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VERORDENING (EG) Nr. 2855/2000 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 2000
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
de gecombineerde nomenclatuur die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, een beroep kan worden gedaan, gedurende 60
dagen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid
6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van
12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair
douanewetboek (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de
Raad (4).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23
juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelĳk douanetarief (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2559/2000 (2), en met name op
artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de
gecombineerde nomenclatuur die als bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te
worden vastgesteld voor de indeling van de in de bĳlage
bĳ de onderhavige verordening opgenomen goederen.
Bĳ Verordening (EEG) nr. 2658/87 zĳn de algemene
regels voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zĳn ook van
toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of
gedeeltelĳk of met toevoeging van onderverdelingen, de
gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bĳ
specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld
voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in
het kader van het goederenverkeer.

(3)

Met toepassing van genoemde algemene regels, dienen
de in kolom 1 van de tabel omschreven goederen die
zĳn opgenomen in de bĳlage bĳ deze verordening te
worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende
GN-codes die zĳn vermeld in kolom 2, op grond van de
motiveringen die zĳn opgenomen in kolom 3.

(4)

Het is wenselĳk dat, onder voorbehoud van de in de
Gemeenschap van kracht zĳnde maatregelen inzake
dubbele controle en communautair toezicht, vooraf en
achteraf, op de invoer van textielproducten in de
Gemeenschap, door de rechthebbende op een door de
douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende
tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bĳlage
opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur
ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in
kolom 2 van voornoemde tabel.
Artikel 2
Onder voorbehoud van de in de Gemeenschap van kracht
zĳnde maatregelen inzake dubbele controle en communautair
toezicht, vooraf en achteraf, op de invoer van textielproducten
in de Gemeenschap, kan op de door de douaneautoriteiten van
de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, gedurende 60 dagen, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een
beroep worden gedaan.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 december 2000.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) PB L 293 van 22.11.2000, blz. 1.

(3) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
(4) PB L 311 van 12.12.2000, blz. 17.
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BĲLAGE
Omschrĳving

GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Toiletbenodigdheden, door luchtvaartmaatschappĳen aan passagiers uitgereikt (tĳdens de
vlucht, of bĳ aankomst ter bestemming indien
de bagage niet beschikbaar is), bestaande uit
een rechthoekige tas van textiel (ongeveer
25 x 16 x 12 cm), van binnen met kunststof
bekleed en, voor beperkt gebruik, kleine
hoeveelheden producten bevattend zoals:

4202 92 91

— 1 flesje (40 ml) vloeibare zeep,

3401 20 90

— 1 flesje (40 ml) bodymelk,

3304 99 00

— 1 flesje (40 ml) eau de cologne,

3303 00 90

— 1 scheermes voor eenmalig gebruik, met
scheercrème en aftershave, opgemaakt in
dezelfde verpakking,

9605 00 00

— 1 tandenborstel

9603 21 00

— 1 tube tandpasta,

3306 10 00

— 1 schoenreiniger

3405 10 00

— 1 reisnaaigarnituur,

9605 00 00

— 3 nagelvĳltjes van karton,

6805 20 00

— 1 kam van kunststof,

9615 11 00

— 10 zakdoekjes van cellulosewatten,

4818 20 10

— 1 kledingborstel,

9603 90 91

— 1 schoenlepel van kunststof,

3926 90 99

— 1 paar gebreide slippers zonder aangezette
zool (100 % katoen),

6115 92 00

— 1 washandje van badstof of dergelĳke weefsels (100 % katoen),

6302 60 00

— 1 gebreide unisekspyjama, bestaande uit
een T-shirt met korte mouwen (50 % polyester, 50 % acryl) en een korte broek
(100 % acryl)

6109 90 30
6104 93 90

2. Lichtgewicht ruimvallend effen gekleurd
kledingstuk van breiwerk (100 % katoen), met
een rechte snit, met de opdruk „Don't wake the
sleepy lion” en andere siermotieven gedrukt op
de voorzĳde en de mouwen, reikend tot halverwege het bovenbeen (totale lengte 90 cm).

