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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) 2019/1933 VAN DE COMMISSIE
van 6 november 2019
tot opstelling van de “Prodcom-lijst” van industriële producten als bedoeld in Verordening (EEG)
nr. 3924/91 van de Raad
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de totstandbrenging van een
communautaire enquête naar de industriële productie (1), en met name artikel 2, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Ingevolge Verordening (EEG) nr. 3924/91 moeten de lidstaten een communautaire enquête naar de industriële
productie uitvoeren.

(2)

De enquête moet worden gebaseerd op een lijst van producten die de relevante industriële productie aangeeft.

(3)

Een lijst van producten is noodzakelijk voor de afstemming tussen de productiestatistieken en de statistieken van
de buitenlandse handel en voor de vergelijking met de productennomenclatuur van de Unie (CPA) (classificatie van
producten per activiteit).

(4)

De lijst van producten die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 moet worden opgesteld (“de Prodcomlijst”), is voor alle lidstaten gelijk en is nodig om de gegevens voor de verschillende lidstaten te kunnen vergelijken.

(5)

Het is noodzakelijk om een bijgewerkte Prodcom-lijst vast te stellen, teneinde de technologische ontwikkeling en
structurele veranderingen van de industriële productie te weerspiegelen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het
Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De Prodcom-lijst is opgenomen in de bijlage.
(1) PB L 374 van 31.12.1991, blz. 1.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 november 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

______
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BIJLAGE

PRODCOM

Beschrijving

Eenheid

P

NACE: 07.10

Winning van ijzererts

CPA: 07.10.10

IJzererts

07.10.10.10 *

IJzererts en concentraten daarvan. Niet-geagglomereerd (excl. geroost ijzer
kies (pyrietas))

kg

S

07.10.10.20 *

IJzererts en concentraten daarvan.+ Geagglomereerd (excl. geroost ijzerkies
(pyrietas))

kg

S

NACE: 07.29

Winning van andere non-ferrometaalertsen

CPA: 07.29.11

Kopererts en concentraten daarvan

07.29.11.00

Kopererts en concentraten daarvan

kg

S

CPA: 07.29.12

Nikkelerts en concentraten daarvan

07.29.12.00

Nikkelerts en concentraten daarvan

kg

S

CPA: 07.29.13

Aluminiumerts en concentraten daarvan

07.29.13.00

Aluminiumerts en concentraten daarvan

kg

S

CPA: 07.29.14

Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan

07.29.14.10 *

Zilvererts en concentraten daarvan

kg

S

07.29.14.20 *

Andere ertsen van edele metalen en concentraten daarvan (m.u.v. zilvererts
en concentraten daarvan)

kg

S

CPA: 07.29.15

Lood-, zink- en tinerts en concentraten daarvan

07.29.15.10 *

Looderts en concentraten daarvan

kg

S

07.29.15.20 *

Zinkerts en concentraten daarvan

kg

S

07.29.15.30 *

Tinerts en concentraten daarvan

kg

S

CPA: 07.29.19

Andere non-ferrometaalertsen en concentraten daarvan, n.e.g.

07.29.19.05 *

Kobalterts en concentraten daarvan

kg

S

07.29.19.10 *

Chroomerts en concentraten daarvan

kg

S

07.29.19.15 *

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

kg

S

07.29.19.20 *

Wolfraamerts en concentraten daarvan

kg

S

07.29.19.25 *

Molybdeenerts en concentraten daarvan. Gebrand.

kg

S

07.29.19.26 *

Molybdeenerts en concentraten daarvan. Andere dan geroost

kg

S

07.29.19.30 *

Titaanerts en concentraten daarvan

kg

S

Verw.
naar de
Nota’s
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Eenheid

P

07.29.19.35 *

Zirkoniumerts en concentraten daarvan

kg

S

07.29.19.40 *

Niobium-, tantaal- en vanadiumerts en concentraten daarvan

kg

S

07.29.19.45 *

Antimoonerts en concentraten daarvan

kg

S

07.29.19.90 *

Andere ertsen en concentraten daarvan, n.e.g.

kg

S

NACE: 08,11

Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen

CPA: 08.11.11

Marmer en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf

08.11.11.33

Marmer en travertijn, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen

kg

T

08.11.11.36

Marmer en travertijn, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige
vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

kg

T

08.11.11.50

Ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouw
bedrijf, met een schijnbare dichtheid ≥ 2,5

kg

T

CPA: 08.11.12

Graniet, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf

08.11.12.20 *

Kwartsiet (ruw, enkel kantrecht behouwen dan wel in stukken, verkregen
door zagen, door splijten of op dergelijke wijze)

kg

T

08.11.12.33

Graniet, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen

kg

T

08.11.12.36

Graniet, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen
door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

kg

T

08.11.12.50

Zandsteen

kg

T

08.11.12.60 *

Andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf

kg

T

CPA: 08.11.20

Kalksteen en gips

08.11.20.30

Gips en anhydriet

kg

T

08.11.20.50

Kalksteen voor hoogoventoeslag of voor de vervaardiging van kalk of van
cement (excl. steenslag van kalksteenaggregaat en kalksteenblokken)

kg

T

CPA: 08.11.30

Krijt en ongebrande dolomiet

08.11.30.10

Krijt

kg

T

08.11.30.30

Dolomiet, ruw, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen
van vierkante of rechthoekige vorm (excl. gebrand of gesinterd dolomiet,
steenslag van de soort gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het
verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast)

kg

T

CPA: 08.11.40

Leisteen

08.11.40.00

Leisteen, ruw, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen
van vierkante of rechthoekige vorm

kg

T

NACE: 08,12

Winning van grind, zand, klei en kaolien

CPA: 08.12.11

Natuurlijk zand

08.12.11.50

Kiezelzand (kwartszand en zand voor industrieel gebruik)

kg

S

Verw.
naar de
Nota’s
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Beschrijving

Eenheid

P

08.12.11.90

Zand zoals kleihoudend zand; kaolienhoudend zand; veldspaatzand (excl.
kiezelzand en metaalhoudend zand)

kg

S

CPA: 08.12.12

Korrels, scherven, splinters en poeder; keistenen en grind

08.12.12.10

Keistenen en grind van de soort gebruikt voor de vervaardiging van beton,
voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als
andere ballast; vuurstenen en rolstenen

kg

S

08.12.12.35 *

Steenslag van dolomiet en van kalksteen

kg

S

08.12.12.40 *

Andere steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging
van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen
of als andere ballast (excl. keistenen, grind, rolstenen, vuurstenen, dolomiet
en andere kalksteen)

kg

S

08.12.12.50

Korrels, scherven, splinters en poeder, van marmer

kg

S

08.12.12.90

Korrels, scherven, splinters en poeder, van travertijn, ecaussine, graniet,
porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij

kg

S

CPA: 08.12.13

Mengsels van hoogovenslakken en van dergelijke industriële afvallen, voor het bouwbedrijf, ook indien deze
keistenen, grind, rolstenen en vuursteen bevatten

08.12.13.00

Mengsels van hoogovenslakken en van dergelijke industriële afvallen, voor
het bouwbedrijf, ook indien deze keistenen, grind, rolstenen en vuursteen
bevatten

CPA: 08.12.21

Kaolien en andere kaolienhoudende klei

08.12.21.40 z

kg

S

Kaolien, niet gebrand

kg

T

08.12.21.60

Kaolienhoudende klei (“ball clay” en plastische kleisoorten)

kg

T

CPA: 08.12.22

Andere klei, andalusiet, kyaniet en sillimaniet; mulliet; chamotte- en dinasaarde

08.12.22.10

Bentoniet

kg

T

08.12.22.30

Vuurvaste klei

kg

T

08.12.22.55 *

Andere klei

kg

T

08.12.22.60 *

Andalusiet, kyaniet en sillimaniet

kg

T

08.12.22.70 *

Mulliet

kg

T

08.12.22.80 *

Chamotte- en dinasaarde

kg

T

NACE: 08,91

Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

CPA: 08.91.11

Natuurlijk calcium- of aluminiumcalciumfosfaat

08.91.11.00

Natuurlijk calciumfosfaat; natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfa
teerd krijt

kg

T

CPA: 08.91.12

IJzerkies, ongeroost; ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel

08.91.12.20 *

IJzerkies, ongeroost

kg

T

08.91.12.30 *

Ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel (incl. geregenereerde zwavel)

kg

T

CPA: 08.91.19

Andere mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
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P

kg

T

kg

T

kg

T
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08.91.19.00

Andere mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

NACE: 08,93

Zoutwinning

CPA: 08.93.10

Zout en zuiver natriumchloride; zeewater

08.93.10.00

Zout (incl. gedenatureerd zout) (excl. zout geschikt voor menselijke con
sumptie) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of
met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de
strooibaarheid te bevorderen

NACE: 08,99

Overige winning van delfstoffen, n.e.g.

CPA: 08.99.10

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; asfaltiet en asfaltsteen

08.99.10.00

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; asfaltiet en asfaltsteen

CPA: 08.99.21

Edelstenen en halfedelstenen (excl. industriediamant), onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt

08.99.21.10 *

Diamanten, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt

c/k

T

08.99.21.20 *

Edelstenen (andere dan diamant) en halfedelstenen, onbewerkt of enkel
gezaagd of ruw bewerkt

c/k

T

CPA: 08.99.22

Industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden; puimsteen; amaril; natuurlijk korund,
natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen

08.99.22.10 *

Industriediamanten. Onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesne
den, doch niet gevat noch gezet

kg

T

08.99.22.20 *

Puimsteen

kg

T

08.99.22.30 *

Amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-,
slijp- en polijstmiddelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben
ondergaan

kg

T

CPA: 08.99.29

Andere mineralen

08.99.29.00

Andere mineralen

kg

T

NACE: 10.11

Verwerking en conservering van vlees

CPA: 10.11.11

Vlees van runderen, vers of gekoeld

10.11.11.40

Vlees van runderen (hele en halve dieren, voorvoeten, voorspannen, achter
voeten en achterspannen), met been, vers of gekoeld (incl. vlees van kal
veren)

kg

S

10.11.11.90

Vlees van runderen (andere delen), vers of gekoeld (incl. vlees van kalveren)

kg

S

CPA: 10.11.12

Vlees van varkens, vers of gekoeld

10.11.12.30

Vlees van varkens (hele en halve dieren), vers of gekoeld (incl. vers vlees dat
met zout als tijdelijk conserveringsmiddel verpakt is)

kg

S

10.11.12.50

Hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been, van varkens, vers
of gekoeld (incl. vers vlees dat met zout als tijdelijk conserveringsmiddel
verpakt is)

kg

S

29.11.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

PRODCOM

L 309/7

Verw.
naar de
Nota’s

Beschrijving

Eenheid

P

10.11.12.90

Vlees van varkens, vers of gekoeld (incl. vers vlees dat met zout als tijdelijk
conserveringsmiddel verpakt is) (excl. hele en halve dieren; hammen en
schouders, alsmede delen daarvan, met been)

kg

S

CPA: 10.11.13

Vlees van schapen, vers of gekoeld

10.11.13.00

Vlees van lammeren of van schapen (hele en halve dieren en andere delen),
vers of gekoeld

kg

S

CPA: 10.11.14

Vlees van geiten, vers of gekoeld

10.11.14.00

Vlees van geiten, vers of gekoeld

kg

S

CPA: 10.11.15

Vlees van paarden of van andere paardachtigen, vers of gekoeld

10.11.15.00

Vlees van paarden of van andere paardachtigen, vers of gekoeld

kg

S

CPA: 10.11.20

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden of van andere paar
dachtigen, vers of gekoeld

10.11.20.00

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten,
van paarden of van andere paardachtigen, vers of gekoeld

CPA: 10.11.31

Vlees van runderen, bevroren

10.11.31.00

Vlees van runderen (hele en halve dieren, voorvoeten, voorspannen, achter
voeten en achterspannen, andere delen), bevroren (incl. vlees van kalveren)

CPA: 10.11.32

Vlees van varkens, bevroren

10.11.32.30

kg

S

kg

S

Vlees van varkens (hele en halve dieren), bevroren

kg

S

10.11.32.50

Hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been, van varkens,
bevroren

kg

S

10.11.32.90

Vlees van varkens, bevroren (excl. hele en halve dieren; hammen en schou
ders, alsmede delen daarvan, met been)

kg

S

CPA: 10.11.33

Vlees van schapen, bevroren

10.11.33.00

Vlees van lammeren of van schapen (hele en halve dieren en andere delen),
bevroren

kg

S

CPA: 10.11.34

Vlees van geiten, bevroren

10.11.34.00

Vlees van geiten, bevroren

kg

S

CPA: 10.11.35

Vlees van paarden en andere paardachtigen, bevroren

10.11.35.00

Vlees van paarden of van andere paardachtigen, bevroren

kg

S

CPA: 10.11.39

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

10.11.39.10

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten,
van paarden of van andere paardachtigen, bevroren

kg

S

10.11.39.30

Vlees en eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren (incl. vlees en
slachtafvallen van konijnen, hazen en wild) (excl. kikkerbilletjes en vlees
en slachtafvallen van pluimvee, runderen, paardachtigen, varkens, schapen
en geiten)

kg

S
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Eenheid

P

kg

S

p/st

S

kg

S

p/st

S

p/st

S

CPA: 10.11.41

Huidwol, ongewassen, inclusief ruggewassen huidwol

10.11.41.00

Ongewassen wol, niet gekaard en niet gekamd (incl. ruggewassen wol) (excl.
scheerwol)

CPA: 10.11.42

Gehele huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid

10.11.42.00

Gehele huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid
(behalve die bedoeld bij GS-onderverdeling 4101 90)

CPA: 10.11.43

Andere huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid

10.11.43.00

Andere huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid

CPA: 10.11.44

Huiden en vellen van schapen, ongelooid

10.11.44.00

Huiden en vellen van schapen

CPA: 10.11.45

Huiden en vellen van geiten, ongelooid

10.11.45.00

Huiden en vellen van geiten, vers of geconserveerd, doch niet gelooid

CPA: 10.11.50

Rund-, schapen-, geiten- of varkensvet

10.11.50.40

Spek (excl. doorregen spek) en varkensvet, vers, gekoeld, bevroren, gezou
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt (excl. gesmolten vet)

kg

S

10.11.50.60

Reuzel en ander varkensvet; gesmolten

kg

S

10.11.50.70

Rund-, schapen- of geitenvet, ruw of gesmolten

kg

S

CPA: 10.11.60

Niet-eetbare ruwe slachtafvallen

10.11.60.30

Darmen, blazen en magen van dieren, in hun geheel of in stukken (excl. die
van vissen)

kg

S

10.11.60.90

Dierlijke afvalproducten, niet geschikt voor menselijke consumptie (excl. vis,
darmen, blazen en magen)

kg

S

NACE: 10.12

Verwerking en conservering van gevogelte

CPA: 10.12.10

Vlees van gevogelte, vers of gekoeld

10.12.10.10

Vlees van hanen of van kippen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

kg

S

10.12.10.20

Vlees van kalkoenen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

kg

S

10.12.10.30 z

Eenden, ganzen en parelhoenders, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

kg

S

10.12.10.50

Delen van hanen of van kippen, vers of gekoeld

kg

S

10.12.10.60

Delen van kalkoenen, vers of gekoeld

kg

S

10.12.10.70 z

Delen van ganzen, van eenden of van parelhoenders, vers of gekoeld

kg

S

Verw.
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P
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CPA: 10.12.20

Vlees van gevogelte, bevroren

10.12.20.13

Vlees van hanen of van kippen, niet in stukken gesneden, bevroren

kg

S

10.12.20.15

Vlees van kalkoenen, niet in stukken gesneden, bevroren

kg

S

10.12.20.17 z

Vlees van eenden, van ganzen of van parelhoenders, niet in stukken ge
sneden, bevroren

kg

S

10.12.20.53

Delen van hanen of van kippen, bevroren

kg

S

10.12.20.55

Delen van kalkoenen, bevroren

kg

S

10.12.20.57 z

Delen van eenden, van ganzen of van parelhoenders, bevroren

kg

S

CPA: 10.12.30

Vet van gevogelte

10.12.30.00

Vet van gevogelte

kg

S

CPA: 10.12.40

Eetbare slachtafvallen van gevogelte

10.12.40.00

Eetbare slachtafvallen van gevogelte

kg

S

CPA: 10.12.50

Veren en vogelhuiden met veren bezet

10.12.50.00

Geprepareerde vogelhuiden, met hun veren of dons bezet; veren enz.

kg

S

NACE: 10.13

Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte

CPA: 10.13.11

Vlees van varkens, gezouten, gedroogd of gerookt (bacon en ham)

10.13.11.20

Hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been, van varkens,
gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

kg

S

10.13.11.50

Buiken (buikspek) en delen daarvan, van varkens, gezouten, gepekeld, ge
droogd of gerookt

kg

S

10.13.11.80

Vlees van varkens, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt (incl. “3/4
sides” en “middles”; voorstukken en karbonadestrengen, alsmede delen daar
van; excl. hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been, en
buiken (buikspek) en delen daarvan)

kg

S

CPA: 10.13.12

Vlees van runderen, gezouten, gedroogd of gerookt

10.13.12.00

Vlees van runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

kg

S

CPA: 10.13.13

Ander vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt (met uitzondering van vlees van
varkens en van runderen); meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie

10.13.13.00

Vlees, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees
of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie (excl. vlees van
varkens of van runderen)

CPA: 10.13.14

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

kg

S
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P

10.13.14.30 z

Leverworst en bereidingen van lever, voor menselijke consumptie (excl.
bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.13.14.60 z

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed, en
bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie (excl. lever
worst en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

CPA: 10.13.15

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

10.13.15.05 z

Bereidingen en conserven van levers van ganzen of van eenden (excl. worst
en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.13.15.15 z

Bereidingen en conserven van levers van andere dieren (excl. worst en
bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.13.15.25 z

Bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van kalkoenen
(excl. worst, bereidingen van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.13.15.35 z

Bereidingen en conserven van vlees van ander pluimvee (excl. worst, berei
dingen van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.13.15.45 z

Bereidingen en conserven van vlees van varkens: hammen en delen daarvan
(exclusief bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.13.15.55 z

Bereidingen en conserven van vlees van varkens: schouders en delen daar
van (exclusief bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.13.15.65 z

Bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van varkens
(huisdieren), mengsels bevattende < 40 gewichtspercenten vlees of slacht
afvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard
daaronder begrepen (excl. worst van alle soorten, gehomogeniseerde berei
dingen, bereidingen van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.13.15.75 z

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van var
kens, mengsels daaronder begrepen (excl. worst van alle soorten, gehomo
geniseerde bereidingen, bereidingen van lever en bereide maaltijden en
schotels)

kg

S

10.13.15.85 z

Bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van runderen
(excl. worst van alle soorten, gehomogeniseerde bereidingen, bereidingen
van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.13.15.95 z

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, bereidin
gen van bloed daaronder begrepen (excl. worst van alle soorten, gehomo
geniseerde bereidingen, bereidingen van lever en bereide maaltijden en
schotels)

kg

S

CPA: 10.13.16

Meel, poeder en pellets van vlees, niet geschikt voor menselijke consumptie; kanen

10.13.16.00

Meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen, ongeschikt voor
menselijke consumptie; kanen

kg

S

CPA: 10.13.91

Koken en andere bereidingen in verband met de vervaardiging van vleesproducten

10.13.91.00

Koken en andere bereidingen in verband met de vervaardiging van vlees
producten

I
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P

kg

S

kg

S
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NACE: 10.20

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

CPA: 10.20.11

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers of gekoeld

10.20.11.10 *

Visfilets en visvlees (incl. haaievinnen), ook indien fijngemaakt

CPA: 10.20.12

Vislevers, hom en kuit, vers of gekoeld

10.20.12.00

Vislevers, hom en kuit, vers of gekoeld

CPA: 10.20.13

Bevroren vis

10.20.13.30

Zeevis in gehele staat, bevroren

kg

S

10.20.13.60

Zoetwatervis in gehele staat, bevroren

kg

S

CPA: 10.20.14

Visfilets, bevroren

10.20.14.00

Visfilets, bevroren

kg

S

CPA: 10.20.15

Visvlees (ook indien fijngemaakt), bevroren

10.20.15.10 *

Bevroren visvlees, ook indien fijngemaakt (excl. filets en surimi)

kg

S

10.20.15.20 *

Bevroren surimi, rauw

kg

S

CPA: 10.20.16

Vislevers, hom en kuit, bevroren

10.20.16.00

Vislevers, hom en kuit, bevroren

kg

S

CPA: 10.20.21

Visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt

10.20.21.00

Visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt

kg

S

CPA: 10.20.22

Levers, hom en kuit, vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en ander eetbaar slachtafval, van vis, gedroogd,
gerookt, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

10.20.22.50

Levers, hom en kuit, vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en ander eet
baar slachtafval, van vis, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld; meel,
poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

CPA: 10.20.23

Vis, gedroogd, ook indien gezouten; gepekelde vis

10.20.23.50

Vis, gedroogd, ook indien gezouten; vis, gezouten, doch niet gedroogd;
gepekelde vis (excl. filets, gerookte vis, koppen, staarten en zwemblazen)

CPA: 10.20.24

Gerookte vis, filets daaronder begrepen

kg

S

kg

S
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P

10.20.24.25

Pacifische zalm, Atlantische zalm en Donauzalm, gerookt (incl. filets) (excl.
koppen, staarten en zwemblazen)

kg

S

10.20.24.55

Haring, gerookt (incl. filets, excl. koppen, staarten en zwemblazen)

kg

S

10.20.24.70 *

Forel, gerookt (incl. filets, excl. koppen, staarten en zwemblazen)

kg

S

10.20.24.75 *

Gerookte vis (m.u.v. haring, forel, Pacifische zalm, Atlantische zalm en
Donauzalm)

kg

S

CPA: 10.20.25

Vis, op andere wijze bereid of verduurzaamd, met uitzondering van bereide schotels op basis van vis

