
worden verstrekt. 

3. Originelen van documenten worden uitsluitend op ver
zoek verstrekt wanneer gewaarmerkte afschriften niet toereikend 
zijn. Deze originelen worden ten spoedigste geretourneerd. 

Artikel 9 

Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden verleend 

1. Bijstand kan worden geweigerd of van bepaalde voorwaar
den of eisen afhankelijk worden gesteld wanneer een partij van 
oordeel is dat bijstand op grond van dit protocol: 

a) de soevereiniteit van een lidstaat van de Europese Unie of 
van Korea waaraan op grond van dit protocol om bijstand is 
gevraagd, zou kunnen aantasten, of 

b) de openbare orde, de veiligheid of andere wezenlijke belan
gen in gevaar zou kunnen brengen, in het bijzonder in de in 
artikel 10, lid 2, bedoelde gevallen, of 

c) tot schending van een industrieel geheim, een handelsgeheim 
of een beroepsgeheim zou leiden. 

2. De aangezochte autoriteit kan de bijstand uitstellen indien 
deze een lopend onderzoek of een lopende strafvervolging of 
procedure zou verstoren. In dat geval pleegt de aangezochte 
autoriteit overleg met de verzoekende autoriteit om na te 
gaan of bijstand kan worden verleend op door de aangezochte 
autoriteit te stellen voorwaarden. 

3. Wanneer de verzoekende autoriteit om een vorm van bij
stand verzoekt die zij desgevraagd zelf niet zou kunnen ver
lenen, vermeldt zij dit in haar verzoek. De aangezochte autori
teit is vrij te bepalen hoe zij op een dergelijk verzoek reageert.
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4. In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen moeten het 
besluit van de aangezochte autoriteit en de redenen ervan on
verwijld aan de verzoekende autoriteit worden medegedeeld. 

Artikel 10 

Doorgifte van informatie en geheimhoudingsplicht 

1. Alle informatie die, in welke vorm dan ook, op grond van 
dit protocol wordt verstrekt, heeft een vertrouwelijk karakter of 
is alleen bestemd voor beperkte verspreiding, afhankelijk van de 
toepasselijke voorschriften van elk van de partijen. De verstrekte 
gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de 
bescherming die door de desbetreffende wetgeving van de ont
vangende partij, dan wel door de desbetreffende bepalingen die 
op de instellingen van de Europese Unie van toepassing zijn, 
aan dergelijke gegevens wordt geboden. 

2. Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden doorgegeven 
indien de ontvangende partij zich ertoe verbindt deze te be
schermen op een wijze die ten minste gelijkwaardig is aan de 
bescherming van dergelijke gegevens door de partij die de ge
gevens verstrekt. 

3. Het gebruik van op grond van dit protocol verkregen 
informatie in gerechtelijke of administratieve procedures betref
fende met de douanewetgeving strijdige handelingen wordt be
schouwd als gebruik voor de toepassing van dit protocol. De 
partijen kunnen derhalve bij de bewijsvoering, in verslagen en 
getuigenissen en bij procedures die bij rechtbanken aanhangig 
worden gemaakt, gebruikmaken van de informatie die zij op 
grond van dit protocol hebben verkregen en van de documen
ten waarin zij op grond van dit protocol inzage hebben gekre
gen. De bevoegde instantie die de informatie heeft verstrekt of 
die inzage heeft gegeven in de documenten, wordt van dergelijk 
gebruik in kennis gesteld. 

4. De verkregen informatie wordt uitsluitend voor de toepas
sing van dit protocol gebruikt. Indien een van de partijen der
gelijke informatie voor andere doeleinden wenst te gebruiken, 
moet zij de autoriteit die de informatie heeft verstrekt vooraf 
om schriftelijke toestemming vragen. Voor dit gebruik gelden 
dan de eventueel door deze instantie vastgestelde beperkingen. 

Artikel 11 

Deskundigen en getuigen 

Een onder een aangezochte autoriteit ressorterende ambtenaar 
kan worden gemachtigd om, binnen de grenzen van de hem 
verleende machtiging, als deskundige of getuige te verschijnen 
in gerechtelijke of administratieve procedures betreffende onder 
dit protocol vallende aangelegenheden en daarbij de voor de 
procedure noodzakelijke voorwerpen, documenten of gewaar
merkte afschriften voor te leggen. In de dagvaarding dient uit
drukkelijk te worden vermeld voor welke rechterlijke of admi
nistratieve instantie de ambtenaar moet verschijnen en over 
welke aangelegenheid en in welke functie of hoedanigheid hij 
zal worden ondervraagd. 

Artikel 12 

Kosten van de bijstand 

De partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor uitga
ven die op grond van dit protocol worden gedaan, met uitzon
dering van eventuele uitgaven voor deskundigen en getuigen en 
voor tolken en vertalers die niet in overheidsdienst zijn. 

Artikel 13 

Tenuitvoerlegging 

1. Dit protocol wordt ten uitvoer gelegd door de douaneau
toriteiten van Korea, enerzijds, en de bevoegde diensten van de 
Europese Commissie en, in voorkomend geval, de douaneauto
riteiten van de lidstaten van de Europese Unie, anderzijds. Zij 
stellen alle voor de toepassing van dit protocol noodzakelijke 
praktische maatregelen en regelingen vast, rekening houdend 
met de geldende voorschriften, met name op het gebied van 
de gegevensbescherming. Zij kunnen de bevoegde instanties 
aanbevelingen doen over wijzigingen die naar hun oordeel in 
dit protocol moeten worden aangebracht. 