6104 42 00

Het kledingstuk heeft een ronde halsopening,
zonder opening, met een boord van opgestikt
breiwerk, korte mouwen en is omgezoomd aan
het uiteinde van de mouwen en aan de onderzĳde
(jurk)
(Zie foto nr. 604) (*)

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de
betrokken GN-codes
De artikelen vormen geen reisassortimenten voor
de lichaamsverzorging van personen van post
9605, noch vormen zĳ een set in de zin van
algemene regel 3, onder b) (afzonderlĳke indeling
van elk van de artikelen)

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 9 op
hoofdstuk 61, alsmede de tekst van de GN-codes
6104 en 6104 42 00
Zie tevens de GN-toelichtingen op de onderverdelingen 6104 41 00 t/m 6104 49 00
Indeling als nachthemd is uitgesloten, omdat het
betreffende kledingstuk op grond van zĳn objectieve kenmerken zowel in bed als op andere
plaatsen kan worden gedragen en derhalve niet
ervoor bestemd is om uitsluitend of hoofdzakelĳk
als nachtkleding te worden gedragen
Vanwege zĳn lengte kan het kledingstuk niet
worden ingedeeld onder GN-code 6109
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Omschrĳving

GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

3. Lichtgewicht ruimvallend effen gekleurd
kledingstuk van breiwerk (100 % katoen), met
een rechte snit, met korte mouwen, met een
siermotief en de opdruk „Good night” gedrukt
op de voorzĳde, reikend tot halverwege het
bovenbeen (totale lengte 90 cm)

6104 42 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 9 op
hoofdstuk 61, alsmede de tekst van de GN-codes
6104 en 6104 42 00
Zie tevens de GN-toelichtingen op de onderverdelingen 6104 41 00 t/m 6104 49 00

Het kledingstuk heeft een ronde halsopening,
zonder opening, met een halfrond inzetstuk in
een contrasterende kleur aan de binnenzĳde op
de rug. Het heeft bovendien een boord van
opgestikt breiwerk aan de uiteinden van de
mouwen, gemaakt van dezelfde stof maar van
een contrasterende kleur. Het kledingstuk heeft
sierstiksels aan de halsopening en aan de
onderzĳde

Indeling als nachthemd is uitgesloten, omdat het
betreffende kledingstuk op grond van zĳn objectieve kenmerken zowel in bed als op andere
plaatsen kan worden gedragen en derhalve niet
ervoor bestemd is om uitsluitend of hoofdzakelĳk
als nachtkleding te worden gedragen
Vanwege zĳn lengte kan het kledingstuk niet
worden ingedeeld onder GN-code 6109

(jurk)
(Zie foto nr. 605) (*)
4. Lichtgewicht kledingstuk voor kinderen met
een lichaamslengte van meer dan 86 cm
(handelsmaat groter dan 86), gestreept, van
breiwerk (60 % katoen, 40 % polyester), met
een ruim- en rechtvallende snit, met de geborduurde woorden „Sleep wear” en ander
borduursel op de voorzĳde, reikend tot op de
knieën (totale lengte 82 cm)
Het kledingstuk heeft korte mouwen en een
ronde halsopening met een gedeeltelĳke
opening aan de voorzĳde met een knoopsluiting (rechts over links) en een boord van opgestikt breiwerk
De halsopening, de uiteinden van de mouwen
en de onderzĳde van het kledingstuk zĳn afgewerkt met een boord van opgestikt breiwerk
met een decoratieve rand. De onderkant van
het kledingstuk is rond en heeft zĳsplitten met
een lengte van ongeveer 10 cm
(meisjesjurk)
(Zie foto nr. 606) (*)

6104 42 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2.A en
aanvullende aantekening 2.A op afdeling XI, aantekening 9 op hoofdstuk 61, alsmede de tekst van
de GN-codes 6104 en 6104 42 00
Zie tevens de GN-toelichtingen op de onderverdelingen 6104 41 00 t/m 6104 49 00
Indeling als nachthemd is uitgesloten, omdat het
betreffende kledingstuk op grond van zĳn objectieve kenmerken zowel in bed als op andere
plaatsen kan worden gedragen en derhalve niet
ervoor bestemd is om uitsluitend of hoofdzakelĳk
als nachtkleding te worden gedragen
Vanwege zĳn lengte kan het kledingstuk niet
worden ingedeeld onder GN-code 6109
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Omschrĳving

GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

5. Assortiment van drie kledingstukken, opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande
uit:
a) een eenkleurig geweven kledingstuk van
synthetische vezels (100 % polyamide),
bestemd om het bovenlichaam te bedekken
en reikend tot aan de heup (totale lengte:
67 cm), met een voering van brei- of haakwerk
Het kledingstuk is voorzien van een hoogsluitende kraag, een wegvouwbare capuchon, een volledige opening aan de voorzĳde, voorzien van een treksluiting en met
een beschermende overslag, links over
rechts, met een drukknoopsluiting. Het heeft
lange mouwen die aan de uiteinden nauwsluitend zĳn door elastiek en een klittenbandsluiting. Het heeft verder een aantrekkoordje aan de kraag en elastiek aan de
onderzĳde
Het kledingstuk heeft twee binnenzakken
boven het middel, gesloten met een treksluiting, alsmede twee buitenzakken onder het
middel, met een beschermende overslag en
een drukknoopsluiting. Het kledingstuk
heeft een soort stormoverslagen aan de
voorzĳde en op de rug en een mogelĳkheid
om aan de binnenzĳde een soort drĳfhulpmiddel aan te brengen
(anorak)
(Zie foto nr. 607 A) (*)

6201 93 00

b) een eenkleurig kledingstuk van brei- of
haakwerk van synthetische vezels, bestemd
om het bovenlichaam te bedekken en
reikend tot juist onder de taille (totale
lengte: 65 cm), met een gedeeltelĳke
voering aan de voorzĳde en in de mouwen
Het kledingstuk heeft een hoogsluitende
kraag, een volledige opening aan de voorzĳde voorzien van een treksluiting, lange
mouwen die aan de uiteinden nauwsluitend
zĳn door elastiek en een aantrekkoordje aan
de onderzĳde. Het kledingstuk heeft verder
aan de voorzĳde ter hoogte van het middel
twee steekzakken die van buiten door een
treksluiting worden afgesloten. Het kledingstuk is samengesteld uit aaneengenaaide
panelen
(blouson)
(Zie foto nr. 607 B) (*)

6102 30 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 13 op
afdeling XI, de aantekeningen 3, onder b), en 8 op
hoofdstuk 62 en de tekst van de GN-codes 6201
en 6201 93 00
Aangezien deze kledingstukken niet van dezelfde
structuur, kleur, samenstelling en stĳl zĳn, kunnen
zĳ overeenkomstig aantekening 3, onder b), op de
hoofdstukken 61 en 62 niet worden ingedeeld als
een „ensemble”
Zie eveneens de GN-toelichtingen op de onderverdelingen 6201 91 00 tot en met 6201 99 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 13 op
afdeling XI, de aantekeningen 3, onder b), en 9 op
hoofdstuk 61 en de tekst van de GN-codes 6102,
6102 30 en 6102 30 90
Aangezien deze kledingstukken niet van dezelfde
structuur, kleur, samenstelling en stĳl zĳn, kunnen
zĳ overeenkomstig aantekening 3, onder b), op de
hoodstukken 61 en 62 niet worden ingedeeld als
een „ensemble”
Zie eveneens de GN-toelichtingen op post 6102
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Omschrĳving

GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

c) een eenkleurige geweven broek van synthetische vezels (100 % polyamide), ervoor
bestemd om het onderlichaam te bedekken
en reikend tot op de enkels, met een voering
van weefsel en twee binnenzakken
De broek heeft een gedeeltelĳke opening
aan de voorzĳde met een treksluiting en met
een beschermende overslag, links over
rechts, met een drukknoopsluiting
De beide broekspĳpen zĳn over de gehele
lengte voorzien van een treksluiting met een
beschermende overslag met een klittenbandsluiting en aan de uiteinden nauwsluitend met behulp van een strook klittenband
(broek)
(Zie foto nr. 607 C) (*)

6203 43 19

(*) De foto's zĳn louter illustratief.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, aantekening 13 op
afdeling XI, de aantekeningen 3, onder b), en 8 op
hoofdstuk 62 en de tekst van de GN-codes 6203,
6203 43 en 6203 43 19
Aangezien deze kledingstukken niet van dezelfde
structuur, kleur, samenstelling en stĳl zĳn, kunnen
zĳ overeenkomstig aantekening 3, onder b), op de
hoofdstukken 61 en 62 niet worden ingedeeld als
een „ensemble”
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