10.20.25.10

Bereidingen en conserven van zalm, geheel of in stukken (excl. fijngemaakte
producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.20.25.20

Bereidingen en conserven van haring, geheel of in stukken (excl. fijnge
maakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.20.25.30

Bereidingen en conserven van sardines, sardinella’s en sprot, geheel of in
stukken (excl. fijngemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.20.25.40

Bereidingen en conserven van tonijn, boniet en bonito, geheel of in stukken
(excl. fijngemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.20.25.50

Bereidingen en conserven van makreel, geheel of in stukken (excl. fijnge
maakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.20.25.60

Bereidingen en conserven van ansjovis, geheel of in stukken (excl. fijnge
maakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.20.25.70

Filets van vis, omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd) (incl.
vissticks) (excl. bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.20.25.80

Bereidingen en conserven van andere vis, geheel of in stukken (excl. fijn
gemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

10.20.25.90

Bereidingen en conserven van vis (excl. geheel of in stukken, en excl.
bereide maaltijden en schotels)

kg

S

CPA: 10.20.26

Kaviaar en kaviaarsurrogaten

10.20.26.30

Kaviaar

kg

S

10.20.26.60

Kaviaarsurrogaten

kg

S

CPA: 10.20.31

Schaaldieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

10.20.31.00 z

Schaaldieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

kg

S

CPA: 10.20.32

Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

10.20.32.50 z

Weekdieren (jakobsschelpen, mosselen, inktvissen, pijlinktvissen en acht
armige inktvissen), bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

kg

S

CPA: 10.20.33

Andere ongewervelde waterdieren en zeewier, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld
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10.20.33.50 * z Andere ongewervelde waterdieren (tapijtschelpen, kwallen enz.), bevroren,
gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde
waterdieren (excl. schaaldieren), geschikt voor menselijke consumptie, be
vroren, gedroogd, gezouten of gepekeld
CPA: 10.20.34
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P

kg

S
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Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren en zeewier, op andere wijze bereid of verduurzaamd

10.20.34.00 * z Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren en zeewier,
op andere wijze bereid of verduurzaamd

kg

S

CPA: 10.20.41

Meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren of van
zeewier, niet geschikt voor menselijke consumptie

10.20.41.00

Meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren en van
andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie

CPA: 10.20.42

Andere niet-eetbare producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren
of van zeewier

10.20.42.00

Andere niet-eetbare producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of
van andere ongewervelde waterdieren of van zeewier (incl. visafvallen) (excl.
walvisbaarden en walvisbaardhaar, koraal en dergelijke stoffen, schelpen en
schalen, van schaaldieren, alsmede rugplaten van inktvissen, ruw of een
voudig voorbehandeld, en echte sponsen)

NACE: 10.31

Verwerking en conservering van aardappelen

CPA: 10.31.11

Aardappelen, bevroren

10.31.11.10

kg

S

kg

S

Aardappelen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

kg

S

10.31.11.30

Aardappelen, bereid of verduurzaamd, bevroren (incl. aardappelen, voor
gebakken of gebakken in olie en vervolgens bevroren) (excl. verduurzaamd
in azijn of azijnzuur)

kg

S

CPA: 10.31.12

Gedroogde aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden, doch niet op andere wijze bereid

10.31.12.00

Gedroogde aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden,
doch niet op andere wijze bereid

CPA: 10.31.13

Meel, gries, vlokken, korrels en pellets van gedroogde aardappelen

10.31.13.00

Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van gedroogde aardappelen

CPA: 10.31.14

Aardappelen, bereid of verduurzaamd

10.31.14.30

kg

S

kg

S

Aardappelen in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken (excl. be
vroren, in schijfjes (chips), bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

10.31.14.60

Aardappelen, bereid of verduurzaamd (incl. in schijfjes (chips)) (excl. bevro
ren, gedroogd, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur, en in de vorm
van meel, gries, griesmeel of vlokken)

kg

S

NACE: 10.32

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

CPA: 10.32.11

Tomatensap

10.32.11.00

Tomatensap

l

S
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P

kg

S

CPA: 10.32.12

Sinaasappelsap

10.32.12.10

Bevroren sinaasappelsap, niet geconcentreerd

10.32.12.20

Sinaasappelsap, niet geconcentreerd (excl. bevroren)

l

S

10.32.12.30

Sinaasappelsap, n.e.g.

l

S

CPA: 10.32.13

Sap van pompelmoezen, van grapefruits of van pomelo’s

10.32.13.00

Sap van pompelmoezen, van grapefruits of van pomelo’s

l

S

CPA: 10.32.14

Ananassap

10.32.14.00

Ananassap

l

S

CPA: 10.32.15

Druivensap

10.32.15.00

Druivensap (druivenmost daaronder begrepen)

l

S

CPA: 10.32.16

Appelsap

10.32.16.00

Appelsap

l

S

CPA: 10.32.17

Mengsels van vruchten- en groentesappen

10.32.17.00

Mengsels van vruchten- en groentesappen

l

S

CPA: 10.32.19

Sap van andere vruchten of groenten

10.32.19.10

Sap van andere citrusvruchten (excl. sinaasappelen pompelmoezen, grape
fruits en pomelo’s), niet onderling vermengd en niet geconcentreerd

l

S

10.32.19.20

Sap van vruchten of groenten (excl. sinaasappelen, pompelmoezen, grape
fruits, pomelo’s, ananassen, tomaten, druiven of appelen), niet onderling
vermengd, ongegist en zonder toegevoegde alcohol

l

S

10.32.19.30

Andere vruchten- en groentesappen, n.e.g.

l

S

NACE: 10.39

Overige verwerking en conservering van groenten en fruit

CPA: 10.39.11

Groenten, bevroren

10.39.11.00

Groenten en mengsels van groenten, ook indien gestoomd of in water
gekookt, bevroren (excl. aardappelen)

kg

S

CPA: 10.39.12

Groenten, voorlopig verduurzaamd

10.39.12.00

Groenten, voorlopig verduurzaamd door middel van zwaveldioxide of in
water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere
stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke con
sumptie

kg

S

CPA: 10.39.13

Gedroogde groenten

10.39.13.30

Gedroogde uien, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel
fijngemaakt of in poedervorm, doch zonder op andere wijze te zijn bereid

kg

S

10.39.13.50

Gedroogde paddenstoelen en truffels, ook indien in stukken of in schijven
gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze
bereid

kg

S
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P

10.39.13.90

Gedroogde groenten (excl. aardappelen, uien, paddenstoelen en truffels) en
mengsels van groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan
wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid

kg

S

CPA: 10.39.15

Bonen, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur (excl. bereide groenteschotels)

10.39.15.00 z

Bonen, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur (excl.
bereide groenteschotels)

CPA: 10.39.16

Erwten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur (excl. bereide groenteschotels)

10.39.16.00 z

Erwten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur (excl.
bereide groenteschotels)

CPA: 10.39.17

Andere groenten (andere dan aardappelen), op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, met
uitzondering van bereide schotels op basis van groenten

10.39.17.10 z

Tomaten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, geheel
of in stukken (excl. bereide groenteschotels)

kg

S

10.39.17.21

Tomatenpuree en tomatenpasta, niet geconcentreerd

kg

S

10.39.17.25

Tomatenpuree en tomatenpasta, geconcentreerd

kg

S

10.39.17.30 z

Paddenstoelen en truffels, bereid of verduurzaamd (excl. bereide groente
schotels, en paddenstoelen en truffels, gedroogd, bevroren of verduurzaamd
in azijn of azijnzuur)

kg

S

10.39.17.40 z

Groenten en mengsels van groenten, bevroren (excl. bereide groentescho
tels; bevroren groenten en mengsels van groenten, ongekookt, gestoomd, in
water gekookt of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

10.39.17.50 z

Zuurkool, verduurzaamd (excl. bereide groenteschotels; zuurkool, gedroogd,
bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

10.39.17.60 z

Asperges, verduurzaamd (excl. bereide groenteschotels; asperges, gedroogd,
bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

10.39.17.70 z

Olijven, bereid of verduurzaamd (excl. bereide groenteschotels; olijven, ge
droogd, bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

10.39.17.80 z

Suikermaïs, bereid of verduurzaamd (excl. bereide groenteschotels; suiker
maïs, gedroogd, bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

10.39.17.90 z

Groenten en mengsels van groenten, n.e.g. (excl. bereide groenteschotels,
bevroren groenten en mengsels van groenten)

kg

S

CPA: 10.39.18

Groenten (andere dan aardappelen), vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of
azijnzuur

10.39.18.00

Groenten (excl. aardappelen), vruchten en andere eetbare plantendelen, be
reid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

CPA: 10.39.21

Vruchten en noten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

10.39.21.00

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

kg

kg

S

S

kg

S

kg

S
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CPA: 10.39.22

Jam, vruchtengelei, vruchtenmoes en vruchtenpasta

10.39.22.30

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken
of stoven verkregen, van citrusvruchten (excl. gehomogeniseerde bereidin
gen)

kg

S

10.39.22.90

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken
of stoven verkregen (excl. die van citrusvruchten, en excl. gehomogeniseerde
bereidingen)

kg

S

CPA: 10.39.23

Noten en grondnoten, gebrand, gezouten of op andere wijze bereid

10.39.23.30

Bereide of verduurzaamde grondnoten (incl. pindakaas) (excl. verduurzaamd
in azijn of azijnzuur, en bevroren, en excl. moes en pasta)

kg

S

10.39.23.90

Bereide of verduurzaamde noten (excl. grondnoten) en andere zaden, ook
indien onderling vermengd (excl. verduurzaamd in azijn of azijnzuur, ge
konfijt met suiker of bevroren, en excl. moes en pasta)

kg

S

CPA: 10.39.24

Vruchten, voorlopig verduurzaamd, niet geschikt voor dadelijke consumptie

10.39.24.10

Schillen van citrusvruchten en van meloenen, vers, bevroren, gedroogd, dan
wel in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of
andere stoffen zijn toegevoegd

kg

S

10.39.24.30

Andere vruchten, voorlopig verduurzaamd door middel van zwaveldioxide
of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of
andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dade
lijke consumptie

kg

S

CPA: 10.39.25

Grondnoten en noten, gedopt

10.39.25.00

Grondnoten en noten, gedopt, en zonnebloemzaad, gepeld

kg

S

CPA: 10.39.29

Andere bereide, gedroogde of verduurzaamde vruchten

10.39.29.10

Rozijnen en krenten

kg

S

10.39.29.30 *

Gedroogde vruchten (behalve druiven); mengsels van noten en/of gedroogde
vruchten

kg

S

10.39.29.50

Vruchten, bereid of verduurzaamd, n.e.g. (excl. muesli)

kg

S

CPA: 10.39.30

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten

10.39.30.00

Plantaardige bijproducten en plantaardig afval, van de soort gebruikt voor
het voederen van dieren

CPA: 10.39.91

Koken en andere voorbereidende diensten voor de verduurzaming van groenten en fruit

10.39.91.00

Koken en andere bereidingen (concentreren enz.) voor het conserveren van
groenten en fruit

NACE: 10,41

Vervaardiging van oliën en vetten

CPA: 10.41.11

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

kg

S

I
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10.41.11.00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie (excl. geë
mulgeerd, vermengd of op andere wijze bereid)

kg

S

CPA: 10.41.12

Vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, van vis of van zeezoogdieren

10.41.12.00

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan
(excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.19

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

10.41.19.00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien ge
raffineerd (excl. chemisch gewijzigd)

CPA: 10.41.21

Grondnotenolie, ruw

10.41.21.10

Ruwe grondnotenolie (excl. chemisch gewijzigd)

CPA: 10.41.22

Olijfolie, ruw

10.41.22.10

kg

S

kg

S

Olijfolie, verkregen bij de eerste persing, en fracties daarvan (excl. chemisch
gewijzigd)

kg

S

10.41.22.20

Olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ruw (incl. meng
sels daarvan met olijfolie verkregen bij de eerste persing, geraffineerd) (excl.
olijfolie verkregen bij de eerste persing en chemisch gewijzigde olie)

kg

S

CPA: 10.41.23

Zonnebloemzaadolie, ruw

10.41.23.00

Ruwe zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan (excl. che
misch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.24

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, ruw

10.41.24.10

Ruwe koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
(excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.25

Palmolie, ruw

10.41.25.10

Ruwe palmolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.29

Andere plantaardige oliën, ruw

10.41.29.10

Andere plantaardige oliën, ruw (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.30

Katoenlinters

10.41.30.00

Katoenlinters

kg

S

CPA: 10.41.41

Perskoeken en andere vaste afvallen van plantaardige oliën en vetten

10.41.41.30

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie

kg

S

10.41.41.50

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van vetten of
oliën van zonnebloemzaad

kg

S

10.41.41.70

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van vetten of
oliën van kool- of van raapzaad

kg

S
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10.41.41.90

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plant
aardige vetten of oliën (incl. die van katoenzaad, lijnzaad, kokosnoten,
kopra, palmnoten en palmpitten) (excl. die van sojabonen, zonnebloempit
ten, kool- en raapzaad)

kg

S

CPA: 10.41.42

Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel

10.41.42.00

Meel van oliehoudende zaden en vruchten (excl. mosterdmeel)

kg

S

CPA: 10.41.51

Sojaolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.51.00

Geraffineerde sojaolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.52

Grondnotenolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.52.00

Geraffineerde grondnotenolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.53

Olijfolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.53.10

Geraffineerde olijfolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

10.41.53.30

Olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven (incl. mengsels
daarvan met olijfolie verkregen bij de eerste persing, geraffineerd) (excl.
ruwe olie, olijfolie verkregen bij de eerste persing en chemisch gewijzigde
olie)

kg

S

CPA: 10.41.54

Zonnebloemzaadolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.54.00

Geraffineerde zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan
(excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.55

Katoenzaadolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.55.00

Geraffineerde katoenzaadolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.56

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.56.00

Geraffineerde koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties
daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

CPA: 10.41.57

Palmolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.57.00

Geraffineerde palmolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

CPA: 10.41.58

Kokosolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.58.00

Geraffineerde kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan (excl. chemisch ge
wijzigd)d

CPA: 10.41.59

Andere olie en fracties daarvan, geraffineerd (excl. chemisch gewijzigd); plantaardige vetten en vette oliën (excl.
maïsolie), alsmede fracties daarvan, n.e.g., geraffineerd (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

kg

S

kg

S
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10.41.59.00

Andere olie en fracties daarvan, geraffineerd (excl. chemisch gewijzigd);
plantaardige vetten en vette oliën (excl. maïsolie), alsmede fracties daarvan,
n.e.g., geraffineerd (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.41.60

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gehydrogeneerd, veresterd, doch niet verder
bereid

10.41.60.30

Dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk
gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, doch niet
verder bereid (incl. geraffineerd)

kg

S

10.41.60.50

Plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk
gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, doch niet
verder bereid (incl. geraffineerd)

kg

S

CPA: 10.41.71

Plantaardige was (andere dan triglyceriden)

10.41.71.00

Plantaardige was (incl. geraffineerd) (excl. triglyceriden)

kg

S

CPA: 10.41.72

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

10.41.72.00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dier
lijke of plantaardige was

NACE: 10,42

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

CPA: 10.42.10

Margarine en andere eetbare vetten

10.42.10.30

kg

S

Margarine (incl die met een laag of verlaagd vetgehalte) (excl. vloeibare
margarine)

kg

S

10.42.10.50

Andere bereidingen van vetten en oliën voor menselijke consumptie (incl.
vloeibare margarine)

kg

S

NACE: 10,51

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

CPA: 10.51.11

Verwerkte vloeibare melk

10.51.11.33

Melk en room, met een vetgehalte ≤ 1 gewichtspercent, niet ingedikt,
zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met
een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2 l

kg

S

10.51.11.37

Melk en room, met een vetgehalte ≤ 1 gewichtspercent, niet ingedikt,
zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met
een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking > 2 l

kg

S

10.51.11.42

Melk en room, met een vetgehalte > 1, doch ≤ 6 gewichtspercenten, niet
ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen
met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2 l

kg

S

10.51.11.48

Melk en room, met een vetgehalte > 1, doch ≤ 6 gewichtspercenten, niet
ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen
met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking > 2 l

kg

S

CPA: 10.51.12

Melk en room met > 6 % vet, niet ingedikt of gezoet

NL

L 309/20

Publicatieblad van de Europese Unie

PRODCOM

29.11.2019

Beschrijving

Eenheid

P

10.51.12.10

Melk en room, met een vetgehalte > 6, doch ≤ 21 gewichtspercenten, niet
ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen
met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2 l

kg

S

10.51.12.20

Melk en room, met een vetgehalte > 6, doch ≤ 21 gewichtspercenten, niet
ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen
met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking > 2 l

kg

S

10.51.12.30

Melk en room, met een vetgehalte > 21 gewichtspercenten, niet ingedikt,
zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2 l

kg

S

10.51.12.40

Melk en room, met een vetgehalte > 21 gewichtspercenten, niet ingedikt,
zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een
netto-inhoud per verpakking > 2 l

kg

S

CPA: 10.51.21

Mageremelk- en roompoeder

10.51.21.30

Mageremelkpoeder (melk en room in vaste vorm, met een vetgehalte ≤ 1,5
gewichtspercent), in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking ≤ 2,5 kg

kg

S

10.51.21.60

Mageremelkpoeder (melk en room in vaste vorm, met een vetgehalte ≤ 1,5
gewichtspercent), in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking > 2,5 kg

kg

S

CPA: 10.51.22

Vollemelk- en roompoeder

10.51.22.30

Vollemelkpoeder (melk en room in vaste vorm, met een vetgehalte > 1,5
gewichtspercent), in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking ≤ 2,5 kg

kg

S

10.51.22.60

Vollemelkpoeder (melk en room in vaste vorm, met een vetgehalte > 1,5
gewichtspercent), in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking > 2,5 kg

kg

S

CPA: 10.51.30

Boter en zuivelpasta’s

10.51.30.30

Boter met een vetgehalte ≤ 85 gewichtspercenten

kg

S

10.51.30.50

Boter met een vetgehalte > 85 gewichtspercenten en andere van melk
afkomstige vetstoffen (excl. zuivelpasta’s met een vetgehalte < 80 gewichts
percenten)

kg

S

10.51.30.70

Zuivelpasta’s met een vetgehalte < 80 gewichtspercenten

kg

S

CPA: 10.51.40

Kaas en wrongel

10.51.40.30

Verse (niet-gerijpte) kaas (incl. weikaas en wrongel)

kg

S

10.51.40.50

Kaas, geraspt of in poeder, blauw-groen geaderde kaas en andere kaas (excl.
smeltkaas, verse kaas, weikaas en wrongel)

kg

S

10.51.40.70

Smeltkaas (excl. geraspt of in poeder)

kg

S
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CPA: 10.51.51

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, andere dan in vaste vorm

10.51.51.04

Ingedikte of geëvaporeerde melk zonder toegevoegde zoetstoffen

kg

S

10.51.51.08

Ingedikte of geëvaporeerde melk met toegevoegde zoetstoffen

kg

S

CPA: 10.51.52

Yoghurt en andere gegiste of aangezuurde melk of room

10.51.52.41

Gestremde melk en room, yoghurt en andere gegiste melk en room

kg

S

10.51.52.45

Vloeibare yoghurt en aangezuurde melk, gearomatiseerd (gestremde melk en
room, yoghurt en andere gegiste melk en room, gearomatiseerd of met
toegevoegde vruchten of cacao)

kg

S

10.51.52.63

Karnemelk in poeder

kg

S

10.51.52.65

Karnemelk

kg

S

CPA: 10.51.53

Caseïne

10.51.53.00

Caseïne en caseïnaten

kg

S

CPA: 10.51.54

Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop

10.51.54.00

Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop

kg

S

CPA: 10.51.55

Wei

10.51.55.30

Wei en gewijzigde wei, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, ook
indien ingedikt of met toegevoegde zoetstoffen

kg

S

10.51.55.60

Wei en gewijzigde wei, vloeibaar of stroopachtig, ook indien ingedikt of
met toegevoegde zoetstoffen

kg

S

CPA: 10.51.56

Zuivelproducten, n.e.g.

10.51.56.00

Producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, n.e.g.

kg

S

NACE: 10,52

Vervaardiging van consumptie-ijs

CPA: 10.52.10

Consumptie-ijs

10.52.10.00

Consumptie-ijs (incl. sorbets en ijslolly’s) (excl. mengsels en basisproducten
voor de vervaardiging van consumptie-ijs)

l

S

NACE: 10,61

Vervaardiging van maalderijproducten

CPA: 10.61.11

Gedopte rijst

10.61.11.00

Gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst

kg

S

CPA: 10.61.12

Halfwitte en volwitte rijst; breukrijst

10.61.12.30

Halfwitte of volwitte (gebleekte) rijst, ook indien gepolijst of geglansd

kg

S

10.61.12.50

Breukrijst

kg

S

CPA: 10.61.21

Meel van tarwe of van mengkoren
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kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

10.61.21.00

Meel van tarwe of van mengkoren

CPA: 10.61.22

Meel van andere granen

10.61.22.00

Meel van granen (excl. tarwe of mengkoren)

CPA: 10.61.23

Meel en gries van groenten

10.61.23.00

Meel en gries, van gedroogde erwten, bonen, linzen, sago, maniokwortel,
arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen)
en dergelijke wortels en knollen; meel, gries en poeder, van vruchten ge
schikt voor consumptie

CPA: 10.61.24

Mengsels voor de bereiding van bakkerijproducten

10.61.24.00

Mengsels en deeg, voor de bereiding van brood, gebak, knäckebröd, koekjes,
biscuits, wafels, wafeltjes, beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroos
terde producten en andere bakkerswaren

CPA: 10.61.31

Gries en griesmeel van tarwe

10.61.31.33

Gries en griesmeel, van harde tarwe (“durum”)

kg

S

10.61.31.35

Gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt

kg

S

CPA: 10.61.32

Gries, griesmeel en pellets van granen, n.e.g.