2. De partijen plegen onderling overleg en lichten elkaar in 
over alle uitvoeringsbepalingen die zij op grond van dit protocol 
vaststellen. 

Artikel 14 

Andere overeenkomsten 

1. Met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van 
de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Unie: 

a) laat dit protocol de verplichtingen van de partijen uit hoofde 
van andere internationale overeenkomsten of verdragen on
verlet; 

b) wordt dit protocol geacht een aanvulling te vormen op over
eenkomsten inzake wederzijdse bijstand die tussen afzonder
lijke lidstaten van de Europese Unie en Korea zijn of kunnen 
worden gesloten, en 

c) doet dit protocol geen afbreuk aan de bepalingen van de 
Europese Unie betreffende de doorgifte, tussen de bevoegde 
diensten van de Europese Commissie en de douaneautoritei
ten van de lidstaten van de Europese Unie, van gegevens die 
op grond van dit protocol zijn verkregen en die van belang 
kunnen zijn voor de Europese Unie. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 prevaleert dit protocol 
boven bilaterale overeenkomsten inzake wederzijdse bijstand die 
tussen afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie en Korea 
zijn of kunnen worden gesloten, indien de bepalingen van die 
overeenkomsten strijdig zijn met die van dit protocol. 

3. Ten aanzien van vraagstukken in verband met de toepas
sing van dit protocol plegen de partijen onderling overleg om 
deze op te lossen in het kader van het bij artikel 6.16 van deze 
overeenkomst ingestelde Douanecomité.
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PROTOCOL 

betreffende culturele samenwerking 

De partijen, 

GERATIFICEERD HEBBEND het UNESCO-Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen, hierna het ″Unesco-Verdrag ″ genoemd, dat op 20 oktober 2005 in Parijs is aangenomen en op 18 maart 
2007 in overeenstemming met de in lid 3 van artikel 15.10 (Inwerkingtreding) vastgelegde procedure in werking is 
getreden, zijnde voornemens het Unesco-verdrag daadwerkelijk ten uitvoer te leggen en in het kader daarvan op basis van 
de beginselen van dat verdrag samen te werken door middel van acties in overeenstemming met dat verdrag, 

ERKENNEND dat de cultuurindustrie en de verscheidenheid van culturele goederen en diensten van belang zijn als 
activiteiten met een culturele, economische en sociale waarde, 

ERKENNEND dat het door deze overeenkomst ondersteunde proces een mondiale strategie ter bevordering van een 
rechtvaardige groei en een hechtere samenwerking tussen de partijen op economisch, cultureel en handelsgebied behelst, 

Eraan HERINNEREND dat de doelstellingen van dit protocol worden aangevuld en ondersteund door al bestaande en 
toekomstige beleidsinstrumenten die in ander verband worden beheerd, teneinde: 

a) de capaciteit en onafhankelijkheid van de cultuurindustrie van de partijen te VERSTERKEN; 

b) plaatselijke en regionale culturele inhoud te BEVORDEREN, 

c) culturele diversiteit te ERKENNEN, te beschermen en te bevorderen als voorwaarden voor een geslaagde dialoog tussen 
culturen, en 

d) het culturele erfgoed te ERKENNEN, te beschermen en te bevorderen en de erkenning ervan door de plaatselijke 
bevolking te stimuleren, in het besef dat het een waardevol middel is om uiting te geven aan culturele identiteit, 

EROP WIJZEND dat de culturele samenwerking tussen de partijen moet worden vergemakkelijkt en dat daartoe onder 
meer per geval rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingsgraad van hun cultuurindustrie, met het niveau van 
en de structurele onevenwichtigheden bij culturele uitwisselingen en met het bestaan van regelingen voor de bevordering 
van plaatselijke en regionale culturele inhoud, 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

Artikel 1 

Toepassingsgebied, doelstellingen en definities 

1. Onverminderd de andere bepalingen van deze overeen
komst stelt dit protocol het kader vast waarbinnen de partijen 
samenwerken om de uitwisseling van culturele activiteiten, goe
deren en diensten, onder meer in de audiovisuele sector, te 
vergemakkelijken. 

2. De uitsluiting van audiovisuele diensten uit het toepas
singsgebied van hoofdstuk zeven (Handel in diensten, vestiging 
en elektronische handel) laat de uit dit protocol voortvloeiende 
rechten en verplichtingen onverlet. Voor vraagstukken betref
fende de tenuitvoerlegging van dit protocol maken de partijen 
gebruik van de procedures van de artikelen 3 en 3 bis. 

3. Zonder afbreuk te doen aan hun capaciteit om hun eigen 
cultureel beleid op te stellen en uit te voeren en ernaar strevend 
deze capaciteit verder te ontwikkelen, teneinde de culturele di
versiteit te beschermen en te bevorderen, spannen de partijen 
zich in samen te werken om de voorwaarden voor de uitwis
seling van culturele activiteiten, goederen en diensten te verbete
ren en eventuele structurele onevenwichtigheden en asym
metrieën bij die uitwisseling te verhelpen. 

4. Voor de toepassing van dit protocol: 

gelden voor culturele diversiteit, culturele inhoud, cultuuruitin
gen, culturele activiteiten, goederen en diensten en cultuurindu
strie de definities van het Unesco-Verdrag, en 

wordt verstaan onder kunstenaars en andere professionals uit de 
cultuursector en cultuurbeoefenaars: natuurlijke personen die 
culturele activiteiten uitvoeren, culturele goederen produceren 
of in de rechtstreekse verlening van culturele diensten partici
peren. 

AFDELING A 

HORIZONTALE BEPALINGEN 

Artikel 2 

Culturele uitwisseling en dialoog 

1. De partijen streven ernaar hun capaciteit voor de vaststel
ling en ontwikkeling van hun cultuurbeleid te cultiveren, hun 
cultuurindustrie te ontwikkelen en meer mogelijkheden te bie
den voor de uitwisseling van culturele goederen en diensten van 
de partijen, onder meer door ervoor te zorgen dat aanspraak 
kan worden gemaakt op regelingen ter bevordering van plaat
selijke en regionale culturele inhoud. 

2. De partijen werken samen bij de bevordering van de ont
wikkeling van een gemeenschappelijke benadering en een rui
mere uitwisseling van informatie, zowel op het gebied van cul
turele en audiovisuele aangelegenheden door middel van een 
dialoog, als op het gebied van goede praktijken bij de bescher
ming van de intellectuele-eigendomsrechten. Deze dialoog vindt 
plaats in het Comité voor culturele samenwerking en, waar en 
wanneer nodig, in andere relevante fora. 

Artikel 3 

Comité voor culturele samenwerking 

1. Uiterlijk zes maanden na de toepassing van dit protocol 
wordt een Comité voor culturele samenwerking opgericht. Dit 
comité bestaat uit hoge ambtenaren uit de overheidsdiensten 
van elk van beide partijen, die over deskundigheid en ervaring 
op het gebied van culturele aangelegenheden en praktijken be
schikken.
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2. Het Comité voor culturele samenwerking komt binnen 
een jaar na de toepassing van dit protocol bijeen, en vervolgens 
wanneer nodig en ten minste een keer per jaar, teneinde toe
zicht te houden op de uitvoering van dit protocol. 

3. In afwijking van de institutionele bepalingen van hoofd
stuk vijftien (Institutionele, algemene en slotbepalingen) is het 
Handelscomité niet bevoegd voor dit protocol en vervult het 
Comité voor culturele samenwerking ten aanzien van dit pro
tocol alle taken van het Handelscomité, voor zover deze van 
belang zijn voor de uitvoering van dit protocol. 

4. Elk van beide partijen wijst binnen zijn diensten een bu
reau aan dat voor de andere partij als contactpunt voor de 
uitvoering van dit protocol dient. 

5. Elk van beide partijen richt (een) interne adviesgroep(en) 
voor culturele samenwerking op, bestaande uit vertegenwoordi
gers van de culturele en audiovisuele sector, die actief zijn op de 
door dit protocol bestreken gebieden; deze groep of groepen 
worden geraadpleegd over kwesties betreffende de uitvoering 
van dit protocol. 

6. Een partij kan om overleg met de andere partij in het 
Comité voor culturele samenwerking verzoeken over aange
legenheden van wederzijds belang die zich in verband met dit 
protocol voordoen. Het comité komt in dat geval onverwijld 
bijeen en stelt alles in het werk om een voor beide partijen 
bevredigende oplossing te vinden. Het kan daarbij aan de in
terne adviesgroep(en) van een van de partijen of van beide 
partijen advies vragen en elk van beide partijen kan zijn eigen 
interne adviesgroep(en) om advies vragen. 

Artikel 3 bis 

Beslechting van geschillen 

Tenzij de partijen anders overeenkomen, en alleen wanneer een 
in artikel 3, lid 6, van dit protocol bedoelde aangelegenheid niet 
op bevredigende wijze kon worden opgelost door middel van 
de in dat artikel beschreven overlegprocedure, is hoofdstuk veer
tien (Beslechting van geschillen) op dit protocol van toepassing, 
met inachtneming van de volgende wijzigingen: 

a) alle verwijzingen in hoofdstuk veertien (Beslechting van ge
schillen) naar het Handelscomité zijn als verwijzingen naar 
het Comité voor culturele samenwerking te beschouwen; 

b) voor de toepassing van artikel 14.5 (Instelling van het arbi
tragepanel) trachten de partijen overeenstemming te bereiken 
over scheidsrechters met de nodige kennis en ervaring op de 
gebieden die onder dit protocol vallen. Wanneer de partijen 
geen overeenstemming over de samenstelling van het arbi
tragepanel bereiken, worden de scheidsrechters volgens de 
procedure van artikel 14.5, lid 3, door loting aangewezen 
uit de overeenkomstig c) opgestelde lijst en niet uit de in 
artikel 14.18 (Lijst van scheidsrechters) bedoelde lijst. 