10.61.32.30

Gries en griesmeel, van haver, mais, rijst, rogge, gerst en andere granen
(excl. tarwe)

kg

S

10.61.32.40

Pellets van tarwe

kg

S

10.61.32.50

Pellets van haver, mais, rijst, rogge, gerst en andere granen (excl. tarwe)

kg

S

CPA: 10.61.33

Ontbijtgranen en andere graanproducten

10.61.33.33

Granen (excl. rijst), gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of gebro
ken

kg

S

10.61.33.35

Graankiemen (excl. rijst), ook indien geplet, in vlokken of gemalen

kg

S

10.61.33.51

Bereidingen van de soort “Muesli” op basis van niet-geroosterde tarwevlok
ken

kg

S

10.61.33.53

Andere graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren

kg

S

10.61.33.55

Granen in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid
(excl. mais)

kg

S

CPA: 10.61.40

Zemelen, slijpsel en andere resten van het bewerken van granen
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10.61.40.10

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van
andere bewerkingen van maïs

kg

S

10.61.40.30

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van
andere bewerkingen van rijst

kg

S

10.61.40.50

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van
andere bewerkingen van tarwe

kg

S

10.61.40.90

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van
andere bewerkingen van andere granen (excl. mais, rijst en tarwe)

kg

S

NACE: 10.62

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

CPA: 10.62.11

Zetmeel; inuline; tarwegluten; dextrine en ander gewijzigd zetmeel

10.62.11.11

Tarwezetmeel

kg

S

10.62.11.13

Maïszetmeel

kg

S

10.62.11.15

Aardappelzetmeel

kg

S

10.62.11.19

Zetmeel (incl. rijstzetmeel en zetmeel gewonnen uit maniokwortels, arro
wroot en het merg van de sagopalm) (excl. tarwe-, mais- en aardappelzet
meel)

kg

S

10.62.11.30

Inuline

kg

S

10.62.11.50

Tarwegluten (excl. tarwegluten, bereid voor gebruik als lijm of als appreteer
middel in de textielindustrie)

kg

S

10.62.11.70

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (incl. veretherd of veresterd zetmeel,
oplosbaar zetmeel, voorgegelatineerd zetmeel of zwelstijfsel, dialdehydzet
meel en zetmeel behandeld met formaldehyd of epichloorhydrine)

kg

S

CPA: 10.62.12

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

10.62.12.00

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van
vlokken, korrels, parels en dergelijke

CPA: 10.62.13

Glucose en glucosestroop; fructose en fructosestroop; invertsuiker; suiker en suikerstropen, n.e.g.

10.62.13.10

Glucose en glucosestroop (excl. gearomatiseerd of met toegevoegde kleur
stoffen)

kg

S

10.62.13.20

Chemisch zuivere fructose in vaste vorm; fructose en fructosestroop, in
droge toestand > 50 gewichtspercenten fructose bevattend; isoglucose (excl.
gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen)

kg

S

10.62.13.30

Maltodextrine en maltodextrinestroop (excl. gearomatiseerd of met toege
voegde kleurstoffen)

kg

S

10.62.13.90

Andere suiker (incl. invertsuiker), n.e.g.

kg

S

kg

S
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CPA: 10.62.14

Maïsolie

10.62.14.30

Ruwe maïsolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

10.62.14.60

Geraffineerde maïsolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

CPA: 10.62.20

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen

10.62.20.00

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen

kg

S

NACE: 10.71

Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

CPA: 10.71.11

Vers brood

10.71.11.00

Vers brood met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk ≤ 5 ge
wichtspercenten, berekend op de droge stof (excl. brood met toegevoegde
honing, eieren, kaas of vruchten)

kg

S

CPA: 10.71.12

Vers banketbakkerswerk

10.71.12.00

Gebak; andere gezoete bakkerswaren

kg

S

NACE: 10.72

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

CPA: 10.72.11

Bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd; beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten

10.72.11.30

Bros gebakken brood, zgn. knäckebröd

kg

S

10.72.11.50

Beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten

kg

S

CPA: 10.72.12

Ontbijtkoek; koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes

10.72.12.30

Ontbijtkoek

kg

S

10.72.12.53

Koekjes en biscuits, gezoet, wafels en wafeltjes, geheel of gedeeltelijk bedekt
met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten

kg

S

10.72.12.55

Koekjes en biscuits, gezoet (incl. dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag)
(excl. geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen
die cacao bevatten)

kg

S

10.72.12.57

Wafels en wafeltjes, met een gehalte aan water > 10 gewichtspercenten
(excl. horentjes voor consumptie-ijs, twee of meer dunne lagen wafelgebak,
met tussenlaag, en dergelijke producten)

kg

S

10.72.12.59

Wafels en wafeltjes (incl. gezouten) (excl. geheel of gedeeltelijk bedekt met
chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten)

kg

S

CPA: 10.72.19

Andere droge en andere houdbare bakkerijproducten

10.72.19.10

Matses

kg

S
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Eenheid

P

10.72.19.20

Ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en der
gelijke producten

kg

S

10.72.19.40

Koekjes en biscuits (excl. geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met
andere bereidingen die cacao bevatten, gezoete koekjes en biscuits en wafels
en wafeltjes)

kg

S

10.72.19.50

Geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd

kg

S

10.72.19.90

Bakkerswaren, niet gezoet (incl. pannenkoeken, quiche, pizza) (excl. sand
wiches, knäckebröd, wafels, wafeltjes, beschuit, geroosterde producten, en
geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd)

kg

S

NACE: 10.73

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

CPA: 10.73.11

Macaroni, noedels en soortgelijke meelproducten

10.73.11.30

Deegwaren, niet gekookt, waarin ei is verwerkt (excl. gevuld of op andere
wijze bereid)

kg

S

10.73.11.50

Deegwaren, niet gekookt (excl. waarin ei is verwerkt, gevuld of op andere
wijze bereid)

kg

S

CPA: 10.73.12

Koeskoes

10.73.12.00

Koeskoes

kg

S

NACE: 10.81

Vervaardiging van suiker

CPA: 10.81.11

Rietsuiker en beetwortelsuiker, ruw, in vaste vorm

10.81.11.00

Rietsuiker en beetwortelsuiker, ruw, in vaste vorm, niet gearomatiseerd en
zonder toegevoegde kleurstoffen

kg

S

CPA: 10.81.12

Rietsuiker en beetwortelsuiker, geraffineerd, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm, niet gearomati
seerd en zonder toegevoegde kleurstoffen

10.81.12.30

Witte rietsuiker of beetwortelsuiker, geraffineerd, in vaste vorm

kg

S

10.81.12.90

Rietsuiker of beetwortelsuiker, geraffineerd, in vaste vorm (excl. witte suiker)

kg

S

CPA: 10.81.13

Rietsuiker of beetwortelsuiker, geraffineerd, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen; ahornsuiker en
ahornsuikerstroop

10.81.13.00

Rietsuiker of beetwortelsuiker, geraffineerd, gearomatiseerd of met toege
voegde kleurstoffen; ahornsuiker en ahornsuikerstroop

CPA: 10.81.14

Melasse

10.81.14.30

kg

S

Melasse van rietsuiker

kg

S

10.81.14.50

Melasse, verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker (excl. melasse
van rietsuiker)

kg

S

CPA: 10.81.20

Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie
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P

10.81.20.00

Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suiker
industrie (incl. defecatieschuim en schuimaarde (schuimkoek))

kg

S

NACE: 10.82

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

CPA: 10.82.11

Cacaopasta, ook indien ontvet

10.82.11.00

Cacaopasta (excl. die waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd)

kg

S

CPA: 10.82.12

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

10.82.12.00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

kg

S

CPA: 10.82.13

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

10.82.13.00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

kg

S

CPA: 10.82.14

Cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd

10.82.14.00

Cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd

kg

S

CPA: 10.82.21

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten (andere dan gezoet cacaopoeder),
in grote verpakkingen

10.82.21.30

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao
bevatten, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht > 2 kg, hetzij
in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke,
in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke
verpakking > 2 kg, met een gehalte aan cacaoboter ≥ 18 gewichtspercen
ten

kg

S

10.82.21.50

Zogenaamde “chocolate milk crumb”, met een gehalte aan cacaoboter
≥ 18 gewichtspercenten, in verpakkingen met een gewicht > 2 kg

kg

S

10.82.21.70

Cacaofantasie, met een gehalte aan cacaoboter ≥ 18 gewichtspercenten, in
verpakkingen met een gewicht > 2 kg

kg

S

10.82.21.90

Bereidingen voor menselijke consumptie, met een gehalte aan cacaoboter
< 18 gewichtspercenten, in verpakkingen met een gewicht > 2 kg (excl.
“chocolate milk crumb” en cacaofantasie)

kg

S

CPA: 10.82.22

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten (andere dan gezoet cacaopoeder),
andere dan die in grote verpakkingen

10.82.22.33

Chocolade in de vorm van tabletten, staven of repen, gevuld, met een kern
van crème, likeur of vruchtenpasta (excl. koekjes bedekt met chocolade)

kg

S

10.82.22.35

Chocolade in de vorm van tabletten, staven of repen, met toegevoegde
granen, noten of andere vruchten

kg

S

10.82.22.39

Chocolade in de vorm van tabletten, staven of repen (excl. gevuld, met
toegevoegde granen, noten of andere vruchten, koekjes bedekt met choco
lade)

kg

S

10.82.22.43

Bonbons of pralines, alcohol bevattend (excl. in de vorm van tabletten,
staven of repen)

kg

S

10.82.22.45

Bonbons of pralines (excl. alcohol bevattend of in de vorm van tabletten,
staven of repen)

kg

S
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10.82.22.53

Chocolade en chocoladewerken, gevuld (excl. in de vorm van tabletten,
staven of repen, koekjes bedekt met chocolade, en bonbons of pralines)

kg

S

10.82.22.55

Chocolade en chocoladewerken (excl. gevuld, in de vorm van tabletten,
staven of repen, koekjes bedekt met chocolade, en bonbons of pralines)

kg

S

10.82.22.60

Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervan
gende stoffen, die cacao bevatten (incl. nogablokken met een couverture
van chocolade) (excl. witte chocolade)

kg

S

10.82.22.70

Boterhampasta die cacao bevat

kg

S

10.82.22.80

Bereidingen voor dranken, die cacao bevatten

kg

S

10.82.22.90

Bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten (excl. cacao
pasta, -boter, -poeder, blokken, staven, vloeibaar, pasta, poeder, korrels,
andere verpakkingen > 2 kg, voor de vervaardiging van dranken of boter
hampasta)

kg

S

CPA: 10.82.23

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

10.82.23.10

Kauwgom

kg

S

10.82.23.20

Zoethoutextract (drop) bevattende > 10 gewichtspercenten sacharose, zon
der andere toegevoegde stoffen

kg

S

10.82.23.30

Witte chocolade

kg

S

10.82.23.53

Pasta’s op basis van suiker, in onmiddellijke verpakking met een nettoinhoud ≥ 1 kg (incl. marsepein, fondant, noga en amandelpasta’s)

kg

S

10.82.23.55

Keelpastilles en hoestbonbons, hoofdzakelijk samengesteld uit suiker en
aromatiserende middelen (excl. die met aromatiserende middelen met ge
neeskrachtige eigenschappen)

kg

S

10.82.23.63

Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen (excl. gesuikerde
amandelen)

kg

S

10.82.23.65

Gom- en geleiproducten (incl. vruchtenpasta’s toebereid als suikergoed)
(excl. kauwgom)

kg

S

10.82.23.73

Zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk

kg

S

10.82.23.75

Karamels, toffees en dergelijke

kg

S

10.82.23.83

Suikerwerk verkregen door samenpersing (incl. cachoudrop)

kg

S

10.82.23.90

Suikerwerk, n.e.g.

kg

S

CPA: 10.82.24

Vruchten, noten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker

10.82.24.00

Vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker,
uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd

kg

S

NACE: 10.83

Verwerking van thee en koffie

CPA: 10.83.11

Cafeïnevrije koffie en gebrande koffie

10.83.11.30

Koffie, ongebrand, waaruit cafeïne is verwijderd

kg

S
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10.83.11.50

Koffie, gebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd

kg

S

10.83.11.70

Koffie, gebrand, waaruit cafeïne is verwijderd

kg

S

CPA: 10.83.12

Koffiesurrogaten; extracten, essences en concentraten van koffie of van koffiesurrogaten; bolsters en schillen van
koffie

10.83.12.10

Koffiesurrogaten die koffie bevatten

kg

S

10.83.12.40

Extracten, essences en concentraten van koffie en preparaten op basis van
deze producten of op basis van koffie

kg

S

10.83.12.70

Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten,
essences en concentraten daarvan

kg

S

CPA: 10.83.13

Groene (niet-gefermenteerde) thee, zwarte (gefermenteerde) thee en gedeeltelijk gefermenteerde thee, in onmiddel
lijke verpakkingen met een inhoud van ≤ 3 kg

10.83.13.00

Thee in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud ≤ 3 kg

CPA: 10.83.14

Extracten, essences en concentraten van thee of van maté; preparaten op basis van thee of van maté

10.83.14.00

Extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op
basis van deze producten of op basis van thee of van maté

CPA: 10.83.15

Kruidenthees

10.83.15.00 z

Kruidenthees

NACE: 10.84

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

CPA: 10.84.11

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur

10.84.11.30

kg

S

kg

S

kg

S

Wijnazijn

l

S

10.84.11.90

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur (excl. wijnazijn)

l

S

CPA: 10.84.12

Sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd

10.84.12.10

Sojasaus

kg

S

10.84.12.30

Tomatenketchup en andere tomatensauzen

kg

S

10.84.12.53

Mosterdmeel

kg

S

10.84.12.55

Bereide mosterd

kg

S

10.84.12.70

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke
producten (excl. sojasaus, tomatenketchup en andere tomatensausen, mos
terdmeel en bereide mosterd)

kg

S

CPA: 10.84.30

Keuken- en tafelzout

10.84.30.00

Zout geschikt voor menselijke consumptie

kg

T
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NACE: 10.85

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

CPA: 10.85.11

Bereide maaltijden en schotels op basis van vlees, van slachtafvallen of van bloed

10.85.11.00 z

Bereide maaltijden en schotels op basis van vlees, van slachtafvallen of van
bloed

CPA: 10.85.12

Bereide maaltijden en schotels op basis van vis, van schaaldieren of van weekdieren

10.85.12.00 z

Bereide maaltijden en schotels op basis van vis, van schaaldieren of van
weekdieren

CPA: 10.85.13

Bereide maaltijden en schotels op basis van groenten

10.85.13.00 z

Bereide maaltijden en schotels op basis van groenten

CPA: 10.85.14

Bereide maaltijden en schotels op basis van deegwaren

10.85.14.10

Deegwaren, ook indien gekookt, gevuld met vlees, vis, kaas of andere zelf
standigheden in ongeacht welke hoeveelheid

kg

S

10.85.14.30

Gedroogde, niet-gedroogde en bevroren deegwaren (incl. bereide schotels)
(excl. niet-gekookte deegwaren, gevulde deegwaren)

kg

S

CPA: 10.85.19

Andere bereide maaltijden en schotels

10.85.19.10 z

Andere bereide maaltijden en schotels (incl. bevroren pizza’s) (excl. verse
pizza’s)

kg

S

NACE: 10.86

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

CPA: 10.86.10

Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.86.10.10

Gehomogeniseerde bereidingen van vlees, van slachtafvallen of van bloed
(excl. worst van alle soorten; bereidingen van deze producten, voor men
selijke consumptie)

kg

S

10.86.10.30

Gehomogeniseerde groenten (excl. bevroren of verduurzaamd in azijn of
azijnzuur)

kg

S

10.86.10.50

Gehomogeniseerde bereidingen van jam, vruchtengelei, marmelade, vruch
tenmoes en vruchtenpasta

kg

S

10.86.10.60

Samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie,
o.v.k. als kinder- of dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht
≤ 250 g

kg

S

10.86.10.70

Bereidingen voor de voeding van kinderen, o.v.k. (excl. samengestelde ge
homogeniseerde producten)

kg

S

NACE: 10.89

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

CPA: 10.89.11

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

10.89.11.00

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

kg

S

CPA: 10.89.12

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers of verduurzaamd; vogeleieren in de schaal, verduurzaamd of gekookt;
ovoalbumine
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10.89.12.30

Eiproducten, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde
vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd (excl. eieren in
de schaal en albumine)

kg

S

10.89.12.50

Ovoalbumine

kg

S

CPA: 10.89.13

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood; samengesteld bakpoeder

10.89.13.34

Bakkersgist

kg

S

10.89.13.39

Levende gist (excl bakkersgist)

kg

S

10.89.13.50

Inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood

kg

S

10.89.13.70

Samengesteld bakpoeder

kg

S

CPA: 10.89.14

Extracten en sappen van vlees, van vis of van ongewervelde waterdieren

10.89.14.00

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

kg

S

CPA: 10.89.16

Bereide bederfelijke voedingsmiddelen zoals sandwiches en verse pizza

10.89.16.00 z

Bederfelijke voedingsmiddelen, incl. verse pizza’s en sandwiches

kg

S

CPA: 10.89.17

Voedingssupplementen, bestemd voor menselijke consumptie

10.89.17.00 z

Voedingssupplementen (producten voor menselijke consumptie, bestemd
voor de levering van voedingsstoffen)

kg

S

CPA: 10.89.19

Andere voedingsmiddelen, n.e.g.

10.89.19.10

Karamel

kg

S

10.89.19.25

Moutextract

kg

S

10.89.19.30

Bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel
enz.

kg

S

10.89.19.35

Proteïneconcentraten; suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde
kleurstoffen

kg

S

10.89.19.50 z

Andere producten voor menselijke consumptie, n.e.g.

kg

S

NACE: 10.91

Vervaardiging van veevoeders

CPA: 10.91.10

Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets

10.91.10.10 z

Zogenaamde “premelanges” voor veevoeder

kg

S

10.91.10.33 z

Bereidingen voor het voederen van varkens (excl. zgn. premelanges)

kg

S

10.91.10.35 z

Bereidingen voor het voederen van rundvee (excl. zgn. premelanges)

kg

S

10.91.10.37 z

Bereidingen voor het voederen van pluimvee (excl. zgn. premelanges)

kg

S

10.91.10.39 z

Bereidingen voor het voederen van landbouwdieren, n.e.g. (excl. zgn. pre
melanges)

kg

S
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kg

S

CPA: 10.91.20

Luzernemeel en luzerne in pellets

10.91.20.00

Luzernemeel en luzerne in pellets

NACE: 10.92

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

CPA: 10.92.10

Bereide voeders voor huisdieren

10.92.10.30

Honden- en kattenvoer, o.v.k.

kg

S

10.92.10.60 z

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van huisdieren (excl.
honden- en kattenvoer, o.v.k.)

kg

S

NACE: 11.01

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

CPA: 11.01.10

Gedistilleerde alcoholhoudende dranken

11.01.10.20

Dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer (belangrijk: excl. alcohol
accijns)

l alc.
100 %

S

11.01.10.30

Whisky (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc.
100 %

S

11.01.10.40

Rum en andere gedistilleerde dranken verkregen door het distilleren van
gegiste suikerrietproducten (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc.
100 %

S

11.01.10.50

Gin en jenever (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc.
100 %

S

11.01.10.63

Wodka met een alcoholvolumegehalte ≤ 45,4 % vol (belangrijk: excl. alco
holaccijns)

l alc.
100 %

S

11.01.10.65

Dranken gedistilleerd uit fruit (excl. likeuren, gin, jenever, dranken gedistil
leerd uit wijn of druivenmoer) (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc.
100 %

S

11.01.10.70

Zuivere alcohol (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc.
100 %

S

11.01.10.80

Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol
bevatten (excl. dranken gedistilleerd uit wijn, druivenmoer of fruit, whisky,
rum, tafia, gin en jenever, wodka met een alcoholvolumegehalte van
≤ 45,4 %, uit fruit gedestilleerde dranken) (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc.
100 %

S

NACE: 11.02

Vervaardiging van wijn uit druiven

CPA: 11.02.11

Mousserende wijn van verse druiven

11.02.11.30

Champagne (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l

S

11.02.11.90

Mousserende wijn van verse druiven (excl. champagne, alcoholaccijns)

l

S

CPA: 11.02.12

Wijn van verse druiven, andere dan mousserende wijn; druivenmost

11.02.12.11 z

Witte wijn met beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

l

S

11.02.12.15

Wijn en druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is
verhinderd of gestuit, bij 20 °C met een overdruk teweeggebracht door CO2
in oplossing ≥ 1 bar, doch < 3 bar (excl. mousserende wijn)

l

S

Verw.
naar de
Nota’s
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11.02.12.17 z

Kwaliteitswijn en druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van al
cohol is verhinderd of gestuit, met beschermde oorsprongsbenaming (BOB),
met een effectief alcoholvolumegehalte ≤ 15 % vol (excl. witte wijn en
mousserende wijn)

l

S

11.02.12.20

Wijn en druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is
verhinderd of gestuit, met een alcoholvolumegehalte maximaal ≤ 15 % vol
(excl. wijnen met BOB en mousserende wijnen)

l

S

11.02.12.31

Portwijn, maderawijn, sherrywijn en andere wijnen met een alcohol-volu
megehalte > 15 % vol

l

S

11.02.12.50

Druivenmost (excl. alcoholaccijns)

l

S

NACE: 11.03

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

CPA: 11.03.10

Andere gegiste dranken (zoals cider, perenwijn, honigdrank); alcoholhoudende mengsels van dranken

11.03.10.00

Gegiste dranken en mengsels daarvan (incl. die met alcoholvrije dranken,
appelwijn, perenwijn en honingdrank) (excl. bier van mout, wijn van drui
ven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen)

NACE: 11.04

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

CPA: 11.04.10

Vermout en andere gearomatiseerde wijn van verse druiven

11.04.10.00

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten
of met aromatische stoffen (excl. alcoholaccijns)

NACE: 11.05

Vervaardiging van bier

CPA: 11.05.10

Bier, met uitzondering van bostel (brouwerijafval)

11.05.10.00

l

S

l

S

Bier van mout (excl. alcoholvrij bier, bier met een alcohol-volumegehalte
≤ 0,5 % vol, alcoholaccijns)

l

S

11.05.10.10

Alcoholvrij bier en bier met een alcohol-volumegehalte ≤ 0,5 % vol

l

S

CPA: 11.05.20

Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen

11.05.20.00

Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen (excl. alcoholaccijns)

kg

S

NACE: 11.06

Vervaardiging van mout

CPA: 11.06.10

Mout

11.06.10.30

Mout, niet gebrand (excl. alcoholaccijns)

kg

S

11.06.10.50

Mout, gebrand (excl. alcoholaccijns, verder bewerkte producten en mout die
blijkens de opmaak kennelijk bestemd is om als koffiesurrogaat te dienen)

kg

S

Verw.
naar de
Nota’s
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NACE: 11.07

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

CPA: 11.07.11

Mineraalwater en spuitwater, niet gezoet, noch gearomatiseerd

11.07.11.30

Mineraalwater en spuitwater, ongezoet

l

S

11.07.11.50

Water, ongezoet noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw (excl. mineraalwater en
spuitwater)

l

S

CPA: 11.07.19

Andere niet-alcoholische dranken

11.07.19.30

Water met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomati
seerd, d.w.z. frisdranken (incl. mineraalwater en spuitwater)

l

S

11.07.19.50

Niet-alcoholische dranken zonder melkvetten (excl. gezoet of ongezoet mi
neraalwater, spuitwater of gearomatiseerd water)

l

S

11.07.19.70

Niet-alcoholische dranken met melkvetten

l

S

NACE: 12.00

Vervaardiging van tabaksproducten

CPA: 12.00.11

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten

12.00.11.30

Sigaren en cigarillo’s, tabak of mengsels van tabak en tabakssurrogaten
bevattend (excl. tabaksaccijns)

p/st

S

12.00.11.50

Sigaretten, tabak of mengsels van tabak en tabakssurrogaten bevattend (excl.
tabaksaccijns)

p/st

S

12.00.11.70

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, enkel tabakssurrogaten bevattend (excl.
tabaksaccijns)

kg

S

CPA: 12.00.12

Gestripte tabaksbladeren, gedroogd

12.00.12.00

Gestripte tabaksbladeren, gedroogd

kg

S

CPA: 12.00.19

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; “gehomogeniseerde” en “gereconstitueerde” tabak; tabaks
extracten en tabakssauzen

12.00.19.30

Rooktabak (excl. tabaksaccijns)

kg

S

12.00.19.90

Tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid, tabaksextracten en tabaks
sauzen, andere gehomogeniseerde of gereconstitueerde tabak, n.e.g.

kg

S

NACE: 13.10

Bewerken en spinnen van textielvezels

CPA: 13.10.10

Wolvet (inclusief lanoline)

13.10.10.00

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen (incl. lanoline)

kg

T

CPA: 13.10.21

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

13.10.21.00

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

kg

T
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kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

CPA: 13.10.22

Wol, ontvet of gecarboniseerd, niet gekaard en niet gekamd

13.10.22.00

Wol, ontvet of gecarboniseerd, niet gekaard en niet gekamd

CPA: 13.10.23

Kammeling van wol of van fijn haar

13.10.23.00

Kammeling van wol of van fijn haar

CPA: 13.10.24

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd

13.10.24.00

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (incl. gekamd vlies)

CPA: 13.10.25

Katoen, gekaard of gekamd

13.10.25.00

Katoen, gekaard of gekamd

CPA: 13.10.26

Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), bewerkt, doch niet gesponnen

13.10.26.00

Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), bewerkt, doch
niet gesponnen

CPA: 13.10.29

Andere plantaardige textielvezels, bewerkt, doch niet gesponnen

13.10.29.00

Andere plantaardige textielvezels, bewerkt, doch niet gesponnen

CPA: 13.10.31

Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

13.10.31.00

Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met
het oog op het spinnen

CPA: 13.10.32

Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

13.10.32.00

Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met
het oog op het spinnen

CPA: 13.10.40

Garens van zijde of van afval van zijde

13.10.40.10

kg

T

kg

T

kg

Verw.
naar de
Nota’s

T

kg

T

Garens van zijde, n.o.v.k. (excl. garens van afval van zijde)

kg

T

13.10.40.30

Garens van afval van zijde, n.o.v.k.

kg

T

13.10.40.50

Garens van zijde of van afval van zijde, o.v.k.; poil de Messine (crin de
Florence)

kg

T

CPA: 13.10.50

Garens van wol, al dan niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; garens van fijn haar, van grof haar of van
paardenhaar (crin)

13.10.50.10

Kaardgaren van wol of van fijn haar, n.o.v.k.

kg

T

13.10.50.30

Kamgaren van wol of van fijn haar, n.o.v.k.

kg

T
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T
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13.10.50.50

Garens van wol of fijn dierlijk haar, o.v.k.

CPA: 13.10.61

Garens van katoen, andere dan naaigarens

13.10.61.32 z

Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor weefsels (excl. tapijten)

kg

T

13.10.61.33 z

Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor breiwerk en kousen

kg

T

13.10.61.35 z

Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor andere toepassingen
(incl. tapijten)

kg

T

13.10.61.52 z

Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor weefsels (excl. tapijten)

kg

T

13.10.61.53 z

Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor breiwerk en kousen

kg

T

13.10.61.55 z

Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor andere toepassingen (incl.
tapijten)

kg

T

13.10.61.60

Garens van katoen, o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

CPA: 13.10.62

Naaigarens van katoen

13.10.62.00

Naaigarens van katoen

kg

T

CPA: 13.10.71

Garens van vlas

13.10.71.10

Garens van vlas, n.o.v.k.

kg

T

13.10.71.20

Garens van vlas, o.v.k.

kg

T

CPA: 13.10.72

Garens van jute of van andere bastvezels; garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

13.10.72.00

Garens van bastvezels en andere plantaardige textielvezels (excl. vlas); pa
piergarens

CPA: 13.10.81

Garens van synthetische of van kunstmatige filamenten, getwijnd of gekabeld (andere dan naaigarens en garens
met een hoge sterktegraad van polyamiden, van polyesters of van viscoserayon), niet opgemaakt voor de verkoop
in het klein; synthetische of kunstmatige filamentgarens, andere dan naaigarens, opgemaakt voor de verkoop in
het klein

13.10.81.10

Getwijnde of gekabelde synthetische filamentgarens, n.o.v.k.

kg

T

13.10.81.30

Getwijnde of gekabelde kunstmatige filamentgarens, n.o.v.k. (excl. naaiga
rens)

kg

T

13.10.81.50

Synthetische of kunstmatige filamentgarens, o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

CPA: 13.10.82

Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten stapelvezels

13.10.82.10

Garens bevattende ≥ 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels,
n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

13.10.82.50

Garens bevattende ≥ 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, o.v.k.
(excl. naaigarens)

kg

T

kg

T
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CPA: 13.10.83

Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten stapelvezels

13.10.83.20

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten stapelvezels van polyesters, met
kunstmatige vezels gemengd, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

13.10.83.33 z

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, ge
mengd met gekaarde wol of gekaard fijn haar, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

13.10.83.36 z

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, ge
mengd met gekamde wol of gekamd fijn haar, n.o.v.k.

kg

T

13.10.83.40

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, ge
mengd met katoen, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

13.10.83.80

Andere garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels
n.e.g., n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

13.10.83.90

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, o.v.k.
(excl. naaigarens)

kg

T

CPA: 13.10.84

Garens, andere dan naaigarens, van kunstmatige stapelvezels

13.10.84.10

Garens van kunstmatige stapelvezels, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

13.10.84.30

Garens van kunstmatige stapelvezels, o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

CPA: 13.10.85

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten en stapelvezels

13.10.85.10

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten

kg

T

13.10.85.50

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels

kg

T

NACE: 13.20

Weven van textiel

CPA: 13.20.11

Weefsels van zijde of van afval van zijde

13.20.11.00

Weefsels van zijde of van afval van zijde

m2

S

CPA: 13.20.12

Weefsels van gekaarde of gekamde wol, van gekaard of gekamd fijn haar, van grof haar of van paardenhaar
(crin)

13.20.12.30

Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar

m2

T

13.20.12.60

Weefsels van kamgarens van wol of van fijn haar; weefsels van grof haar of
van paardenhaar

m2

T

CPA: 13.20.13

Weefsels van vlas

13.20.13.30

Weefsels bevattende ≥ 85 gewichtspercenten vlas

m2

T

13.20.13.60

Weefsels bevattende < 85 gewichtspercenten vlas

m2

T

CPA: 13.20.14

Weefsels van jute of van andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee)
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13.20.14.00

Weefsels van jute of van andere bastvezels (excl. vlas, hennep of ramee)

m2

T

CPA: 13.20.19

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens

13.20.19.00

Weefsels van hennep, van ramee of van andere plantaardige textielvezels
(excl. vlas, jute of andere bastvezels) of van papiergarens

m2

T

CPA: 13.20.20

Weefsels van katoen

13.20.20.14 z

Weefsels van katoen, met een gewicht ≤ 200 g/m2, voor kleding (excl. die
van verschillend gekleurd garen)

m2

T

13.20.20.17 z

Weefsels van katoen, met een gewicht ≤ 200 g/m2, voor huishoudlinnen of
woningtextiel (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

13.20.20.19 z

Weefsels van katoen, met een gewicht ≤ 200 g/m2, voor technisch of
industrieel gebruik (excl. die voor verbandgaas en die van verschillend
gekleurd garen)

m2

T

13.20.20.20

Weefsels van katoen, met een gewicht ≤ 100 g/m2, voor verbandgaas

m2

S

13.20.20.31 z

Weefsels van katoen, van verschillend gekleurd garen, met een gewicht
≤ 200 g/m2, voor overhemden en blouses

m2

T

13.20.20.42 z

Weefsels van katoen, met een gewicht > 200 g/m2, voor kleding (excl. die
van verschillend gekleurd garen)

m2

T

13.20.20.44 z

Weefsels van katoen, met een gewicht > 200 g/m2, voor huishoudlinnen of
woningtextiel (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

13.20.20.49 z

Weefsels van katoen, met een gewicht > 200 g/m2, voor technisch of
industrieel gebruik (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

13.20.20.60

Weefsels van denim, met een gewicht > 200 g/m2 (incl. niet-blauwe denim)

m2

S

13.20.20.72 z

Weefsels van katoen, van verschillend gekleurd garen, voor andere kleding

m2

T

13.20.20.74 z

Weefsels van katoen, van verschillend gekleurd garen, voor huishoudlinnen
of voor woningtextiel

m2

T

13.20.20.79 z

Weefsels van katoen, van verschillend gekleurd garen, voor technisch of
industrieel gebruik

m2

T

CPA: 13.20.31

Weefsels van synthetische of van kunstmatige filamentgarens

13.20.31.30

Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens met een hoge
sterktegraad, of van strippen of artikelen van dergelijke vorm (incl. die
van nylon, andere polyamiden, polyesters of viscoserayon)

m2

S

13.20.31.50

Weefsels van synthetische filamentgarens (excl. die van garens met een hoge
sterktegraad of van strippen of artikelen van dergelijke vorm)

m2

T

Verw.
naar de
Nota’s
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13.20.31.70

Weefsels van kunstmatige filamentgarens (excl. die van garens met een hoge
sterktegraad)

m2

T

CPA: 13.20.32

Weefsels van synthetische stapelvezels

13.20.32.10

Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelve
zels

m2

T

13.20.32.20

Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten
van deze vezels, hoofdzakelijk of enkel met katoen gemengd (excl. die van
verschillend gekleurd garen)

m2

T

13.20.32.30

Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten
van deze vezels, hoofdzakelijk of enkel met katoen gemengd, van verschil
lend gekleurd garen

m2

T

13.20.32.40

Weefsels van synthetische stapelvezels, hoofdzakelijk of enkel met gekaarde
wol of gekaard fijn haar gemengd

m2

T

13.20.32.50

Weefsels van synthetische stapelvezels, hoofdzakelijk of enkel met gekamde
wol of gekamd fijn haar gemengd

m2

T

13.20.32.90

Weefsels van synthetische stapelvezels, gemengd met andere vezels dan wol,
fijn haar of katoen

m2

T

CPA: 13.20.33

Weefsels van kunstmatige stapelvezels

13.20.33.30

Weefsels van kunstmatige stapelvezels (excl. die van verschillend gekleurd
garen)

m2

T

13.20.33.50

Weefsels van kunstmatige stapelvezels, van verschillend gekleurd garen

m2

S

CPA: 13.20.41

Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan lussenweefsel en lint

13.20.41.00

Ketting- en inslagfluweel en -pluche en chenilleweefsel (excl. lussenweefsel
(bad- en frotteerstof) van katoen, getufte textielstoffen, lint)

m2

S

CPA: 13.20.42

Lussenweefsel (bad- of frotteerstof) van katoen, ander dan lint

13.20.42.00

Lussenweefsel (bad- en frotteerstof), van katoen

m2

T

CPA: 13.20.43

Ander lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan lint

13.20.43.00

Lussenweefsel (bad- en frotteerstof) (excl. van katoen)

m2

T

CPA: 13.20.44

Weefsel met gaasbinding, ander dan lint

13.20.44.00

Weefsels met gaasbinding (excl. verbandgaas en lint)

m2

S

Verw.
naar de
Nota’s
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m2

S

kg

S

Verw.
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CPA: 13.20.45

Getufte textielweefsels, andere dan tapijten

13.20.45.00

Getufte textielstoffen (excl. getufte tapijten)

CPA: 13.20.46

Weefsels (lint daaronder begrepen) van glasvezels

13.20.46.00

Weefsels van glasvezels (incl. lint en glaswol)

NACE: 13.30

Textielveredeling

CPA: 13.30.11

Diensten in verband met het bleken en verven van textielvezels en textielgarens

13.30.11.10

Verven van vezels

I

13.30.11.21

Verven van garens van zijde

I

13.30.11.22

Verven van garens van wol, fijn of grof haar of paardenhaar

I

13.30.11.23

Verven van garens van katoen (excl. naaigarens)

I

13.30.11.24

Verven van vlas, jute, andere bastvezels, andere plantaardige textielvezels en
papiergarens

I

13.30.11.25

Verven van synthetische filamentgarens (excl. naaigarens)

I

13.30.11.26

Verven van kunstmatige filamentgarens (excl. naaigarens)

I

13.30.11.27

Verven van garens van synthetische stapelvezels (excl. naaigarens)

I

13.30.11.28

Verven van garens van kunstmatige stapelvezels (excl. naaigarens)

I

CPA: 13.30.12

Diensten in verband met het bleken van weefsels en van artikelen van textiel (kleding daaronder begrepen)

13.30.12.10

Bleken van weefsels van zijde

I

13.30.12.20

Bleken van weefsels van wol, fijn of grof haar of paardenhaar

I

13.30.12.30

Bleken van weefsels van katoen

I

13.30.12.40

Bleken van vlas, jute, andere bastvezels, andere plantaardige textielvezels en
papiergarens

I

13.30.12.50

Bleken van weefsels van synthetische filamentgarens en stapelvezels

I

13.30.12.60

Bleken van weefsels van kunstmatige filamentgarens en stapelvezels

I

13.30.12.70

Bleken van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. lussenweefsel (bad- en
frotteerstof), van katoen en lint)

I

13.30.12.80

Bleken van lussenweefsel (bad- en frotteerstof) (excl. getufte weefsels)

I

13.30.12.90

Bleken van brei- en haakwerk aan het stuk

I

CPA: 13.30.13

Diensten in verband met het verven van weefsels en van artikelen van textiel (kleding daaronder begrepen)
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13.30.13.10

Verven van weefsels van zijde of afval van zijde

I

13.30.13.20

Verven van weefsels van wol, fijn of grof haar of paardenhaar

I

13.30.13.30

Verven van weefsels van katoen

I

13.30.13.40

Verven van weefsels van vlas, jute, andere bastvezels, andere plantaardige
textielvezels en papiergarens

I

13.30.13.50

Verven van weefsels van synthetische filamentgarens of stapelvezels

I

13.30.13.60

Verven van weefsels van kunstmatige filamentgarens of stapelvezels

I

13.30.13.70

Verven van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. lussenstof (bad- en
frotteerstof) van katoen en lint)

I

13.30.13.80

Verven van lussenweefsel (bad- en frotteerstof) (excl. getufte weefsels)

I

13.30.13.90

Verven van brei- en haakwerk aan het stuk en van gebonden textielvlies

I

CPA: 13.30.19

Diensten in verband met het op andere wijze veredelen van textiel en van artikelen van textiel (kleding daaronder
begrepen)

13.30.19.10

Afwerken van weefsels van zijde (excl. bleken, verven, bedrukken)

I

13.30.19.20

Afwerken van weefsels van wol, fijn of grof haar of paardenhaar (excl.
bleken, verven, bedrukken)

I

13.30.19.30

Afwerken van weefsels van katoen (excl. bleken, verven, bedrukken)

I

13.30.19.40

Afwerken van weefsels van vlas, jute, andere bastvezels, andere plantaardige
textielvezels en papiergarens (excl. bleken, verven, bedrukken)

I

13.30.19.50

Afwerken van weefsels van synthetische filamentgarens of stapelvezels (excl.
bleken, verven, bedrukken)

I

13.30.19.60

Afwerken van weefsels van kunstmatige filamentgarens of stapelvezels (excl.
bleken, verven, bedrukken)

I

13.30.19.70

Afwerken van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. lussenstof (bad- en
frotteerstof) van katoen en lint, en excl. bleken, verven, bedrukken)

I

13.30.19.80

Afwerken van lussenweefsel (bad- en frotteerstof) (excl. getufte weefsels en
excl. bleken, verven, bedrukken)

I

13.30.19.90

Afwerken van brei- en haakwerk aan het stuk en van gebonden textielvlies
(excl. bleken, verven, bedrukken)

I
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13.30.19.95

Afwerken van kleding

I

NACE: 13.91

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

CPA: 13.91.11

Poolbrei- en poolhaakwerk aan het stuk (incl. lussenstof)

13.91.11.00

Poolbrei- en poolhaakwerk aan het stuk (incl. lussenstof)

CPA: 13.91.19

Ander brei- en haakwerk aan het stuk, namaakbont verkregen door breien daaronder begrepen

13.91.19.10

Brei- en haakwerk aan het stuk (excl. poolbrei- en poolhaakwerk)

13.91.19.20

Namaakbont en artikelen van namaakbont

NACE: 13.92

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding

CPA: 13.92.11

Dekens, met uitzondering van elektrisch verwarmde dekens

13.92.11.30

Dekens van wol of van fijn haar (excl. elektrisch verwarmde dekens)

p/st

S

13.92.11.50

Dekens van synthetische vezels (excl. elektrisch verwarmde dekens)

p/st

S

13.92.11.90

Dekens van textiel (excl. die van wol, fijn haar of synthetische vezels en
excl. elektrisch verwarmde dekens)

p/st

S

CPA: 13.92.12

Beddenlinnen

13.92.12.30

Beddenlinnen van brei- of haakwerk

kg

S

13.92.12.53

Beddenlinnen van katoen (excl. die van brei- of haakwerk)

kg

S

13.92.12.55

Beddenlinnen van vlas of van ramee (excl. die van brei- en haakwerk)

kg

S

13.92.12.59

Beddenlinnen van geweven textielstoffen (excl. die van katoen, vlas of ra
mee)

kg

S

13.92.12.70

Beddenlinnen van gebonden textielvlies van synthetische of kunstmatige
vezels

kg

S

CPA: 13.92.13

Tafellinnen

13.92.13.30

Tafellinnen van brei- of haakwerk

kg

S

13.92.13.53

Tafellinnen van katoen (excl. die van brei- en haakwerk)

kg

S

13.92.13.55

Tafellinnen van vlas (excl. die van brei- en haakwerk)

kg

S

13.92.13.59

Tafellinnen van geweven synthetische of kunstmatige vezels, van andere
geweven textielstoffen of van ander gebonden textielvlies (excl. die van
katoen of vlas)

kg

S

13.92.13.70

Tafellinnen van gebonden textielvlies, van synthetische of kunstmatige ve
zels

kg

S

CPA: 13.92.14

Huishoudlinnen

13.92.14.30

Huishoudlinnen van lussenstof van katoen

kg

S

kg

kg

T

T
S

Verw.
naar de
Nota’s
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P

13.92.14.50

Huishoudlinnen van geweven textielstoffen (excl. die van lussenstof van
katoen)

kg

S

13.92.14.70

Huishoudlinnen van gebonden textielvlies van synthetische of kunstmatige
vezels

kg

S

CPA: 13.92.15

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

13.92.15.30

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen (incl. bed- en gordijnvalletjes), van breiof haakwerk

m2

S

13.92.15.50

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen (incl. bed- en gordijnvalletjes), van weef
sels

m2

S

13.92.15.70

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen (incl. bed- en gordijnvalletjes), van ge
bonden textielvlies

m2

S

CPA: 13.92.16

Artikelen voor stoffering, n.e.g.; stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen voor de vervaardiging
van tapijten, van tapisserieën en dergelijke

13.92.16.20

Tapisserieën, met de hand geweven (incl. gobelins, Vlaamse tapisserieën,
aubussons, beauvais) of met de naald vervaardigd (incl. halve kruissteek,
kruissteek), ook indien geconfectioneerd

13.92.16.40

Bedspreien (excl. dekbedden)

13.92.16.60

Artikelen voor stoffering (incl. meubelhoezen en kussenovertrekken, ook
die voor autostoelen) (excl. dekens, tafel-, bedden- en huishoudlinnen, vi
trages, gordijnen en rolgordijnen, valletjes en bedspreien)

S

13.92.16.80

Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, voor de vervaar
diging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en ser
vetten of van dergelijke artikelen van textiel, o.v.k.