c) het Comité voor culturele samenwerking stelt onmiddellijk 
na zijn oprichting een lijst van vijftien personen op die 
bereid en in staat zijn om als scheidsrechter op te treden. 
Elk van beide partijen stelt vijf personen voor die als scheids
rechter kunnen optreden. De partijen kiezen in onderling 
overleg bovendien vijf personen die geen onderdaan van 
een van de partijen zijn en die als voorzitter van het arbi
tragepanel kunnen fungeren. Het Comité voor culturele sa
menwerking ziet erop toe dat de lijst te allen tijde uit dit 
aantal personen blijft bestaan. De scheidsrechters moeten 
kennis en ervaring op het onder dit protocol vallende gebied 
hebben. Als scheidsrechters zijn zij onafhankelijk, treden zij 
op persoonlijke titel op, nemen zij geen instructies aan van 
enige organisatie of regering ten aanzien van het geschil 
betreffende aangelegenheden en nemen zij bijlage 14-C (Ge
dragscode voor leden van arbitragepanels en voor bemid
delaars) in acht; 

d) bij het kiezen van verplichtingen die ingevolge lid 2 van 
artikel 14.11 (Tijdelijke maatregelen bij niet-naleving) bij 
een geschil in verband met dit protocol worden opgeschort, 
beperkt de klagende partij zich tot verplichtingen die uit dit 
protocol voortvloeien, en 

e) onverminderd artikel 14.11, lid 2, mag de klagende partij 
geen uit dit protocol voortvloeiende verplichtingen opschor
ten bij geschillen die zich niet in verband met dit protocol 
voordoen. 

Artikel 4 

Kunstenaars en andere professionals uit de cultuursector 
en cultuurbeoefenaars 

1. De partijen streven naar vergemakkelijking, in overeen
stemming met hun respectieve wetgeving, van de toegang tot 
en het tijdelijke verblijf op hun grondgebied van kunstenaars en 
andere professionals uit de cultuursector en cultuurbeoefenaars 
uit de andere partij, die niet in aanmerking komen voor voor
delen uit ingevolge hoofdstuk zeven (Handel in diensten, vesti
ging en elektronische handel) aangegane verbintenissen en die: 

a) als kunstenaar, acteur, technicus of als andere professional 
uit de cultuursector of als cultuurbeoefenaar uit de andere 
partij betrokken zijn bij de opname van speelfilms of televi
sieprogramma's, of die 

b) als kunstenaar of andere professional uit de cultuursector of 
als cultuurbeoefenaar, bijvoorbeeld als beeldend of uitvoe
rend kunstenaar, kunstleraar, componist, auteur, aanbieder 
van amusement e.d. van de andere partij betrokken zijn bij 
culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld de opname van mu
ziek, of een actieve rol spelen bij culturele evenementen 
zoals, onder meer, boekenbeurzen en festivals,
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mits zij hun diensten niet aan het grote publiek verkopen of 
deze niet zelf verlenen, niet op eigen naam een beloning ont
vangen uit een bron binnen de partij waar zij tijdelijk verblijven, 
en geen diensten verlenen in het kader van een contract tussen 
een rechtspersoon zonder commerciële aanwezigheid in de par
tij waar de kunstenaar of andere professional uit de cultuursec
tor of cultuurbeoefenaar tijdelijk verblijft, enerzijds, en een con
sument in die partij, anderzijds. 

2. Wanneer de toegang tot en het tijdelijk verblijf op het 
grondgebied van de partijen, zoals bedoeld in lid 1, worden 
toegestaan, geldt deze toestemming voor niet meer dan 90 
dagen in een periode van twaalf maanden. 

3. De partijen streven ernaar om in overeenstemming met 
hun respectieve wetgeving de opleiding van en betere contacten 
tussen kunstenaars en andere professionals uit de cultuursector 
en cultuurbeoefenaars te bevorderen; daarbij gaat het om: 

a) theaterproducenten, zanggroepen en leden van bands en or
kesten; 

b) auteurs, componisten, beeldhouwers, entertainers en andere 
individuele artiesten; 

c) kunstenaars en andere professionals uit de cultuursector en 
cultuurbeoefenaars die in de rechtstreekse verlening van 
diensten door circussen, pretparken en dergelijke attracties 
participeren, en 

d) kunstenaars en andere professionals uit de cultuursector en 
cultuurbeoefenaars die in de rechtstreekse verlening van 
diensten door ballrooms, discotheken en dansscholen parti
ciperen. 

AFDELING B 

SECTORSPECIFIEKE BEPALINGEN 

ONDERAFDELING A 

Bepalingen betreffende audiovisuele werken 

Artikel 5 

Audiovisuele coproducties 

1. Voor de toepassing van dit protocol wordt onder copro
ductie verstaan een audiovisueel werk dat door producenten uit 
Korea en de EU gezamenlijk wordt geproduceerd en waarin die 
producenten in overeenstemming met dit protocol hebben geïn
vesteerd ( 1 ). 

2. De partijen stimuleren onderhandelingen over nieuwe, en 
de uitvoering van bestaande, coproductieovereenkomsten tussen 
een of meer lidstaten van de Europese Unie en Korea. Zij her
bevestigen dat de lidstaten van de Europese Unie en Korea 
financiële voordelen kunnen toekennen aan audiovisuele copro
ducties, zoals omschreven in bestaande of toekomstige bilaterale 
coproductieovereenkomsten waarbij een of meer lidstaten van 
de Europese Unie en Korea partij zijn. 