S

CPA: 13.92.21

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

13.92.21.30

Zakken van katoen, voor verpakkingsdoeleinden

kg

S

13.92.21.50

Zakken van brei- of haakwerk van strippen of van dergelijke artikelen, van
polyethyleen of van polypropyleen, voor verpakkingsdoeleinden

kg

S

13.92.21.70

Zakken van strippen of van dergelijke artikelen, van polyethyleen of van
polypropyleen, voor verpakkingsdoeleinden (excl. die van brei- of haak
werk)

kg

S

13.92.21.90

Zakken voor verpakkingsdoeleinden (excl. die van katoen en die van strip
pen van polyethyleen of van polypropyleen)

kg

S

CPA: 13.92.22

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en
zeilsleden; tenten en kampeerartikelen (luchtbedden daaronder begrepen)

13.92.22.10

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke (excl. voor
tenten voor kampeerwagens)

kg

S

13.92.22.30

Tenten (incl. voortenten voor kampeerwagens)

kg

S

13.92.22.50

Zeilen

kg

S

S

p/st

S
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13.92.22.70

Luchtbedden en andere kampeerartikelen (excl. voortenten voor kampeer
wagens, tenten en slaapzakken)

kg

S

CPA: 13.92.23

Valschermen (bestuurbare valschermen daaronder begrepen) en rotochutes; delen daarvan

13.92.23.00

Valschermen en rotochutes, delen en toebehoren daarvan (incl. bestuurbare
valschermen)

kg

S

CPA: 13.92.24

Dekbedden, gewatteerde dekens, kussens, poefs, peluws, slaapzakken en dergelijke, met binnenvering of opgevuld
met ongeacht welk materiaal, dan wel van rubber of van kunststof

13.92.24.30

Slaapzakken

p/st

S

13.92.24.93

Artikelen voor bedden, gevuld met veren of dons (incl. dekbedden, gewat
teerde dekens, kussens, poefs en peluws) (excl. matrassen en slaapzakken)

p/st

S

13.92.24.99

Artikelen voor bedden, gevuld met ander materiaal dan met veren of dons
(incl. dekbedden, gewatteerde dekens, kussens, poefs en peluws) (excl. ma
trassen en slaapzakken)

p/st

S

CPA: 13.92.29

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel (dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, zwem
gordels en zwemvesten daaronder begrepen)

13.92.29.53

Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, van gebonden
textielvlies

kg

S

13.92.29.57

Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke (excl. die van
brei- of haakwerk of van gebonden textielvlies)

kg

S

13.92.29.99

Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, van brei- of
haakwerk; zwemgordels en zwemvesten en andere geconfectioneerde arti
kelen (excl. maandverbanden, luiers en dergelijke artikelen)

kg

S

NACE: 13.93

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

CPA: 13.93.11

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen

13.93.11.00

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen

m2

S

CPA: 13.93.12

Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt

13.93.12.00

Geweven tapijten (excl. getuft of gevlokt)

m2

S

CPA: 13.93.13

Tapijten, getuft

13.93.13.00

Getufte tapijten

m2

S

CPA: 13.93.19

Andere tapijten (die van vilt daaronder begrepen)
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13.93.19.30

Tapijten van naaldgetouwvilt (excl. getuft of gevlokt)

m2

S

13.93.19.90

Andere tapijten (excl. geknoopt of met opgerolde polen, geweven of getuft,
of van naaldgetouwvilt)

m2

S

NACE: 13.94

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

CPA: 13.94.11

Koord, bindgaren en touw, van jute of van andere bastvezels

13.94.11.30

Bindgaren, touw en kabel, van sisal of van andere textielvezels van agaven,
van jute of van andere bastvezels of van harde bladvezels (excl. bindtouw)

kg

S

13.94.11.53

Bindtouw van sisal

kg

S

13.94.11.55

Bindtouw van polyethyleen of van polypropyleen

kg

S

13.94.11.60

Bindgaren, touw en kabel, van polyethyleen of van polypropyleen, van
nylon of van andere polyamiden of van polyesters, > 50 000 decitex, of
van andere synthetische vezels (excl. bindtouw)

kg

S

13.94.11.70

Bindgaren van polyethyleen of van polypropyleen, van nylon of van andere
polyamiden of van polyesters, ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (excl. bindtouw)

kg

S

13.94.11.90

Bindgaren, touw en kabels van textielstoffen (excl. jute, andere bastvezels,
sisal, abaca, andere harde bladvezels en synthetische vezels)

kg

S

CPA: 13.94.12

Geknoopte netten van koord, bindgaren of touw; netten van textielstof; artikelen van garen of van strippen, n.e.g.

13.94.12.33

Geconfectioneerde visnetten van bindgaren, touw of kabel, van synthetische
of kunstmatige vezels (excl. schepnetten)

kg

S

13.94.12.35

Geconfectioneerde visnetten van garens van synthetische of kunstmatige
vezels (excl. schepnetten)

kg

S

13.94.12.53

Geconfectioneerde netten van bindgaren, touw of kabel, van nylon of van
andere polyamiden (excl. gehaakte netten aan het stuk, haarnetjes, sport- en
visnetten)

kg

S

13.94.12.55

Geconfectioneerde netten van nylon of van andere polyamiden (excl. ge
haakte netten aan het stuk, haarnetjes, sport- en visnetten en netten van
bindgaren, touw of kabel)

kg

S

13.94.12.59

Geknoopte netten van textielstoffen (excl. geconfectioneerde visnetten van
synthetische of kunstmatige textielstoffen en andere geconfectioneerde net
ten van nylon of van andere polyamiden)

kg

S

13.94.12.80

Artikelen van bindgaren, van touw of van kabel

kg

S

NACE: 13.95

Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief
kleding

CPA: 13.95.10

Gebonden textielvlies en artikelen van gebonden textielvlies, met uitzondering van kleding

13.95.10.10

Gebonden textielvlies met een gewicht ≤ 25 g/m2 (incl. artikelen van ge
bonden textielvlies) (excl. kleding, of bekleed of bedekt)

kg

S
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13.95.10.20

Gebonden textielvlies met een gewicht > 25 doch ≤ 70 g/m2 (incl. artike
len van gebonden textielvlies) (excl. kleding, of bekleed of bedekt)

kg

S

13.95.10.30

Gebonden textielvlies met een gewicht > 70 doch ≤ 150 g/m2 (incl. ar
tikelen van gebonden textielvlies) (excl. kleding, of bekleed of bedekt)

kg

S

13.95.10.50

Gebonden textielvlies met een gewicht > 150 g/m2 (incl. artikelen van
gebonden textielvlies) (excl. kleding, of bekleed of bedekt)

kg

S

13.95.10.70

Gebonden textielvlies, bekleed of bedekt (incl. artikelen van gebonden tex
tielvlies) (excl. kleding)

kg

S

NACE: 13.96

Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel

CPA: 13.96.11

Metaalgarens, ook indien omwoeld

13.96.11.00

Metaalgarens, ook indien omwoeld

kg

S

CPA: 13.96.12

Weefsels van metaaldraad of van metaalgarens, n.e.g.

13.96.12.00

Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens, van de soort ge
bezigd voor kleding, voor stoffering of voor dergelijk gebruik

kg

S

CPA: 13.96.13

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens en strippen, geïmpregneerd of
bedekt met rubber of met kunststof

13.96.13.00

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textiel
garens en strippen, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met
rubber of met kunststof

CPA: 13.96.14

Textielweefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt, n.e.g.

13.96.14.00

Textielweefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt, n.e.g.

CPA: 13.96.15

Bandenkoordweefsel (“type cord fabric”) van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere poly
amiden, van polyester of van viscoserayon

13.96.15.00

Bandenkoordweefsel (“tyre cord fabric”) van garens met een hoge sterkte
graad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscose
rayon

CPA: 13.96.16

Producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik (kousen, pitten en wieken, gloeikousjes, brandslangen,
drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, builgaas en persdoeken daaronder begrepen)

13.96.16.20

Brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook indien gewapend,
met beslag of met toebehoren van andere stoffen

kg

S

13.96.16.50

Kousen, pitten en wieken, voor lampen enz., drijfriemen, drijfsnaren en
transportbanden (incl. versterkt met metaal of met andere materialen),
van textielstoffen

kg

S

13.96.16.80

Weefsels en vilt, van textiel, van de soort gebruikt voor papiermachines of
dergelijke machines (incl. machines voor pulp of asbestcement)

kg

S

CPA: 13.96.17

Lint; bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels; passe
mentwerk en dergelijke

kg

S

m2

S

m2

S
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13.96.17.30

Lint (excl. etiketten, insignes en dergelijke artikelen)

S

13.96.17.50

Etiketten, insignes en dergelijke artikelen, van textiel (excl. geborduurd)

S

13.96.17.70

Boordsel aan het stuk; eikels, kwasten en pompons, passementwerk en
dergelijke versieringsartikelen (excl. van brei- of haakwerk)

S

NACE: 13.99

Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.

CPA: 13.99.11

Tule, bobinettule en filetweefsel, met uitzondering van weefsels en van brei- en haakwerk; kant, aan het stuk, in
banden of in de vorm van motieven

13.99.11.30

Tule, bobinettule en filetweefsel (excl. geweven, brei- en haakwerk)

S

13.99.11.50

Kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, mechanisch
vervaardigd

S

13.99.11.70

Kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, met de hand
vervaardigd

S

CPA: 13.99.12

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

13.99.12.30

Etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel, aan het stuk, in
banden of in de vorm van motieven

S

13.99.12.50

Borduurwerk van katoen, aan het stuk, in banden of in de vorm van
motieven (excl. zonder zichtbaar grondweefsel)

S

13.99.12.70

Borduurwerk van textielstoffen, aan het stuk, in banden of in de vorm van
motieven (excl. zonder zichtbaar grondweefsel of van katoen)

S

CPA: 13.99.13

Vilt, bekleed, bedekt of met inlagen

13.99.13.00

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen, n.e.g.

CPA: 13.99.14

Textielvezels met een lengte van ≤ 5 mm (scheerhaar), noppen van textielstof

13.99.14.00

Scheerhaar en noppen van textielstof

CPA: 13.99.15

Omwoeld garen, strippen daaronder begrepen; chenillegaren, kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)

13.99.15.00

Omwoeld garen, aslmede strippen en artikelen van dergelijke vorm, van
synthetische of kunstmatige textielstoffen met een schijnbare breedte
≤ 5 mm, omwoeld; chenillegaren; kettingsteekgaren

CPA: 13.99.16

Gematelasseerde textielproducten aan het stuk

13.99.16.00

Gematelasseerde textielproducten aan het stuk (excl. borduurwerk)

CPA: 13.99.19

Ander textiel en andere textielproducten, n.e.g.

13.99.19.00

Poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica

kg

S

kg

S

kg

S

m2

S

p/st

S
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NACE: 14.11

Vervaardiging van kleding van leer

CPA: 14.11.10

Kleding van leder of van kunstleder

14.11.10.00

Kleding van leder of van kunstleder (incl. jassen en overjassen) (excl. kle
dingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels)

NACE: 14.12

Vervaardiging van werkkleding

CPA: 14.12.11

Ensembles, colbertjassen en blazers, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor heren

14.12.11.20

Ensembles van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor
heren of voor jongens, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

14.12.11.30

Colbertjassen, blazers en dergelijke, van katoen of van synthetische of
kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

CPA: 14.12.12

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor heren

14.12.12.40

Lange broeken van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor
heren of voor jongens, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

14.12.12.50

Zogenaamde Amerikaanse overalls van katoen of van synthetische of kunst
matige vezels, voor heren of voor jongens, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

CPA: 14.12.21

Ensembles, blazers en andere jasjes, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor dames

14.12.21.20

Ensembles van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor
dames of voor meisjes, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

14.12.21.30

Blazers en andere jasjes, van katoen of van synthetische of kunstmatige
vezels, voor dames of voor meisjes, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

CPA: 14.12.22

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor dames

14.12.22.40

Lange broeken van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor
dames of voor meisjes, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

14.12.22.50

Zogenaamde Amerikaanse overalls van katoen of van synthetische of kunst
matige vezels, voor dames of voor meisjes, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

CPA: 14.12.30

Andere werk- en bedrijfskleding

14.12.30.13

Andere werk- en bedrijfskleding van katoen of van synthetische of kunst
matige vezels, voor heren of voor jongens

p/st

S

14.12.30.23

Andere werk- en bedrijfskleding, van katoen of van synthetische of kunst
matige vezels voor dames of voor meisjes

p/st

S

NACE: 14.13

Vervaardiging van andere bovenkleding

CPA: 14.13.11

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor
jongens

14.13.11.10

Overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk,
voor heren of voor jongens (excl. colbertjassen, blazers en dergelijke, ano
raks, blousons en dergelijke)

p/st

S
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Eenheid

P

14.13.11.20

Vesten, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk,
voor heren of voor jongens (excl. colbertjasjes en blazers)

p/st

S

CPA: 14.13.12

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers, lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van
brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.13.12.30

Colbertjassen, blazers en dergelijke, van brei- of haakwerk, voor heren of
voor jongens

p/st

S

14.13.12.60

Kostuums en ensembles, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

p/st

S

14.13.12.70

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of
haakwerk, voor heren of voor jongens

p/st

S

CPA: 14.13.13

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.13.10

Mantels, capes en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of
voor meisjes (excl. blazers en andere jasjes)

p/st

S

14.13.13.20

Vesten, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk,
voor dames of voor meisjes (excl. blazers en andere jasjes)

p/st

S

CPA: 14.13.14

Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte
broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.14.30

Blazers en andere jasjes, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

14.13.14.60

Mantelpakken, broekpakken en ensembles, van brei- of haakwerk, voor
dames of voor meisjes

p/st

S

14.13.14.70

Japonnen van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

14.13.14.80

Rokken en broekrokken, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

14.13.14.90

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of
haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

CPA: 14.13.21

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen van textielstoffen, andere dan van brei- of
haakwerk, voor heren of voor jongens

14.13.21.15

Overjassen, regenjassen en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens

p/st

S

14.13.21.30

Vesten, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jon
gens (excl. colbertjassen, blazers en dergelijke, brei- of haakwerk, en kleding
die is geïmpregneerd, bekleed, bedekt, met inlagen of gegummeerd)

p/st

S

CPA: 14.13.22

Kostuums en ensembles van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens
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P

14.13.22.00

Kostuums en ensembles, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haak
werk)

p/st

S

CPA: 14.13.23

Colbertjassen en blazers van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.13.23.00

Colbertjassen, blazers en dergelijke, voor heren of voor jongens (excl. breiof haakwerk)

CPA: 14.13.24

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls van textielstoffen, andere dan van brei- of haak
werk, voor heren of voor jongens

14.13.24.42

Lange broeken van denim, voor heren of voor jongens (excl. werk- en
bedrijfskleding)

p/st

S

14.13.24.44

Lange en korte broeken, van wol of fijn haar, voor heren of voor jongens
(excl. brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

14.13.24.45

Lange broeken van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor
jongens (excl. brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

14.13.24.48

Lange broeken van katoen, voor heren of voor jongens (excl. denim, breiof haakwerk)

p/st

S

14.13.24.49

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor heren
of voor jongens (excl. die van wol, katoen en synthetische of kunstmatige
vezels, en excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

14.13.24.55

Zogenaamde Amerikaanse overalls voor heren of voor jongens (excl. breiof haakwerk, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

14.13.24.60

Korte broeken van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor
heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

CPA: 14.13.31

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk,
voor dames of voor meisjes

14.13.31.15

Mantels, regenjassen en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes

p/st

S

14.13.31.30

Vesten, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor
meisjes (excl. blazers en andere jasjes, brei- of haakwerk, en kleding die
is geïmpregneerd, bekleed, bedekt, met inlagen of gegummeerd)

p/st

S

CPA: 14.13.32

Mantelpakken, broekpakken en ensembles van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of
voor meisjes

14.13.32.00

Mantelpakken, broekpakken en ensembles voor dames of voor meisjes (excl.
brei- of haakwerk)

CPA: 14.13.33

Blazers en andere jasjes van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.33.30

Blazers en andere jasjes, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haak
werk)

CPA: 14.13.34

Japonnen, rokken en broekrokken van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor
meisjes

14.13.34.70

Japonnen voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

p/st

p/st

p/st

S

S

S

S
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P

14.13.34.80

Rokken en broekrokken, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haak
werk)

p/st

S

CPA: 14.13.35

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls van textielstoffen, andere dan van brei- of haak
werk, voor dames of voor meisjes

14.13.35.42

Lange broeken van denim, voor dames of voor meisjes (excl. werk- en
bedrijfskleding)

p/st

S

14.13.35.48

Lange broeken van katoen, voor dames of voor meisjes (excl. denim, werken bedrijfskleding)

p/st

S

14.13.35.49

Lange broeken van wol of van fijn haar of van synthetische of kunstmatige
vezels, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk, werk- en
bedrijfskleding)

p/st

S

14.13.35.51

Zogenaamde Amerikaanse overalls van katoen, voor dames of voor meisjes
(excl. brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

14.13.35.61

Korte broeken van katoen, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haak
werk)

p/st

S

14.13.35.63

Zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes, van wol of
van fijn haar en synthetische of kunstmatige vezels (excl. die van katoen,
brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding) en korte broeken, voor dames
of voor meisjes, van wol of van fijn haar (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

14.13.35.65

Korte broeken van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor
meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

14.13.35.69

Lange broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van textielstoffen,
voor dames of voor meisjes (excl. die van katoen, wol of fijn haar, syn
thetische of kunstmatige vezels, brei- of haakwerk)

p/st

S

NACE: 14.14

Vervaardiging van onderkleding

CPA: 14.14.11

Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.14.11.00

Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

p/st

S

CPA: 14.14.12

Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama’s, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haak
werk, voor heren of voor jongens

14.14.12.20

Slips en onderbroeken, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens
(incl. boxershorts)

p/st

S

14.14.12.30

Nachthemden en pyjama’s, van brei- of haakwerk, voor heren of voor
jongens

p/st

S

14.14.12.40

Badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor
heren of voor jongens

p/st

S

CPA: 14.14.13

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.14.13.10

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

CPA: 14.14.14

Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama’s, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen,
van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes
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P

14.14.14.20

Slips en onderbroeken, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes
(incl. boxershorts)

p/st

S

14.14.14.30

Nachthemden en pyjama’s, van brei- of haakwerk, voor dames of voor
meisjes

p/st

S

14.14.14.40

Negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haak
werk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

14.14.14.50

Onderjurken en onderrokken, van brei- of haakwerk, voor dames of voor
meisjes

p/st

S

CPA: 14.14.21

Overhemden van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.14.21.00

Overhemden voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

CPA: 14.14.22

Borstrokken en onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama’s, badjassen, kamerjassen en dergelijke
artikelen, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.14.22.20

Slips en onderbroeken, voor heren of voor jongens (incl. boxershorts) (excl.
brei- of haakwerk)

p/st

S

14.14.22.30

Nachthemden en pyjama’s, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haak
werk)

p/st

S

14.14.22.40

Onderhemden, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of
voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

CPA: 14.14.23

Blouses en hemdblouses, van textielstoffen, niet van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.14.23.00

Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haak
werk)

CPA: 14.14.24

Borstrokken en onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama’s, negligés, badjassen,
kamerjassen en dergelijke artikelen, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor
meisjes

14.14.24.30

Nachthemden en pyjama’s, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haak
werk)

p/st

S

14.14.24.50

Onderjurken en onderrokken, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of
haakwerk)

p/st

S

14.14.24.60

Onderhemden, slips, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen,
van katoen, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

14.14.24.80

Onderhemden, slips (incl. boxershorts), negligés, badjassen, kamerjassen en
dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of
voor meisjes

p/st

S

14.14.24.89

Onderhemden, slips, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen,
van textielstoffen, voor dames of voor meisjes (excl. katoen, synthetische of
kunstmatige vezels, brei- of haakwerk)

p/st

S

p/st

p/st

S

S
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CPA: 14.14.25

Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen
daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

14.14.25.30

Bustehouders

p/st

S

14.14.25.50

Gaines (step-ins), gainebroeken (panty’s) en corseletten (incl. body’s met
verstelbare bandjes)

p/st

S

14.14.25.70

Bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daar
van

CPA: 14.14.30

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

14.14.30.00

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

NACE: 14.19

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren

CPA: 14.19.11

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s, van brei- of haakwerk

14.19.11.00

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s (kinderen ≤ 86 cm), van brei- of
haakwerk (incl. hemdjes, rompertjes, onderbroekjes, kruippakjes, wantjes,
bovenkleding)

CPA: 14.19.12

Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken en andere kleding, van brei- of haakwerk

14.19.12.10

Trainingspakken, van brei- of haakwerk

p/st

S

14.19.12.30

Skipakken, van brei- of haakwerk

p/st

S

14.19.12.40

Badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk, voor heren of jongens

p/st

S

14.19.12.50

Badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk, voor dames of voor
meisjes

p/st

S

14.19.12.90

Andere kleding van brei- of haakwerk (incl. body’s met mouwen)

kg

S

CPA: 14.19.13

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk

14.19.13.00

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk

pa

S

CPA: 14.19.19

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren en delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

14.19.19.30

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en
dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

14.19.19.60

Kledingtoebehoren en delen daarvan, van brei- of haakwerk (excl. hand
schoenen, wanten, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles,
sluiers, voiles)

CPA: 14.19.21

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk

S

p/st

S

S

p/st

S

S
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14.19.21.50

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s (kinderen ≤ 86 cm), van textiel
stoffen (incl. hemdjes, rompertjes, onderbroekjes, kruippakjes, wantjes, bo
venkleding) (excl. brei- of haakwerk, luiers en inlegluiers en dergelijke ar
tikelen)

S

CPA: 14.19.22

Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken en andere kleding, van textielstoffen, andere dan van
brei- of haakwerk

14.19.22.10

Andere kleding voor heren of voor jongens (incl. trainingspakken) (excl.
vesten, skipakken, brei- of haakwerk)

p/st

S

14.19.22.20

Andere kleding voor dames of voor meisjes (incl. trainingspakken) (excl.
vesten, skipakken, brei- of haakwerk)

p/st

S

14.19.22.30

Skipakken (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

14.19.22.40

Badpakken en zwembroeken, voor heren of voor jongens (excl. brei- of
haakwerk)

p/st

S

14.19.22.50

Badpakken en zwembroeken, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of
haakwerk)

p/st

S

CPA: 14.19.23

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken, sluiers, voiles, dassen, sjaaldassen, handschoenen en ander geconfecti
oneerd kledingtoebehoren; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van textielstoffen, andere dan van brei- of
haakwerk, n.e.g.

14.19.23.10

Zakdoeken

p/st

S

14.19.23.33

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en
dergelijke artikelen (excl. die van zijde of van afval van zijde, en excl. breiof haakwerk)

p/st

S

14.19.23.38

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en
dergelijke artikelen, van zijde of van afval van zijde (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

14.19.23.53

Dassen, strikjes en sjaaldassen (excl. die van zijde of van afval van zijde, en
excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

14.19.23.58

Dassen, strikjes en sjaaldassen, van zijde of van afval van zijde (excl. brei- of
haakwerk)

p/st

S

14.19.23.70

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten (excl. brei- of haakwerk)

pa

S

14.19.23.96

Kledingtoebehoren, delen van kleding of van kledingtoebehoren, van textiel
stoffen, n.e.g. en delen daarvan, (excl. sjaals, sjerpen, hoofddoeken en hals
doeken, mantilles, sluiers, voiles, dassen, strikjes, sjaaldassen, handschoenen
(met of zonder vingers) en wanten en delen daarvan; bustehouders, gaines,
gainebroeken, korsetten, bretels, jarretelles en kousenbanden, ook indien
van brei- of haakwerk)

CPA: 14.19.31

Kledingtoebehoren van leder of van kunstleder, met uitzondering van handschoenen speciaal ontworpen voor
sportbeoefening

14.19.31.75

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van leder of van kunst
leder (excl. die voor sportbeoefening en die voor bescherming, ongeacht
voor welk ambacht of voor welk bedrijf)

S

pa

S
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14.19.31.80

Gordels, koppelriemen en draagriemen, van leder of van kunstleder

14.19.31.90

Kledingtoebehoren van leder of kunstleder (excl. handschoenen, wanten,
gordels, koppelriemen en draagriemen)

CPA: 14.19.32

Kleding van vilt, van gebonden textielvlies of van geïmpregneerde of beklede textielstof

14.19.32.00

Kleding van vilt, van gebonden textielvlies of van geïmpregneerde of be
klede textielstof

CPA: 14.19.41

Hoedvormen (cloches) van vilt, schijfvormige “plateaus” en cilindervormige “manchons” van vilt; hoedvormen
gevlochten uit een stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken
zijn vervaardigd

14.19.41.30

Hoedvormen (cloches) van vilt, alsmede schijfvormige “plateaux” en cilin
dervormige “manchons” (ook indien overlangs opengesneden), van vilt, voor
hoeden (excl. hoedvormen waarvan bol of rand is aangevormd)

p/st

S

14.19.41.50

Hoedvormen (cloches) gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het
aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn ver
vaardigd (excl. hoedvormen waarvan bol of rand is aangevormd, en excl.
gegarneerd)

p/st

S

CPA: 14.19.42

Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, of gevlochten uit een stuk, of vervaardigd door het aaneenzetten van
stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, of van brei- of haakwerk, of vervaardigd van kant
of van andere textielproducten, aan het stuk; haarnetjes

14.19.42.30

Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, gemaakt van hoedvormen, kappen
of plateaus

p/st

S

14.19.42.50

Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of vervaardigd
door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan de stroken
zijn vervaardigd

p/st

S

14.19.42.70

Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van
kant, van vilt of van andere textielproducten, aan het stuk (excl. in stroken);
haarnetjes, ongeacht van welke stof

p/st

S

CPA: 14.19.43

Andere hoofddeksels, met uitzondering van die van rubber of van kunststof, veiligheidshoofddeksels en hoofd
deksels van asbest; binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen en stormbanden, voor
hoofddeksels

14.19.43.00

Andere hoofddeksels (excl. die van rubber of van kunststof, veiligheids
hoofddeksels en hoofddeksels van asbest); binnenranden (zweetbanden),
voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen en stormbanden, voor hoofd
deksels

NACE: 14.20

Vervaardiging van artikelen van bont

CPA: 14.20.10

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen van bont, met uitzondering van hoofddeksels

14.20.10.30

Kleding en kledingtoebehoren, van bont (excl. hoeden en andere hoofddek
sels)

S

14.20.10.90

Artikelen van bont (excl. kleding, kledingtoebehoren, hoeden en andere
hoofddeksels)

S

NACE: 14.31

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

CPA: 14.31.10

Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

S

p/st

S

S
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P

14.31.10.33

Kousenbroeken van brei- of haakwerk van synthetische vezels, < 67 decitex
per enkelvoudige draad

p/st

S

14.31.10.35

Kousenbroeken van brei- of haakwerk van synthetische vezels, ≥ 67 decitex
per enkelvoudige draad

p/st

S

14.31.10.37

Kousenbroeken van textielstoffen, van brei- of haakwerk (excl. gegradeerde
steunkousen, kousenbroeken van synthetische vezels en dergelijke artikelen
voor baby’s)

p/st

S

14.31.10.50

Dameskousen en -kniekousen, van brei- of haakwerk, < 67 decitex per
enkelvoudige draad

pa

S

14.31.10.90

Kousen en dergelijke artikelen en schoeisel, van brei- of haakwerk (incl.
sokken) (excl. dameskousen en kniekousen, < 67 decitex, kousenbroeken
en schoeisel met aangezette zool)

pa

S

NACE: 14.39

Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding

CPA: 14.39.10

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

14.39.10.31

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van wol
of van fijn haar, voor heren of voor jongens (excl. truien, jumpers, pullovers
en slip-overs bevattende ≥ 50 gewichtspercenten wol en wegende ≥ 600 g
per stuk)

p/st

S

14.39.10.32

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van wol
of van fijn haar, voor dames of voor meisjes (excl. truien, jumpers, pullovers
en slip-overs bevattende ≥ 50 gewichtspercenten wol en wegende ≥ 600 g
per stuk)

p/st

S

14.39.10.33

Truien, jumpers, pullovers en slip-overs bevattende ≥ 50 gewichtspercenten
wol en wegende ≥ 600 g per stuk

p/st

S

14.39.10.53

Hemdtruien (sous-pulls) van katoen

p/st

S

14.39.10.55

Hemdtruien (sous-pulls) van synthetische of kunstmatige vezels

p/st

S

14.39.10.61

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van
katoen, voor heren of voor jongens (excl. hemdtruien (sous-pulls))

p/st

S

14.39.10.62

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van
katoen, voor dames of voor meisjes (excl. hemdtruien (sous-pulls))

p/st

S

14.39.10.71

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van
synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens (excl. hemd
truien (sous-pulls))

p/st

S

14.39.10.72

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van
synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes (excl. hemd
truien (sous-pulls))

p/st

S

14.39.10.90

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van
textielstoffen (excl. die van wol of fijn haar, katoen of synthetische of
kunstmatige vezels)

p/st

S

Verw.
naar de
Nota’s
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NACE: 15.11

Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont

CPA: 15.11.10

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid

15.11.10.30

Pelterijen in gehele vellen, gelooid of anderszins bereid, niet samengevoegd,
van konijnen, hazen of lammeren

15.11.10.50

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid (excl. die van konijnen, hazen of
lammeren)

CPA: 15.11.21

Zeemleder

15.11.21.00

Zeemleder en gecombineerd gelooid zeemleder

CPA: 15.11.22

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

15.11.22.00

Lakleder, gelamineerd lakleder en gemetalliseerd leder

CPA: 15.11.31

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, geheel

15.11.31.00

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, geheel

CPA: 15.11.32

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, niet geheel

15.11.32.00

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, niet
geheel

CPA: 15.11.33

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van paarden of van paardachtigen

15.11.33.00

Leder en voorgelooide onthaarde vellen, van paarden of van paardachtigen

CPA: 15.11.41

Schapenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van schapen

15.11.41.30

29.11.2019

Eenheid

P

p/st

S
S

m2

S

m2

T

kg

T

kg

T

kg

T

Schapenleder, alsmede voorgelooide onthaarde vellen, van schapen, niet
verder bereid (excl. zeemleder)

kg

T

15.11.41.50

Leder en voorgelooide onthaarde vellen, van schapen, tot perkament ver
werkt of na het looien verder bewerkt (excl. zeemleder, lakleder, gelami
neerd lakleder en gemetalliseerd leder)

m2

T

CPA: 15.11.42

Geitenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van geiten

15.11.42.30

Geitenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van geiten,
niet verder bereid (excl. zeemleder)

kg

T

15.11.42.50

Geitenleder, tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt

m2

T

CPA: 15.11.43

Varkensleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van varkens

15.11.43.30

Varkensleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van var
kens, niet verder bereid

kg

T

15.11.43.50

Leder en voorgelooide onthaarde vellen, van varkens, tot perkament ver
werkt of na het looien verder bewerkt (excl. lakleder, gelamineerd lakleder
en gemetalliseerd leder)

m2

T

CPA: 15.11.51

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren

Verw.
naar de
Nota’s
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T
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15.11.51.00

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren

CPA: 15.11.52

Kunstleder op basis van leder of van ledervezels

15.11.52.00

Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of
strippen

NACE: 15.12

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk

CPA: 15.12.11

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren, ongeacht de stof waarvan het vervaardigd is

15.12.11.10 z

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren, ongeacht de stof waarvan het ver
vaardigd is (incl. zwepen en rijzwepen en delen daarvan, strengen, leiban
den, kniestukken, muilbanden, zadeldekken, hondendekken)

CPA: 15.12.12

Koffers, tassen en dergelijke, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulcanfiber of van
karton; reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van
kleding en reisnaaigarnituren

15.12.12.10

Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, aktetassen,
school- en boekentassen en dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van
kunstleder, van lakleder, van kunststof, van textiel, van aluminium of van
andere stoffen

p/st

S

15.12.12.20

Handtassen van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel of
van andere stoffen (incl. die met schouderband)

p/st

S

15.12.12.30

Artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden meegedragen

S

15.12.12.50

Tassen, etuis, foedralen en andere bergingsmiddelen, n.e.g.

S

15.12.12.70

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het
schoonmaken van schoeisel of kleding en reisnaaigarnituren (excl. manicu
resets)

CPA: 15.12.13

Horlogebanden, andere dan die van metaal, en delen daarvan

15.12.13.00

Horlogebanden en delen daarvan (incl. die van leder, van kunstleder of van
kunststof) (excl. die van edele metalen, van metaal of van onedel metaal
geplateerd met edele metalen)

CPA: 15.12.19

Andere werken van leder of van kunstleder, artikelen voor technisch gebruik daaronder begrepen, n.e.g.

15.12.19.30

Artikelen werken van leder of van kunstleder, voor technisch gebruik

15.12.19.60

Werken van leder of van kunstleder, n.e.g.

NACE: 15.20

Vervaardiging van schoeisel

CPA: 15.20.11

Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, ander dan schoeisel met bescher
mende metalen neus

15.20.11.00

Waterdicht schoeisel met bovendeel van rubber of van kunststof (excl.
schoeisel met beschermende metalen neus)

S

p/st

S

p/st

S

kg

S
S

pa

S
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CPA: 15.20.12

Schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, ander dan waterdicht schoeisel en sport
schoeisel

15.20.12.10

Sandalen met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof (incl.
teensandalen en slippers)

pa

S

15.20.12.31

Stadsschoenen met bovendeel van rubber of van kunststof

pa

S

15.20.12.37

Pantoffels en ander huisschoeisel, met buitenzool van rubber of van kunst
stof en met bovendeel van kunststof (incl. balletschoenen en muiltjes)

pa

S

CPA: 15.20.13

Schoeisel met bovendeel van leder, ander dan sportschoeisel, schoeisel met beschermende metalen neus en divers
speciaal schoeisel

15.20.13.30

Schoeisel met houten basis en bovendeel van leder (incl. klompschoenen)
(excl. met binnenzool of met beschermende metalen neus)

pa

S

15.20.13.51

Stadsschoenen met bovendeel van leder, voor heren (incl. laarzen) met
uitzondering van waterdicht schoeisel, schoeisel met beschermende metalen
neus)

pa

S

15.20.13.52

Stadsschoenen met bovendeel van leder, voor dames (incl. laarzen) (excl.
waterdicht schoeisel en schoeisel met beschermende metalen neus)

pa

S

15.20.13.53

Stadsschoenen met bovendeel van leder, voor kinderen (incl. laarzen) (excl.
waterdicht schoeisel en schoeisel met beschermende metalen neus)

pa

S

15.20.13.61

Sandalen met bovendeel van leder, voor heren (incl. teensandalen en slip
pers)

pa

S

15.20.13.62

Sandalen met bovendeel van leder, voor dames (incl. teensandalen en slip
pers)

pa

S

15.20.13.63

Sandalen met bovendeel van leder, voor kinderen (incl. teensandalen en
slippers)

pa

S

15.20.13.70

Pantoffels en ander huisschoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof
of van leder en met bovendeel van leder (incl. balletschoenen en muiltjes)

pa

S

15.20.13.80

Schoeisel met buitenzool van hout, van kurk of van ander materiaal en met
bovendeel van leder (excl. die met buitenzool van rubber, van kunststof of
van leder)

pa

S

CPA: 15.20.14

Schoeisel met bovendeel van textiel, ander dan sportschoeisel

15.20.14.44

Pantoffels en ander huisschoeisel, met bovendeel van textiel (incl. ballets
choenen en muiltjes)

pa

S

15.20.14.45

Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof of van leder en met
bovendeel van textiel (excl. pantoffels en andere huisschoeisel en sport
schoeisel)

pa

S

15.20.14.46

Schoeisel met bovendeel van textiel (excl. pantoffels en ander huisschoeisel,
en schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van
kunstleder)

pa

S
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CPA: 15.20.21

Tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel

15.20.21.00

Sportschoeisel met buitenzool van rubber of van kunststof en met boven
deel van textiel (incl. tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoe
nen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel)

CPA: 15.20.29

Ander sportschoeisel (excl. skischoenen, zogenaamde snowboardschoenen en schaatsschoenen met aangezette
schaatsen)

15.20.29.00

Ander sportschoeisel (excl. skischoenen, zogenaamde snowboardschoenen
en schaatsschoenen met aangezette schaatsen)

CPA: 15.20.31

Schoeisel met beschermende metalen neus

15.20.31.20

pa

S

pa

S

Schoeisel (incl. waterdicht schoeisel) met beschermende metalen neus, met
buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof

pa

S

15.20.31.50

Schoeisel met beschermende metalen neus, met buitenzool van rubber, van
kunststof of van leder en met bovendeel van leder

pa

S

CPA: 15.20.32

Klompen, divers speciaal schoeisel en ander schoeisel, n.e.g.

15.20.32.00

Klompen, divers speciaal schoeisel en ander schoeisel, n.e.g.

pa

S

CPA: 15.20.40

Delen van schoeisel van leder, inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke
artikelen, alsmede delen daarvan

15.20.40.20

Bovendelen van schoeisel en delen daarvan, van leder (excl. contreforts en
stijve toppen)

S

15.20.40.50

Bovendelen van schoeisel en delen daarvan (excl. die van leder en excl.
contreforts en stijve toppen)

S

15.20.40.80

Delen van schoeisel (excl. bovendelen), van ander materiaal

S

NACE: 16.10

Zagen en schaven van hout

CPA: 16.10.11

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van > 6 mm, naaldhout

16.10.11.34

Sparhout (Picea abies Karst.) of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.),
overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een
dikte > 6 mm

m3

S

16.10.11.36

Pijnhout (Pinus sylvestris L.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel ge
sneden of geschild, met een dikte > 6 mm

m3

S

16.10.11.38

Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild,
met een dikte > 6 mm, (excl. hout van de spar Picea abies Karst., de zil
verspar Abies alba Mill. of de pijnboom Pinus sylvestris L.)

m3

S

CPA: 16.10.12

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van > 6 mm, loofhout

16.10.12.50

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met
een dikte > 6 mm, (excl. naaldhout en tropisch hout en niet-ineengezette
eikenhouten plankjes voor parketvloeren)

m3

S

16.10.12.71

Tropisch hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of ge
schild, met een dikte > 6 mm, in de lengte verbonden, geschuurd of ge
schaafd

m3

S
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P

16.10.12.77

Niet-ineengezette geschaafde plankjes voor parketvloeren, van eikenhout
(excl. over de gehele lengte geprofileerd)

m2

S

CPA: 16.10.13

Houten dwarsliggers en wisselhouten, niet geïmpregneerd

16.10.13.00

Houten dwarsliggers en wisselhouten, niet geïmpregneerd

m3

S

CPA: 16.10.21

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (niet-ineengezette plankjes
voor parketvloeren, parellijst en staaflijst daaronder begrepen), van naaldhout

16.10.21.10

Naaldhout, over de gehele lengte geprofileerd (incl. niet-ineengezette plank
jes voor parketvloeren)

CPA: 16.10.22

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (niet-ineengezette plankjes
voor parketvloeren, parellijst en staaflijst daaronder begrepen), van bamboe

16.10.22.10

Bamboe (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begre
pen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is
geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbin
ding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte ver
bonden

CPA: 16.10.23

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (niet-ineengezette plankjes
voor parketvloeren, parellijst en staaflijst daaronder begrepen), van ander hout

16.10.23.00

Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen),
waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofi
leerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of
dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden (excl.
naaldhout en bamboe)

CPA: 16.10.24

Houtwol; houtmeel

16.10.24.00

Houtwol; houtmeel

CPA: 16.10.25

Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes

16.10.25.03

kg

kg

S

S

kg

S

kg

S

Naaldhout in plakjes, spanen of kleine stukjes

kg

S

16.10.25.05

Ander hout dan naaldhout in plakjes, spanen of kleine stukjes

kg

S

CPA: 16.10.31

Hout, onbewerkt, behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen

16.10.31.16

Hout, onbewerkt, behandeld met verf, met creosoot of met andere conser
veringsmiddelen

m3

S

CPA: 16.10.32

Houten dwarsliggers en wisselhouten, geïmpregneerd

16.10.32.00

Houten dwarsliggers en wisselhouten, geïmpregneerd

m3

S

CPA: 16.10.39

Ander onbewerkt hout (incl. gekloofde staken en palen)

16.10.39.00

Ander onbewerkt hout (incl. gekloofde staken en palen)

m3

S

CPA: 16.10.91

Drogen, impregneren of chemisch behandelen van hout
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16.10.91.00

Behandelen, impregneren en conserveren van hout (incl. drogen)

NACE: 16.21

Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout

CPA: 16.21.11

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

16.21.11.00

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

CPA: 16.21.12

Spaanplaat

16.21.12.00

Spaanplaat van hout

CPA: 16.21.13

OSB-plaat (oriented strand board)

16.21.13.16

Zogenoemde oriented strand board (OSB), van hout

CPA: 16.21.14

Andere plaat, van hout of van andere houtachtige stoffen

16.21.14.19

Verw.
naar de
Nota’s

I

m3

S

m3

S

m3

S

Zogenoemde waferboard en dergelijke plaat, van hout (excl. spaanplaat en
zogenoemde oriented strand board (OSB))

m3

S

16.21.14.50

Spaanplaat en dergelijke plaat, van houtachtige stoffen (excl. die van hout)

m3

S

CPA: 16.21.15

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige stoffen

16.21.15.23

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere
houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere orga
nische bindmiddelen, met een dikte ≤ 5 mm

m2

S

16.21.15.26

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere
houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere orga
nische bindmiddelen, met een dikte > 5 mm, doch ≤ 9 mm

m2

S

16.21.15.29

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere
houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere orga
nische bindmiddelen, met een dikte > 9 mm

m2

S

16.21.15.43

Vezelplaat (excl. die met gemiddelde dichtheid (MDF)) van houtvezels of van
andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere
organische bindmiddelen, met een dichtheid > 0,8 g/cm3

m2

S

16.21.15.46

Vezelplaat (excl. die met gemiddelde dichtheid (MDF)) van houtvezels of van
andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere
organische bindmiddelen, met een dichtheid > 0,5 g/cm3, doch ≤ 0,8 g/
cm3

m2

S

16.21.15.49

Vezelplaat (excl. die met gemiddelde dichtheid (MDF)) van houtvezels of van
andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere
organische bindmiddelen, met een dichtheid ≤ 0,5 g/cm3

m2

S

CPA: 16.21.16

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van naaldhout

16.21.16.00

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke
wijze gelaagd hout, van naaldhout

m3

S

NL

L 309/62

Publicatieblad van de Europese Unie

PRODCOM

Beschrijving

29.11.2019

Eenheid

P

Verw.
naar de
Nota’s

CPA: 16.21.17

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, met ten minste een
buitenlaag van tropisch hout