3. In overeenstemming met hun respectieve wetgeving be
vorderen de partijen coproducties tussen producenten uit de 
EU en uit Korea, onder meer door ervoor te zorgen dat voor 
coproducties aanspraak kan worden gemaakt op hun respectieve 
regelingen ter bevordering van plaatselijke en regionale culturele 
inhoud. 

4. Voor audiovisuele coproducties kan aanspraak worden ge
maakt op de EU-regeling voor de bevordering van plaatselijke 
en regionale culturele inhoud zoals bedoeld in lid 3, omdat zij 
beschouwd worden als ″Europese productie ″ in de zin van 
artikel 1, punt n) i), van Richtlijn 89/552/EEG, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2007/65/EG of bij latere wijzigingen, met het oog 
op de in artikel 4, lid 1, en artikel 3 decies, lid 1, van Richtlijn 
89/552/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/65/EG of bij 
latere wijzigingen ( 2 ), bedoelde bevordering van audiovisuele 
werken. 

5. Voor audiovisuele coproducties kan aanspraak worden ge
maakt op Koreaanse regelingen voor de bevordering van plaat
selijke en regionale culturele inhoud zoals bedoeld in lid 3, 
omdat zij voor de toepassing van artikel 40 van de Wet inzake 
de bevordering van speelfilms en videoproducties (Wet nr. 9676 
van 21 mei 2009) of latere wijzigingen daarvan, artikel 71 van 
de Omroepwet (Wet nr. 9280 van 31 december 2008) of latere 
wijzigingen daarvan, en het Bericht betreffende de programma
verhouding (Bericht nr. 2008-135 van de Koreaanse Communi
catiecommissie van 31 december 2008) of latere wijzigingen 
daarvan ( 3 ) als Koreaans werk worden beschouwd. 

6. Voor coproducties kan aanspraak worden gemaakt op de 
in de leden 4 en 5 bedoelde regelingen van de partijen voor de 
bevordering van plaatselijke en regionale culturele inhoud, mits 
aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a) de audiovisuele coproducties komen tot stand door samen
werking tussen ondernemingen die rechtstreeks of door een 
meerderheidsaandeel in handen zijn en blijven van een lid
staat van de Europese Unie of van Korea en/of van onder
danen van een lidstaat van de Europese Unie of van Korea; 

b) de representatieve directeur(en) of manager(s) van de copro
ducerende ondernemingen, is (zijn) onderdaan van een lid
staat van de Europese Unie of van Korea en kan (kunnen) 
aantonen dat hij (zij) daar hun wettige verblijfplaats heeft 
(hebben); 

c) voor alle audiovisuele coproducties andere dan tekenfilms is 
de participatie van producenten uit twee lidstaten van de 
Europese Unie vereist. Voor tekenfilms is participatie van 
producenten uit drie lidstaten van de Europese Unie vereist. 
De financiële bijdrage van de producent of producenten uit 
elk van die lidstaten van de Europese Unie bedraagt ten 
minste 10 %;
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( 1 ) In Korea worden coproducties erkend volgens een procedure die 
voor radio- en televisieprogramma's door de Koreaanse Communi
catiecommissie en voor films door de Koreaanse Filmraad wordt 
afgewikkeld. Deze erkenningsprocedure bestaat slechts uit een tech
nische controle om te zien of de coproductie aan de criteria van lid 
6 voldoet. Alle coproducties die aan die criteria voldoen, worden 
erkend. 

( 2 ) Wijzigingen van de wetgeving laten de toepassing van lid 10 on
verlet. 

( 3 ) Ibidem.
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d) de respectieve financiële bijdrage van alle producenten uit de 
EU samen en van alle producenten uit Korea samen aan een 
audiovisuele coproductie andere dan een tekenfilm moet ten 
minste 30 % van de totale productiekosten van die copro
ductie bedragen. Voor tekenfilms moet de respectieve bij
drage ten minste 35 % van de totale productiekosten bedra
gen; 

e) de bijdrage van alle producenten samen van elk van de 
partijen omvat een daadwerkelijke technische en artistieke 
participatie, waarbij de bijdragen van beide partijen met el
kaar in evenwicht zijn. In het bijzonder mag de technische 
en artistieke bijdrage van alle producenten samen van elk 
van de partijen bij audiovisuele coproducties andere dan 
tekenfilms niet meer dan 20 procentpunten afwijken van 
hun financiële bijdrage en in geen geval meer dan 70 % 
van de totale bijdrage uitmaken. Bij tekenfilms mag de tech
nische en artistieke bijdrage van alle producenten samen van 
elk van de partijen niet meer dan 10 procentpunten afwijken 
van hun financiële bijdrage en in geen geval meer dan 65 % 
van de totale bijdrage uitmaken; 

f) producenten uit derde landen die het Unesco-Verdrag heb
ben geratificeerd, mogen, waar dat mogelijk is, voor maxi
maal 20 % in de totale productiekosten en/of de technische 
en artistieke bijdrage in de audiovisuele coproductie partici
peren. 