16.21.17.11

Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (excl. bamboe),
iedere laag met een dikte ≤ 6 mm, met ten minste een der buitenste lagen
van tropisch hout

CPA: 16.21.18

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van ander hout

16.21.18.00

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke
wijze gelaagd hout, van ander hout

CPA: 16.21.21

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

16.21.21.00

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

CPA: 16.21.22

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout alsmede ander hout, overlangs
gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik, van naaldhout

16.21.22.10

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout
alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild,
≤ 6 mm dik, van naaldhout

CPA: 16.21.23

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout alsmede ander hout, overlangs
gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik, van tropisch hout

16.21.23.00

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout
alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild,
≤ 6 mm dik, van tropisch hout

CPA: 16.21.24

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout alsmede ander hout, overlangs
gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik, van ander hout

16.21.24.00

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout
alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild,
≤ 6 mm dik, van ander hout dan naaldhout of tropisch hout

NACE: 16.22

Vervaardiging van parketvloeren

CPA: 16.22.10

Panelen voor parketvloeren

16.22.10.30

m3

S

m3

S

m3

S

m3

m3

S

S

m3

S

Ineengezette panelen voor mozaïekparketvloeren, van hout

m2

S

16.22.10.60

Ineengezette panelen voor parketvloeren, van hout (excl. mozaïekpanelen)

m2

S

NACE: 16.23

Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk

CPA: 16.23.11

Vensters, vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor; deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, van hout

16.23.11.10

Vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, van hout

p/st

S

16.23.11.50

Deuren (incl. kozijnen daarvoor, alsmede drempels), van hout

p/st

S

CPA: 16.23.12

Bekistingen voor betonwerken, dakspanen (“shingles” en “shakes”), van hout

16.23.12.00

Bekistingen voor betonwerken, dakspanen (“shingles” en “shakes”), van hout

kg

S

CPA: 16.23.19

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, van hout, n.e.g.
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16.23.19.00

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken (excl. vensters en vensterdeuren,
alsmede kozijnen daarvoor, deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drem
pels, ineengezette panelen voor parketvloeren, bekistingen voor betonwer
ken, dakspanen (“shingles” en “shakes”))

kg

S

CPA: 16.23.20

Geprefabriceerde houten bouwwerken

16.23.20.00

Geprefabriceerde bouwwerken van hout

NACE: 16.24

Vervaardiging van houten emballage

CPA: 16.24.11

Laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, van hout

16.24.11.33

Laadborden en opzetranden voor laadborden, van hout

p/st

S

16.24.11.35

Laadkisten en andere laadplateaus, van hout (excl. laadborden)

p/st

S

CPA: 16.24.12

Vaten en ander kuiperswerk, van hout

16.24.12.00

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van
hout (incl. duighout)

kg

S

CPA: 16.24.13

Andere houten verpakkingsmiddelen, alsmede delen daarvan

16.24.13.20

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout
(excl. kabelhaspels)

kg

S

16.24.13.50

Kabelhaspels van hout

kg

S

NACE: 16.29

Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of
vlechtwerk

CPA: 16.29.11

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, ébauchons
van pijpen, schoenleesten en schoenspanners, van hout

16.29.11.30

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten,
borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van
hout

kg

S

16.29.11.80

Ebauchons van pijpen, van hout of van wortel

kg

S

CPA: 16.29.12

Tafel- en keukengerei van hout

16.29.12.00

Tafel- en keukengerei van hout

kg

S

CPA: 16.29.13

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen,
van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout

16.29.13.00

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goud
smidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere sier
voorwerpen, kapstokken, brievenbakjes, asbakken, pennenbakjes en schrijf
kistjes, van hout

CPA: 16.29.14

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke, andere houtwaren

16.29.14.20

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

S

S

m

S
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16.29.14.91

Andere houtwaren (excl. opzetranden voor laadborden en doodkisten van
hout)

S

CPA: 16.29.15

Pellets en briketten, van samengeperst hout- of plantaardig afval en samengeperste hout- of plantaardige resten

16.29.15.00

Pellets en briketten, van samengeperst hout en van houtafval en -resten

CPA: 16.29.21

Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in blokken, platen, bladen,
vellen en strippen; gebroken of gemalen kurk; kurkafval

16.29.21.30

Kurkafval; gebroken of gemalen kurk (excl. natuurkurk, ruw of eenvoudig
bewerkt)

kg

S

16.29.21.50

Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan
wel in vierkante of rechthoekige blokken, platen, bladen, vellen en strippen

kg

S

CPA: 16.29.22

Werken van natuurkurk

16.29.22.50

Kurken (stoppen) van natuurkurk

kg

S

16.29.22.90

Werken van natuurkurk, andere

kg

S

CPA: 16.29.23

Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, tegels in ongeacht welke vorm, massieve cilinders, van geagglome
reerde kurk

16.29.23.20

Kurken (stoppen), cylindrisch, voor mousserende wijnen, van geagglome
reerde kurk, incl. die met een ring van natuurlijke kurk

kg

S

16.29.23.50

Kurken (stoppen), cylindrisch, van geagglomereerde kurk (excl. die voor
mousserende wijnen)

kg

S

16.29.23.80

Geagglomereerde kurk in de vorm van blokken, platen, bladen, vellen en
strippen, tegels in ongeacht welke vorm, en massieve cilinders en schijven
(incl. geagglomereerde geëxpandeerde kurk en gebrande kurk) (excl. kurken
(stoppen))

kg

S

CPA: 16.29.24

Geagglomereerde kurk en werken daarvan, n.e.g.

16.29.24.00

Geagglomereerde kurk; andere werken van geagglomereerde kurk, n.e.g.

kg

S

CPA: 16.29.25

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

16.29.25.00

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

kg

S

NACE: 17.11

Vervaardiging van pulp

CPA: 17.11.11

Houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”)

17.11.11.00

Houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”)

kg 90 %
sdt

T

CPA: 17.11.12

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die voor oplossingen

17.11.12.00

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die voor oplossingen

kg 90 %
sdt

T

CPA: 17.11.13

Sulfiethoutcellulose, andere dan die voor oplossingen

17.11.13.00

Sulfiethoutcellulose, andere dan die voor oplossingen

kg 90 %
sdt

T

kg

S

29.11.2019

NL

PRODCOM

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschrijving

L 309/65

Eenheid

P

Verw.
naar de
Nota’s

CPA: 17.11.14

Houtslijp; gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfchemische houtpulp); pulp van andere cellulosehoudende
vezelstoffen dan hout

17.11.14.00

Houtslijp; gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfchemische hout
pulp); pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen dan hout

NACE: 17.12

Vervaardiging van papier en karton

CPA: 17.12.11

Krantenpapier, op rollen of in bladen

17.12.11.00

Krantenpapier, op rollen of in bladen

CPA: 17.12.12

Handgeschept papier en handgeschept karton

17.12.12.00

Handgeschept papier en handgeschept karton

CPA: 17.12.13

Basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton; basispapier voor
carbonpapier; basispapier voor behangpapier

17.12.13.00

Basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig
papier of karton; basispapier voor carbonpapier; basispapier voor behang
papier

CPA: 17.12.14

Ander papier en karton van de soort gebruikt voor grafische doeleinden

17.12.14.10

kg 90 %
sdt

T

kg

S

kg

S

kg

S

Papier en karton voor grafische doeleinden: mechanisch verkregen vezels
≤ 10 gewichtspercenten, gewicht < 40 g/m2

kg

S

17.12.14.35

Papier en karton voor grafische doeleinden: mechanisch verkregen vezels
≤ 10 gewichtspercenten, gewicht ≥ 40 g/m2, doch ≤ 150 g/m2, op rollen

kg

S

17.12.14.39

Ander papier/karton: mechanische vezels ≤ 10 %, gewicht ≥ 40 g/m2,
gewicht ≤ 150 g/m2, vellen

kg

S

17.12.14.50

Papier en karton voor grafische doeleinden: mechanisch verkregen vezels
≤ 10 gewichtspercenten, gewicht > 150 g/m2

kg

S

17.12.14.70

Papier en karton voor grafische doeleinden: mechanisch verkregen vezels
> 10 gewichtspercenten

kg

S

CPA: 17.12.20

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier; cellulosewatten
en vliezen van cellulosevezels

17.12.20.30

Cellulosewatten voor huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, op rollen
met een breedte > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan
in ongevouwen staat de lengte van ten minste één zijde > 36 cm bedraagt

kg

S

17.12.20.55

Gecrêpt papier en vliezen van cellulosevezels, voor huishoudelijk, hygië
nisch of toiletgebruik, op rollen met een breedte > 36 cm of in vierkante
of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van ten
minste één zijde > 36 cm bedraagt, met een gewicht per laag ≤ 25 g/m2

kg

S

17.12.20.57

Gecrêpt papier en vliezen van cellulosevezels, voor huishoudelijk, hygië
nisch of toiletgebruik, op rollen met een breedte > 36 cm of in vierkante
of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van ten
minste één zijde > 36 cm bedraagt, met een gewicht per laag > 25 g/m2

kg

S

17.12.20.90

Papier voor huishoudelijk gebruik: ander

kg

S

CPA: 17.12.31

Kraftliner, niet gestreken, ongebleekt

17.12.31.00

Kraftliner, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, ongebleekt, op
rollen of in bladen (excl. die voor grafische doeleinden of voor ponskaarten
of ponsband)

kg

S
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CPA: 17.12.32

Gebleekt kraftliner; gestreken kraftliner

17.12.32.00

Kraftliner, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in
bladen (excl. ongebleekt, en excl. die voor grafische doeleinden of voor
ponskaarten of ponsband)

CPA: 17.12.33

Halfchemisch papier voor riffels

17.12.33.00

Halfchemisch papier voor riffels

CPA: 17.12.34

Gerecycleerd en ander papier voor riffels

17.12.34.00

Gerecycleerd en ander papier voor riffels

CPA: 17.12.35

Zogenaamde “testliner” (herwonnen vezels)

17.12.35.20

Zogenaamde “testliner” (herwonnen vezels), niet gestreken en niet voorzien
van een deklaag, met een gewicht ≤ 150 g/m2, op rollen of in bladen

kg

S

17.12.35.40

Zogenaamde “testliner” (herwonnen vezels), niet gestreken en niet voorzien
van een deklaag, met een gewicht > 150 g/m2, op rollen of in bladen

kg

S

CPA: 17.12.41

Niet-gestreken kraftpapier; kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrêpt of geplisseerd

17.12.41.20

Kraftpapier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, ongebleekt,
voor de vervaardiging van grote zakken (excl. dat voor grafische doeleinden
of voor ponskaarten of ponsband)

kg

S

17.12.41.40

Kraftpapier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, voor de ver
vaardiging van grote zakken (excl. ongebleekt, en excl. dat voor grafische
doeleinden of voor ponskaarten of ponsband)

kg

S

17.12.41.60

Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag,
met een gewicht ≤ 150 g/m2 (excl. kraftliner, kraftpapier voor de vervaar
diging van grote zakken, en dat voor grafische doeleinden of voor pons
kaarten of ponsband)

kg

S

17.12.41.80 z

Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, op rollen of in bladen

kg

S

CPA: 17.12.42

Sulfietpakpapier en ander niet-gestreken papier (ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of
bedrukt of voor andere grafische doeleinden)

17.12.42.20

Sulfietpakpapier, op rollen of in bladen

kg

S

17.12.42.40

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag,
met een gewicht ≤ 150 g/m2, op rollen of in bladen (excl. producten van
GS-post 4802, papier voor riffels, testliner, sulfietpakpapier, filtreer- en
viltpapier en -karton)

kg

S

17.12.42.60

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag,
met een gewicht > 150 g/m2 doch < 225 g/m2, op rollen of in bladen
(excl. producten van GS-post 4802, papier voor riffels, testliner, sulfietpak
papier, filtreer- en viltpapier en -karton)

kg

S

17.12.42.80

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag,
met een gewicht ≥ 225 g/m2, op rollen of in bladen (excl. producten van
GS-post 4802, papier voor riffels, testliner, sulfietpakpapier, filtreer- en
viltpapier en -karton)

kg

S

CPA: 17.12.43

Filtreerpapier en -karton; viltpapier

17.12.43.30

Filtreerpapier en -karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag,
op rollen of in bladen

kg

S
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17.12.43.60

Viltpapier en -karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op
rollen of in bladen

kg

S

CPA: 17.12.44

Sigarettenpapier, niet op maat gesneden of in boekjes of in hulzen

17.12.44.00

Sigarettenpapier op rollen met een breedte > 5 cm (excl. in boekjes of in
hulzen)

kg

S

CPA: 17.12.51

Niet-gestreken karton met grijze binnenkant

17.12.51.10

Niet-gestreken karton met grijze binnenkant

kg

S

CPA: 17.12.59

Ander karton, niet-gestreken en niet voorzien van een deklaag

17.12.59.10

Ander karton, niet-gestreken en niet voorzien van een deklaag

kg

S

CPA: 17.12.60

Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier (“greaseproof”), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander
door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier

17.12.60.00

Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier (“greaseproof”), cal
queerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkregen
doorschijnend of doorzichtig papier

CPA: 17.12.71

Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien van
een deklaag

17.12.71.00

Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, op rollen of in
bladen (incl. stropapier en -karton) (excl. geïmpregneerd, gestreken of voor
zien van een deklaag)

CPA: 17.12.72

Papier en karton, gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd

17.12.72.00 z

Papier en karton, gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd of geperfo
reerd

CPA: 17.12.73

Papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden,
gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien of van andere anorganische stoffen

17.12.73.36

Basispapier en -karton, gestreken, voor licht-, warmte- of elektrogevoelig
papier of karton, bevattende ≤ 10 gewichtspercenten langs mechanische of
chemisch-mechanische weg verkregen vezels, en papier en karton, van de
soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafi
sche doeleinden, met een gewicht ≤ 150 g/m2

kg

S

17.12.73.60

Licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C.-papier), van de soort gebruikt
om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden,
bevattende > 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mecha
nische weg verkregen vezels

kg

S

17.12.73.75

Ander gestreken papier en karton, van de soort gebruikt om te worden
beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bevattende
> 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg
verkregen vezels, op rollen

kg

S

17.12.73.79

Ander gestreken papier en karton, van de soort gebruikt om te worden
beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bevattende
> 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische weg
verkregen vezels, in bladen

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S
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CPA: 17.12.74

Kraftpapier (excl. dat van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische doel
einden), gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen

17.12.74.00

Kraftpapier (excl. dat van de soort gebruikt om te worden beschreven,
bedrukt of voor andere grafische doeleinden), gestreken met kaolien of
met andere anorganische stoffen

CPA: 17.12.75

Kraftkarton (excl. dat van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische doel
einden), gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen

17.12.75.00

Kraftkarton (excl. dat van de soort gebruikt om te worden beschreven,
bedrukt of voor andere grafische doeleinden), gestreken met kaolien of
met andere anorganische stoffen

CPA: 17.12.76

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken, op rollen of
in bladen

17.12.76.00

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van
doorslagen en overdrukken, op rollen of in bladen

CPA: 17.12.77

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 bladen

17.12.77.10

Papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd, op rollen of in
bladen

kg

S

17.12.77.33

Zelfklevend papier en karton, op rollen of in bladen

kg

S

17.12.77.35

Papier en karton, voorzien van een kleefmiddel, op rollen of in bladen (excl.
zelfklevend)

kg

S

17.12.77.55

Papier en karton, gebleekt, voorzien van een deklaag van, dan wel geïm
pregneerd of bekleed met kunststof, met een gewicht > 150 g/m2, op
rollen of in bladen (excl. dat met kleefmiddelen)

kg

S

17.12.77.59

Papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of
bekleed met kunststof, op rollen of in bladen (excl. gebleekt en met een
gewicht > 150 g/m2, of dat met kleefmiddelen)

kg

S

17.12.77.70

Papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of
bekleed met was, paraffine, stearine, olie of glycerol, op rollen of in bladen

kg

S

17.12.77.80

Ander papier en karton, gestreken enz., n.e.g.

kg

S

CPA: 17.12.78

Karton met grijze binnenkant (ander dan dat van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor
andere grafische doeleinden), gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien of van andere anorganische
stoffen

17.12.78.20

Kraftpapier en -karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of
met andere anorganische stoffen, op rollen, in vierkante of rechthoekige
bladen, ongeacht het formaat (excl. die van de soorten die worden gebruikt
om te worden beschreven, bedrukt, of voor andere grafische doeleinden;
papier en karton gelijkmatig in de massa gebleekt, met een gehalte aan uit
langs chemische weg ontsloten vezels, berekend op de totale vezelmassa,
van > 95 gewichtspercenten)

kg

S

17.12.78.50

Multiplexpapier en -karton, gestreken, ander

kg

S

CPA: 17.12.79

Ander karton (ander dan dat van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische
doeleinden), gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien of van andere anorganische stoffen

17.12.79.53

Multiplexpapier en -karton, gestreken, waarvan alle lagen zijn gebleekt

kg

kg

kg

kg

S

S

S

S
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17.12.79.55

Multiplexpapier en -karton, gestreken, waarvan slechts één buitenste laag is
gebleekt

kg

S

17.12.79.70

Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met
andere anorganische stoffen, op rollen of in bladen (excl. die voor grafische
doeleinden, en excl. multiplexpapier en -karton)

kg

S

NACE: 17.21

Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en
karton

CPA: 17.21.11

Golfkarton, op rollen of in bladen

17.21.11.00

Gegolfd papier en gegolfd karton, op rollen of in bladen

CPA: 17.21.12

Zakken van papier

17.21.12.30

kg

S

Zakken met een bodembreedte ≥ 40 cm, van papier, van karton, van
cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels

kg

S

17.21.12.50

Zakken van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van
cellulosevezels (excl. die met een bodembreedte ≥ 40 cm)

kg

S

CPA: 17.21.13

Dozen van gegolfd papier of van golfkarton

17.21.13.00

Dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton

kg

S

CPA: 17.21.14

Vouwdozen, van papier of van karton, ander dan gegolfd

17.21.14.00

Vouwdozen (excl. die van gegolfd papier of van gegolfd karton)

kg

S

CPA: 17.21.15

Kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik

17.21.15.30

Andere verpakkingsmiddelen, n.e.g. (incl. hoezen voor grammofoonplaten)

kg

S

17.21.15.50

Kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk
gebruik

kg

S

NACE: 17.22

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

CPA: 17.22.11

Toiletpapier, zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken, tafellakens en servetten, van papierstof, van papier, van
cellulosewatten of van cellulosevezels

17.22.11.20

Closetpapier

kg

S

17.22.11.40

Zakdoeken en toiletdoekjes, van papierstof, van papier, van cellulosewatten
of van cellulosevezels

kg

S

17.22.11.60

Handdoeken van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulo
sevezels

kg

S

17.22.11.80

Tafellakens en servetten, van papierstof, van papier, van cellulosewatten of
van cellulosevezels

kg

S

CPA: 17.22.12

Maandverbanden, tampons, luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik, en kleding en
kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels

17.22.12.10

Maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby’s en dergelijke
artikelen, van textielwatten

kg

S
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17.22.12.20

Maandverbanden, tampons en dergelijke artikelen, van papierstof, van pa
pier, van cellulosewatten of van vlieen van cellulosevezels

kg

S

17.22.12.30

Luiers en inlegluiers voor baby’s en dergelijke artikelen, van papierstof, van
papier, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels (excl. closet
papier, maandverbanden, tampons en dergelijke artikelen)

kg

S

17.22.12.40

Watten van textielstof; andere artikelen van watten

kg

S

17.22.12.50

Kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellulosewat
ten of van cellulosevezels

kg

S

17.22.12.60 *

Maandverbanden, tampons en dergelijke artikelen, van andere textielstoffen
(m.u.v. die van watten van textielstof)

kg

S

17.22.12.70 *

Luiers en inlegluiers voor baby’s, van andere textielstoffen (m.u.v. die van
watten van textielstof)

kg

S

17.22.12.90

Artikelen voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, van papier
enz., n.e.g.

kg

S

CPA: 17.22.13

Presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke artikelen, van papier of van karton

17.22.13.00

Presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke artikelen, van
papier of karton

NACE: 17.23

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

CPA: 17.23.11

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken; complete
stencils en offsetplaten, van papier

17.23.11.00

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van
doorslagen en overdrukken; complete stencils en offsetplaten, van papier;
papier voorzien van een kleefmiddel

CPA: 17.23.12

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van
karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen,
van papier of van karton

17.23.12.30

Enveloppen van papier of van karton

kg

S

17.23.12.50

Postbladen, briefkaarten en correspondentiekaarten, van papier of van kar
ton (excl. prentbriefkaarten)

kg

S

17.23.12.70

Assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omsla
gen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

kg

S

CPA: 17.23.13

Registers, comptabiliteitsboeken, opbergmappen, formulieren en dergelijke artikelen, van papier of van karton

17.23.13.13

Registers, comptabiliteitsboeken, orderboekjes en kwitantieboekjes, van pa
pier of van karton

kg

S

17.23.13.15

Zakboekjes, blocnotes, brievenblocs en memorandablocs, van papier of van
karton

kg

S

17.23.13.17

Agenda’s van papier of van karton

kg

S

17.23.13.19

Boekjes voor het noteren van afspraken, adressen, telefoonnummers en
boekjes met teksten om over te schrijven, van papier of van karton (excl.
agenda’s)

kg

kg

S

S

S
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17.23.13.30

Schriften van papier of van karton

kg

S

17.23.13.50

Opbergmappen, mappen en banden, en omslagen voor dossiers, van papier
of van karton (excl. boekomslagen)

kg

S

17.23.13.70

Sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien voorzien van
carbonpapier, van papier of van karton

kg

S

17.23.13.80

Albums voor monstercollecties of voor verzamelingen, van papier of karton

kg

S

17.23.13.90

Onderleggers en boekomslagen, van papier of karton

CPA: 17.23.14

Ander papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische
doeleinden, bedrukt, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd

17.23.14.00

Ander papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of
bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bedrukt, gegaufreerd, gegrei
neerd of geperforeerd

NACE: 17.24

Vervaardiging van behangselpapier

CPA: 17.24.11

Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies

17.24.11.00

Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies

CPA: 17.24.12

Wandbekleding van textielstof

17.24.12.00

Wandbekleding van textielstof

NACE: 17.29

Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton

CPA: 17.29.11

Etiketten van papier of van karton

17.29.11.20

S

kg

S

kg

S

kg

S

Bedrukte etiketten van papier of van karton, zelfklevend

kg

S

17.29.11.40

Bedrukte etiketten van papier of van karton (excl. zelfklevend)

kg

S

17.29.11.60

Etiketten van papier of van karton, zelfklevend (excl. bedrukt)

kg

S

17.29.11.80

Etiketten van papier of van karton (excl. bedrukt of zelfklevend)

kg

S

CPA: 17.29.12

Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden

17.29.12.00

Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden

kg

S

CPA: 17.29.19

Sigarettenpapier, klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen; filtreerpapier en -karton; andere
papier- en kartonwaren, n.e.g.