7. De partijen herbevestigen dat het recht om voor copro
ducties aanspraak te maken op de in de leden 4 en 5 bedoelde 
regelingen van de partijen voor de bevordering van plaatselijke 
en regionale culturele inhoud wederzijdse voordelen meebrengt 
en dat coproducties die aan de criteria van lid 6 voldoen als 
Europese/Koreaanse producties in de zin van de leden 4 en 5 
worden beschouwd zonder dat verdere voorwaarden dan die 
van lid 6 worden opgelegd. 

8. a) Het recht om voor coproducties aanspraak te maken 
op de in de leden 4 en 5 bedoelde regelingen van de 
partijen voor de bevordering van plaatselijke en regio
nale culturele inhoud geldt voor een periode van drie 
jaar gerekend vanaf de toepassing van dit protocol. Op 
advies van de interne adviesgroepen zal het Comité 
voor culturele samenwerking zes maanden voor het 
verstrijken van die periode in gezamenlijk overleg na
gaan of de tenuitvoerlegging van het recht van aan
spraak heeft geleid tot een grotere culturele diversiteit 
en tot een grotere, voor beide partijen voordelige sa
menwerking inzake coproducties. 

b) Het recht van aanspraak wordt met drie jaar verlengd 
en daarna automatisch telkens met perioden van de
zelfde duur, tenzij een van de partijen het recht van 
aanspraak ten minste drie maanden voor het verstrij
ken van de aanvankelijke of verlengingsperiode schrif
telijk opzegt. Zes maanden voor het verstrijken van 
elke verlengingsperiode verricht het Comité voor cul
turele samenwerking een beoordeling zoals die welke 
onder a) wordt beschreven. 

c) Tenzij de partijen anders besluiten, belet opzegging 
van het recht van aanspraak niet dat coproducties 
onder de voorwaarden van lid 6 in aanmerking komen 
voor de in de leden 4 en 5 bedoelde regelingen voor 
de bevordering van plaatselijke en regionale culturele 
inhoud, wanneer de datum van eerste uitzending of 
vertoning van die coproducties op het respectieve 
grondgebied van de partijen vóór het einde van de 
betrokken periode plaatsheeft. 

9. Gedurende de tijd dat voor coproducties aanspraak kan 
worden gemaakt op de in de leden 4 en 5 bedoelde regelingen 
voor de bevordering van plaatselijke en regionale culturele in
houd, houden de partijen, met name via de interne adviesgroe
pen, regelmatig toezicht op de uitvoering van lid 6 en stellen zij 
het Comité voor culturele samenwerking in kennis van eventu
ele problemen ter zake. Op verzoek van een partij kan het 
Comité voor culturele samenwerking het recht van aanspraak 
op de in de leden 4 en 5 bedoelde regelingen voor de bevor
dering van plaatselijke en regionale culturele inhoud en/of de 
criteria van lid 6 aan een nieuw onderzoek onderwerpen. 

10. Op voorwaarde dat zij ten minste twee maanden van 
tevoren hiervan kennis geeft, kan een partij het recht van aan
spraak op haar in de leden 4 en 5 bedoelde regeling(en) voor de 
bevordering van plaatselijke en regionale culturele inhoud op
schorten indien de rechten die op grond van deze leden aan 
coproducties zijn voorbehouden negatief beïnvloed worden 
door een wijziging van de in deze leden bedoelde wetgeving 
door de andere partij. Voordat zij tot opschorting overgaat, 
bespreekt en onderzoekt de kennisgevende partij in het Comité 
voor culturele samenwerking samen met de andere partij de 
aard en gevolgen van de wetswijzigingen. 

Artikel 6 

Andere audiovisuele samenwerking 

1. De partijen streven ernaar audiovisuele werken van de 
andere partij door de organisatie van festivals, seminars en der
gelijke initiatieven te bevorderen. 

2. Afgezien van de in artikel 2, lid 2, van dit protocol be
doelde dialoog vergemakkelijken de partijen de samenwerking 
op omroepgebied teneinde de culturele uitwisseling te stimule
ren, onder meer door middel van: 

a) bevordering van de uitwisseling van informatie en van ge
dachtewisselingen over het omroepbeleid en de omroepregel
geving tussen bevoegde instanties; 

b) stimulering van samenwerking en uitwisseling tussen de om
roepen; 

c) stimulering van de uitwisseling van audiovisuele werken, en 

d) stimulering van bezoeken en deelname aan internationale 
omroepevenementen op het grondgebied van de andere par
tij.
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3. De partijen streven ernaar de toepassing van internationale 
en regionale normen te vergemakkelijken, teneinde de compati
biliteit en interoperabiliteit van audiovisuele technologieën te 
waarborgen en daardoor bij te dragen aan een betere culturele 
uitwisseling. Zij werken hiertoe samen. 

4. De partijen streven ernaar de verhuur en lease van tech
nisch materiaal en technische uitrusting, zoals radio- en televi
sieapparatuur, muziekinstrumenten en studio-opnameappa
ratuur, die nodig zijn om audiovisuele werken tot stand te 
brengen en op te nemen, te vergemakkelijken. 

5. De partijen streven ernaar de digitalisering van audiovisu
ele archieven te vergemakkelijken. 

Artikel 7 

Tijdelijke invoer van materiaal en uitrusting voor de 
opname van audiovisuele werken 

1. Elk van beide partijen stimuleert waar passend de bevor
dering van zijn grondgebied als locatie voor de opname van 
speelfilms en televisieprogramma's. 

2. In afwijking van de bepalingen over de handel in goederen 
in deze overeenkomst en in overeenstemming met hun respec
tieve wetgeving doen de partijen onderzoek naar de tijdelijke 
invoer uit het grondgebied van de ene partij naar dat van de 
andere partij van het technische materiaal en de technische 
uitrusting die door professionals uit de cultuursector en cultuur
beoefenaars voor de opname van speelfilms en televisiepro
gramma's worden benodigd, en geven zij daarvoor toestem
ming. 

ONDERAFDELING B 

Bevordering van culturele sectoren andere dan de audiovisuele 
sector 

Artikel 8 

Uitvoerende kunsten 

1. De partijen vergemakkelijken door middel van passende 
programma's en in overeenstemming met hun respectieve wet
geving de totstandbrenging van nauwere contacten tussen be
oefenaren van de uitvoerende kunsten op gebieden als beroeps
uitwisselingen en –opleiding, onder meer ten aanzien van de 
deelname aan audities, de ontwikkeling van netwerken en de 
bevordering van netwerking. 

2. De partijen stimuleren gezamenlijke producties op het 
gebied van de uitvoerende kunsten tussen producenten uit een 
of meer lidstaten van de Europese Unie en Korea. 

3. De partijen stimuleren de ontwikkeling van internationale 
normen op het gebied van de theatertechnologie en de voor 
toneeluitvoeringen gebruikte tekens, onder meer via passende 
normalisatie-instellingen. Zij vergemakkelijken hiertoe de sa
menwerking. 

Artikel 9 

Publicaties 

De partijen vergemakkelijken, in overeenstemming met hun 
respectieve wetgeving, de uitwisseling van publicaties met de 
andere partij en de verspreiding van publicaties van de andere 
partij door, onder meer: 

a) de organisatie van beurzen, seminars en literaire en dergelijke 
evenementen in verband met publicaties, met inbegrip van 
mobiele faciliteiten voor openbare lezingen; 

b) de vergemakkelijking van gezamenlijke uitgaven en vertalin
gen, en 

c) de vergemakkelijking van beroepsuitwisselingen en –oplei
ding voor bibliothecarissen, schrijvers, vertalers, boekhan
delaren en uitgevers. 

Artikel 10 

Bescherming van cultureel erfgoed en historische 
monumenten 

De partijen stimuleren, in overeenstemming met hun respectieve 
wetgeving en onverminderd de voorbehouden in hun verbinte
nissen in de andere bepalingen van deze overeenkomst, door 
middel van passende programma's de uitwisseling van kennis en 
goede praktijken betreffende de bescherming van cultureel erf
goed en historische monumenten met het oog op de wereld
erfgoedlijst van de Unesco; hiertoe bevorderen zij de uitwisse
ling van deskundigen, werken zij samen op het gebied van 
beroepsopleiding, organiseren zij bewustmakingscampagnes on
der de plaatselijke bevolking en adviseren zij over de bescher
ming van historische monumenten en beschermde zones en 
over wetgeving en maatregelen inzake het culturele erfgoed, 
en met name de integratie van dat erfgoed in het lokale leven.
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MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER DE GRENSOVERSCHRIJDENDE VERLENING VAN 
VERZEKERINGSDIENSTEN WAARVOOR IN BIJLAGE 7-A (LIJST VAN VERBINTENISSEN) 

VERBINTENISSEN ZIJN AANGEGAAN 

Met betrekking tot de grensoverschrijdende verlening van verzekeringsdiensten waarvoor in bijlage 7-A (Lijst 
van verbintenissen) verbintenissen zijn aangegaan, te weten de verzekering van risico's in verband met: 

a) zeevaart, commerciële luchtvaart, lancering van en vrachtvervoer middels ruimtevaartuigen (satellieten 
inbegrepen) waarbij het volgende volledig of gedeeltelijk wordt gedekt: de vervoerde goederen, het 
voertuig waarmee de goederen worden vervoerd en de daaruit voorvloeiende aansprakelijkheid, en 

b) goederen in het internationale douanevervoer, 

bevestigen de partijen dat, wanneer een lidstaat van de Europese Unie voorschrijft dat dergelijke diensten 
alleen mogen worden verleend door een in de Europese Unie gevestigde dienstverlener, een Koreaanse 
financiële dienstverlener via zijn vestiging in een van de lidstaten van de Europese Unie die diensten mag 
verlenen in de andere lidstaten van de Europese Unie zonder daar gevestigd te zijn. Ter verdere verduide
lijking: de verlening van een financiële dienst omvat de productie, distributie, marketing, verkoop en levering 
van die dienst. 

Het overleg tussen de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie die vestiging in de 
Europese Unie als vereiste handhaven, wordt voortgezet met het oog op verdere stappen ter vergemakke
lijking van de verlening van deze diensten op hun grondgebied. De EU begroet het Koreaanse voorstel om 
in de toekomst hierover te onderhandelen teneinde tot een overeenkomst te komen. 

Dit memorandum van overeenstemming is een integrerend deel van deze overeenkomst.
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MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER HET HERVORMINGSPLAN VOOR DE KOREAANSE 
POSTDIENSTEN ( 1 ) 

Tijdens de onderhandelingen over deze overeenkomst heeft de Koreaanse delegatie de delegatie van de 
Europese Unie een toelichting gegeven over de intenties van de Koreaanse regering ten aanzien van haar 
hervormingsplan voor de postdiensten. 

In dit verband wees Korea de delegatie van de Europese Unie op onderstaande aspecten van zijn hervor
mingsplan. 

Korea is voornemens de uitzonderingen op het monopolie van de Koreaanse Post geleidelijk uit te breiden 
en meer particuliere bezorgingsdiensten toe te staan. Hiertoe zullen de Postwet, alsmede aanverwante 
wetgeving of ondergeschikte verordeningen worden gewijzigd. 

a) Nadat deze wijzigingen in wet zijn vastgelegd, zal door een herdefiniëring van het begrip duidelijker zijn 
wat onder de brievenpost van de Koreaanse Post valt en zullen de uitzonderingen op het brievenpost
monopolie aan de hand van objectieve normen, zoals gewicht, prijs of een combinatie van beide, worden 
uitgebreid. 

b) Bij het bepalen van de aard en omvang van bovengenoemde wijzigingen zal Korea verschillende factoren 
in aanmerking nemen, zoals de situatie op de binnenlandse markt, de ervaring van andere landen met 
het openstellen van de postmarkt en de noodzaak een universele dienst te waarborgen. Korea is voor
nemens deze wijzigingen binnen drie jaar na ondertekening van deze overeenkomst ten uitvoer te leggen. 

Door toepassing van deze gewijzigde criteria zal Korea ervoor zorgen dat alle verleners van postbezorgings- 
en expresbesteldiensten in Korea zonder onderscheid hun diensten kunnen aanbieden. 

Korea zal tevens artikel 3 van het Besluit tot uitvoering van de Postwet wijzigen en daardoor de uitzon
deringen op het monopolie van de Koreaanse Post met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze 
overeenkomst uitbreiden tot alle internationale expresbesteldiensten voor documenten. Om een grotere 
zekerheid te waarborgen, vallen in de lidstaten van de Europese Unie de internationale en interne expres
besteldiensten voor alle documenten niet onder het monopolie van de postdiensten.
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MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER SPECIFIEKE VERBINTENISSEN INZAKE 
TELECOMMUNICATIE 

Tussen de delegatie van Korea en die van de Europese Unie is bij de onderhandelingen over specifieke 
verbintenissen inzake telecommunicatie in deze overeenkomst over het volgende overeenstemming bereikt: 

Indien een partij de verlening van een vergunning voor de levering van openbare telecommunicatiediensten 
aan een rechtspersoon uit de partij waarin een persoon uit de andere partij een aandelenbelang heeft, 
afhankelijk stelt van de bevinding dat de levering van die diensten in het algemeen belang is, ziet zij 
erop toe: i) dat die bevinding en de procedures voor het komen tot die bevinding gebaseerd zijn op 
objectieve en transparante criteria; ii) dat wordt uitgegaan van een vermoeden dat de verlening van een 
vergunning aan een persoon uit de partij waarin een persoon uit de andere partij een aandelenbelang heeft, 
in het algemeen belang is, en iii) dat procedures in dit verband in overeenstemming met de artikelen 7.22 
(Transparantie en vertrouwelijke informatie), 7.23 (Interne regelgeving) en 7.36 (Beslechting van telecom
municatiegeschillen) worden ontwikkeld. 

Dit memorandum van overeenstemming is een integrerend deel van deze overeenkomst.
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MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER ZONERING, STADSPLANNING EN 
MILIEUBESCHERMING 

Bij de onderhandelingen over hoofdstuk zeven (Handel in diensten, vestiging en elektronische handel) van 
deze overeenkomst hebben de partijen overleg gepleegd over de voorschriften betreffende zonering, stads
planning en milieubescherming die bij de ondertekening van deze overeenkomst in Korea en in de Europese 
Unie van toepassing zijn. 

De partijen zijn het erover eens dat voorschriften, met inbegrip van die over zonering, stadsplanning en 
milieubescherming, die bestaan in niet-discriminerende en niet-kwantitatieve maatregelen ten aanzien van 
vestiging, niet in de lijst met verbintenissen worden opgenomen. 

Op basis van de hierboven beschreven gemeenschappelijke benadering bevestigen de partijen dat door Korea 
in het kader van de volgende wetten toegepaste specifieke maatregelen niet in de lijst met verbintenissen 
worden opgenomen: 

— Wet inzake het heraanpassingsplan voor het hoofdstedelijk gebied Seoel 

— Wet inzake industriële clusterontwikkeling en fabrieksvestiging 

— Bijzondere wet inzake de verbetering van de luchtkwaliteit in het hoofdstedelijk gebied Seoel 

De partijen bevestigen hun recht om nieuwe voorschriften inzake zonering, stadsplanning en milieubescher
ming in te voeren. 

Dit memorandum van overeenstemming is een integrerend deel van deze overeenkomst.
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