17.29.19.10

Sigarettenpapier op rollen met een breedte ≤ 5 cm of in boekjes of in
hulzen

kg

S

17.29.19.20

Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van papier
stof, van papier of van karton, van de soort gebruikt voor het opwinden
van textielgarens

kg

S

17.29.19.30

Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van papier
stof, van papier of van karton (excl. die van de soort gebruikt voor het
opwinden van textielgarens)

kg

S

17.29.19.51

Filtreerpapier en -karton, op maat gesneden

kg

S

17.29.19.55

Diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen, in bladen of in schijven

kg

S
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17.29.19.57

Werken van papierstof, gevormd of geperst

kg

S

17.29.19.85

Andere artikelen van papier of van karton

kg

S

NACE: 18.11

Krantendrukkerijen

CPA: 18.11.10

Krantendrukkerijen

18.11.10.00

Kranten en tijdschriften, vier of meer keer per week verschijnend

NACE: 18.12

Overige drukkerijen

CPA: 18.12.11

Drukkerijen van postzegels, fiscale zegels, effecten, kaarten voorzien van een elektronische geïntegreerde schakeling
(intelligente kaarten), cheques en andere waardepapieren en dergelijke

18.12.11.00

Nieuwe postzegels, gezegeld papier, cheques, bankbiljetten enz.

CPA: 18.12.12

Drukkerijen van reclamecatalogi, prospectussen, posters en ander reclamedrukwerk

18.12.12.30

Handelscatalogi

I

18.12.12.50

Reclamedrukwerk (excl. handelscatalogi)

I

CPA: 18.12.13

Drukkerijen van tijdschriften, minder dan vier keer per week verschijnend

18.12.13.00

Kranten en tijdschriften, minder dan viermaal per week verschijnend

CPA: 18.12.14

Drukkerijen van boeken, land- en zeekaarten, prenten, tekeningen, foto’s en prentbriefkaarten

18.12.14.07

Boeken, brochures en dergelijk drukwerk in losse vellen

I

18.12.14.14

Boeken, brochures en dergelijk drukwerk (excl. in losse vellen)

I

18.12.14.21

Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen

I

18.12.14.28

Woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen

I

18.12.14.35

Gedrukte cartografische werken van alle soorten, in de vorm van boeken en
brochures

I

18.12.14.42

Gedrukte cartografische werken van alle soorten (excl. in de vorm van
boeken en brochures)

I

18.12.14.49

Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten

I

18.12.14.56

Gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien
geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe

I

18.12.14.63

Prenten, gravures, foto’s en andere gedrukte afbeeldingen

I

CPA: 18.12.16

Drukkerijen voor andere dan papierwaren

18.12.16.10

Het bedrukken van textiel

I

I

I

I
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18.12.16.20

Het bedrukken van andere stoffen dan textiel of papier

I

CPA: 18.12.19

Andere drukkerijen, n.e.g.

18.12.19.10

Kalenders van alle soorten, gedrukt (incl. kalenderblokken)

I

18.12.19.20

Gedrukte muziek (incl. in braille)

I

18.12.19.30

Decalcomanieën van alle soorten

I

18.12.19.90

Ander drukwerk, n.e.g.

I

NACE: 18.13

Prepress- en premediadiensten

CPA: 18.13.10

Prepressdiensten

18.13.10.00

Zetten en vervaardigen van drukplaten

CPA: 18.13.20

Drukplaten, drukcilinders en andere bedrukte media voor gebruik bij het drukken

18.13.20.00

Drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken

CPA: 18.13.30

Ondersteunende diensten in verband met drukkerijen

18.13.30.00

Overige grafische diensten

NACE: 18.14

Binderijen en aanverwante diensten

CPA: 18.14.10

Binderijen en aanverwante diensten

18.14.10.10

Binden en afwerken van boeken en dergelijke artikelen (vouwen, vergaren,
brocheren, lijmen, snijden, inbinden)

I

18.14.10.30

Binden en afwerken van brochures, tijdschriften, catalogi, reclamemateriaal
enz. (vouwen, vergaren, brocheren, lijmen, snijden, inbinden)

I

18.14.10.50

Binden en afwerken van ander drukwerk (excl. van boeken, brochures,
tijdschriften, catalogi, reclamemateriaal enz.)

I

NACE: 18.20

Reproductie van opgenomen media

CPA: 18.20.10

Reproductie van geluidsopnamen

18.20.10.10

Reproductie van geluid op grammofoonplaten

I

18.20.10.30

Reproductie van geluid op magneetbanden met een breedte ≤ 4 mm

I

18.20.10.50

Reproductie van geluid op magneetbanden met een breedte > 4 mm, doch
≤ 6,5 mm

I

18.20.10.70

Reproductie van geluid op compact discs

I

CPA: 18.20.20

Reproductie van video-opnamen

18.20.20.50

Reproductie van geluid en beeld op magneetbanden met een breedte
> 6,5 mm

I

S

I

I
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18.20.20.70

Reproductie van geluid en beeld op beeldplaten en andere media (excl.
magneetbanden)

I

CPA: 18.20.30

Reproductie van software

18.20.30.30

Reproductie van magneetbanden met een breedte ≤ 4 mm, met gegevens
en instructies van de soort gebruikt in automatische gegevensverwerkende
machines (excl. reproductie van beeld en geluid)

I

18.20.30.50

Reproductie van magneetbanden met een breedte > 4 mm, met gegevens
en instructies van de soort gebruikt in automatische gegevensverwerkende
machines (excl. reproductie van beeld en geluid)

I

18.20.30.70

Reproductie van media met gegevens en instructies van de soort gebruikt in
automatische gegevensverwerkende machines (excl. magneetbanden en excl.
reproductie van beeld en geluid)

I

NACE: 19.10

Vervaardiging van cokesovenproducten

CPA: 19.10.30

Pek en pekcokes

19.10.30.00

Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer

NACE: 20.11

Vervaardiging van industriële gassen

CPA: 20.11.11

Waterstof, argon, edelgassen, stikstof en zuurstof

20.11.11.20

kg

T

Argon

m3

T

20.11.11.40 *

Helium

m3

T

20.11.11.50

Waterstof

m3

T

20.11.11.60

Stikstof

m3

T

20.11.11.70

Zuurstof

m3

T

20.11.11.90 *

Andere zeldzame gassen (neon, krypton en xenon)

m3

T

CPA: 20.11.12

Koolstofdioxide en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen

20.11.12.30

Koolstofdioxide

kg

T

20.11.12.50

Zwaveltrioxide; diarseentrioxide

kg

T

20.11.12.70

Stikstofoxiden

kg

T

20.11.12.90

Anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen (excl. zwaveltrioxide,
diarseentrioxide, stikstofoxiden, siliciumdioxide, zwaveldioxide en koolstof
dioxide)

kg

T

CPA: 20.11.13

Vloeibare lucht en samengeperste lucht

20.11.13.00

Vloeibare lucht; samengeperste lucht

kg

T

NACE: 20.12

Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten

CPA: 20.12.11

Zinkoxide en zinkperoxide; titaanoxiden

20.12.11.30

Zinkoxide; zinkperoxide

kg

T
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20.12.11.50

Titaanoxiden

CPA: 20.12.12

Chroom-, mangaan-, lood- en koperoxiden en -hydroxiden

20.12.12.10 *

Mangaanoxiden. Mangaandioxide

kg

T

20.12.12.20 *

Mangaanoxiden. Mangaanoxide met een gehalte aan mangaan van 77 of
meer gewichtspercenten

kg

T

20.12.12.30 *

Mangaanoxiden. Mangaanoxide met een gehalte aan mangaan van minder
dan 77 gewichtspercenten

kg

T

20.12.12.40 *

Chroom-, lood- en koperoxiden en -hydroxiden

kg

T

CPA: 20.12.19

Andere oxiden, peroxiden en hydroxiden van metalen

20.12.19.10

IJzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70 of meer gewichtspercen
ten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten

kg

T

20.12.19.30

Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit

kg

T

20.12.19.55 *

Lithiumoxide en lithiumhydroxide

kg

T

20.12.19.60 *

Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden

kg

T

20.12.19.65 *

Nikkeloxiden en nikkelhydroxiden

kg

T

20.12.19.70 *

Germaniumoxiden en zirkoniumdioxide

kg

T

20.12.19.73

Molybdeenoxiden en molybdeenhydroxiden

kg

T

20.12.19.75

Antimoonoxiden

kg

T

20.12.19.80 *

Berylliumoxide en berylliumhydroxide

kg

T

20.12.19.81 *

Wolfraamoxiden en wolfraamhydroxiden

kg

T

20.12.19.95 *

Andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van
metalen, n.e.g.

kg

T

CPA: 20.12.21

Synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan; synthetische organische producten van de
soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als “lichtgevende stoffen” (luminoforen); verflakken en
preparaten op basis daarvan

20.12.21.10

Gedispergeerde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan

kg

T

20.12.21.20

Zure kleurstoffen en preparaten; bijtende kleurstofzuren en preparaten

kg

T

20.12.21.30

Basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan

kg

T

20.12.21.40

Directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan

kg

T

20.12.21.50

Andere synthetische organische kleurstoffen

kg

T

20.12.21.60

Synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende
heldermakende stoffen

kg

T

20.12.21.70

Verflakken; preparaten op basis van verflakken

kg

T
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CPA: 20.12.22

Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten
daarvan; kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong

20.12.22.50

Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zou
ten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

kg

T

20.12.22.70

Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong en preparaten op basis
daarvan (incl. verfstofextracten) (excl. dierlijk zwartsel)

kg

T

CPA: 20.12.23

Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien; enzympreparaten voor
het voorlooien

20.12.23.30

Synthetische organische looistoffen

kg

T

20.12.23.50

Anorganische looistoffen; preparaten voor het looien; enzympreparaten
voor het voorlooien

kg

T

CPA: 20.12.24

Kleur- en verfstoffen, n.e.g.; anorganische producten van de soort gebruikt als “lichtgevende stoffen” (luminoforen)

20.12.24.15

Pigmenten en preparaten op basis van titaandioxide, bevattende ≥ 80 ge
wichtspercenten titaandioxide

kg TiO2

T

20.12.24.19

Pigmenten en preparaten op basis van titaandioxide (excl. die bevattende
≥ 80 gewichtspercenten titaandioxide)

kg TiO2

T

20.12.24.50

Andere kleur- en verfstoffen; pigmenten en preparaten op basis van anorga
nische of minerale kleur- of verfstoffen; anorganische producten van de
soort gebruikt als “lichtgevende stoffen” (luminoforen)

kg

T

NACE: 20.13

Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten

CPA: 20.13.21

Metalloïden

20.13.21.11

Chloor

kg

T

20.13.21.16

Jood (jodium); fluor; broom

kg

T

20.13.21.20

Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel

kg

T

20.13.21.30

Koolstof (“carbonblack” en andere vormen van koolstof, n.e.g.)

kg

T

20.13.21.41 *

Boor (borium)

kg

T

20.13.21.42 *

Telluur (tellurium)

kg

T

20.13.21.60 *

Silicium. Bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium

kg

T

20.13.21.70 *

Silicium. Andere dan die 99,99 of meer gewichtspercenten silicium bevat

kg

T

20.13.21.81 *

Fosfor

kg

T

20.13.21.85 *

Arseen; seleen

kg

T

CPA: 20.13.22

Halogeen- en zwavelverbindingen van niet-metalen

20.13.22.10 *

Fosforoxychloride

kg

T
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20.13.22.20 *

Fosfortrichloride

kg

T

20.13.22.30 *

Fosforpentachloride

kg

T

20.13.22.37

Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen (excl. fosforchloriden en
fosforchlorideoxiden)

kg

T

20.13.22.40 *

Fosforchloriden en fosforchlorideoxiden (excl. fosforoxychloride, fosfortri
chloride en fosforpentachloride)

kg

T

20.13.22.70 *

Fosforsulfiden, fosfortrisulfide in handelskwaliteit daaronder begrepen

kg

T

20.13.22.80 *

Zwavelverbindingen van niet-metalen (excL. fosforsulfiden en fosfortrisul
fide in handelskwaliteit)

kg

T

CPA: 20.13.23

Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium; kwik

20.13.23.00

Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium;
kwik

kg

T

CPA: 20.13.24

Waterstofchloride; oleum (rokend zwavelzuur); difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); andere anorganische
zuren; silicium- en zwaveldioxide

20.13.24.13

Waterstofchloride (zoutzuur)

20.13.24.15

Chlorozwavelzuur

20.13.24.34

Zwavelzuur; oleum

20.13.24.53

Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride)

kg P2O5

T

20.13.24.55

Fosforzuur en polyfosforzuren

kg P2O5

T

20.13.24.62 *

Diboortrioxide

kg

T

20.13.24.65 *

Booroxiden; boorzuren (excl. diboortrioxide)

kg

T

20.13.24.69 *

Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen
van niet-metalen (excl. waterstoffluoride)

kg

T

20.13.24.73

Waterstoffluoride (fluorwaterstof)

kg HF

T

20.13.24.75

Siliciumdioxide

kg SiO2

T

20.13.24.77

Zwaveldioxide

kg SO2

T

CPA: 20.13.25

Oxiden, hydroxiden en peroxiden; hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan

20.13.25.25

Natriumhydroxide (bijtende soda), vast

kg NaOH

T

20.13.25.27

Natriumhydroxide (bijtende soda) in waterige oplossing (natronloog)

kg NaOH

T

20.13.25.30

Kaliumhydroxide (bijtende potas)

kg KOH

T

20.13.25.50

Natriumperoxide en kaliumperoxide

kg

T

20.13.25.63 *

Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide

kg

T

20.13.25.65 *

Strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide,
bariumhydroxide en bariumperoxide

kg

T

kg HCl

T

kg

T

kg H2SO4 T
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kg Al2O3

T

kg

T

20.13.25.70

Aluminiumhydroxide

20.13.25.80

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan

CPA: 20.13.31

Verbindingen van metalen met halogenen

20.13.31.15 *

Fluoriden; fluorosilicaten; fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten
(lithiumhexafluorfosfaat (1-), lithiumdifluorfosfaat, lithiumhexafluoroarse
naat-monohydraat, lithiumtetrafluoroboraat)

kg F

T

20.13.31.19 *

Fluoriden; fluorosilicaten; fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten
(excl. natriumhexafluoroaluminaat (synthetisch kryoliet); lithiumhexafluor
fosfaat (1-), lithiumdifluorfosfaat, lithiumhexafluoroarsenaat-monohydraat
en lithiumtetrafluoroboraat; anorganische en organische kwikverbindingen)

kg F

T

20.13.31.31 *

Magnesiumchloride

kg

T

20.13.31.32 *

Nikkelchloride

kg

T

20.13.31.33 *

Tinchloriden

kg

T

20.13.31.34 *

Kobaltchloriden

kg

T

20.13.31.39 *

Andere chloriden, n.e.g.

kg

T

20.13.31.50

Chlorideoxiden en chloridehydroxiden van koper en van andere metalen

kg

T

20.13.31.71 *

Bromiden en bromideoxiden (excl. natriumbromide en kaliumbromide)

kg

T

20.13.31.79 *

Natriumbromide en kaliumbromide; jodiden en jodideoxiden

kg

T

CPA: 20.13.32

Hypochlorieten, chloraten en perchloraten

20.13.32.30

Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypo
bromieten

kg

T

20.13.32.50

Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjoda
ten

kg

T

CPA: 20.13.41

Sulfiden, sulfieten en sulfaten

20.13.41.11 *

Calciumsulfide, antimoonsulfiden en ijzersulfiden

kg

T

20.13.41.20 *

Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald; dithionieten en
sulfoxylaten (excl. die van calcium, antimoon en ijzer)

kg

T

20.13.41.33

Sulfieten

kg

T

20.13.41.35

Thiosulfaten

kg

T

20.13.41.50 *

Aluminiumsulfaten

kg

T

20.13.41.55 *

Bariumsulfaten

kg

T

20.13.41.60 *

Magnesiumsulfaten

kg

T

20.13.41.61 *

Nikkelsulfaten

kg

T
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20.13.41.62 *

Kobaltsulfaten; titaniumsulfaten

kg

T

20.13.41.65 *

Sulfaten (excl. die van aluminium, barium, magnesium, nikkel, kobalt en
titanium)

kg

T

20.13.41.73

Aluinen

kg

T

20.13.41.75

Peroxosulfaten (persulfaten)

kg

T

CPA: 20.13.42

Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten, polyfosfaten en nitraten (andere dan die van kalium)

20.13.42.11 *

Bariumnitraat; berylliumnitraat; cadmiumnitraat; kobaltnitraat; nikkelnitraat;
loodnitraat

kg N

T

20.13.42.12 *

Koper- en andere nitraten (excl. die van kalium, barium, beryllium, cadmi
um, kobalt, nikkel of lood)

kg N

T

20.13.42.20

Fosfinaten (hypofosfieten) en fosfonaten (fosfieten)

kg

T

20.13.42.30

Natriumdiwaterstoforthofosfaat en dinatriumwaterstoforthofosfaat

kg P2O5

T

20.13.42.40

Calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat)

kg P2O5

T

20.13.42.70

Natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat)

kg P2O5

T

20.13.42.80

Fosfaten (excl. calciumwaterstoforthofosfaat; natriumdiwaterstoforthofosfaat
en dinatriumwaterstoforthofosfaat); polyfosfaten (excl. natriumtrifosfaat)

kg

T

CPA: 20.13.43

Carbonaten

20.13.43.10

Dinatriumcarbonaat

kg
Na2CO3

T

20.13.43.20

Natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat)

kg

T

20.13.43.40

Calciumcarbonaat (geprecipiteerd)

kg

T

20.13.43.50 *

Lithiumcarbonaten

kg

T

20.13.43.95 *

Andere carbonaten n.e.g.

kg

T

CPA: 20.13.51

Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren; edele metalen in colloïdale toestand

20.13.51.15 *

Wolframaten

kg

S

20.13.51.20 *

Manganieten, manganaten en permanganaten; molybdaten

kg

S

20.13.51.25

Chromaten en dichromaten; peroxochromaten

kg

T

20.13.51.78 *

Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren: zinkaten en van
adaten

kg

S

20.13.51.79 *

Andere zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren

kg

S

20.13.51.83

Zilvernitraat

kg

S

Verw.
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20.13.51.85

Edele metalen in colloïdale toestand; verbindingen en amalgamen van edele
metalen (excl. zilvernitraat)

kg

S

CPA: 20.13.52

Anorganische verbindingen, n.e.g., gedistilleerd water daaronder begrepen; amalgamen, andere dan die van edele
metalen

20.13.52.50

Gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water

kg

S

20.13.52.70

Anorganische of organische kwikverbindingen, chemisch welbepaald (excl.
amalgamen)

kg

T

20.13.52.75

Anorganische of organische kwikverbindingen, niet chemisch welbepaald
(excl. amalgamen)

kg

T

20.13.52.90 z

Andere anorganische verbindingen, n.e.g.; amalgamen (excl. die van edel
metalen, en excl. gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en
dergelijk zuiver water, vloeibare lucht en samengeperste lucht)

kg

S

CPA: 20.13.61

Isotopen, n.e.g., en verbindingen daarvan (zwaar water daaronder begrepen)

20.13.61.00

Zwaar water (deuteriumoxide); isotopen en verbindingen daarvan (excl.
radioactieve isotopen en splijtbare of vruchtbare isotopen)

kg

S

CPA: 20.13.62

Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden; fulminaten, cyanaten en thiocyanaten; silicaten; boraten; perbo
raten; andere anorganische zouten en peroxozouten

20.13.62.20

Cyaniden; cyanideoxiden en complexe cyaniden

20.13.62.30

kg

T

Boraten; peroxoboraten (perboraten)

kg B2O3

T

20.13.62.40

Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit

kg SiO2

T

20.13.62.70

Dubbelsilicaten en complexe silicaten

kg

T

20.13.62.80

Anorganische zouten en peroxozouten (excl. aziden, dubbelsilicaten en
complexe silicaten)

kg

T

CPA: 20.13.63

Waterstofperoxide

20.13.63.00

Waterstofperoxide

kg H2O2

T

CPA: 20.13.64

Fosfiden, carbiden, hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden

20.13.64.10 *

Siliciumcarbide, al dan niet chemisch welbepaald

kg

T

20.13.64.20 *

Boorcarbide (boriumcarbide), al dan niet chemisch welbepaald

kg

T

20.13.64.30 *

Wolfraamcarbiden, al dan niet chemisch welbepaald

kg

T

20.13.64.51 *

Aluminiumcarbiden, chroomcarbiden, molybdeencarbiden, vanadiumcarbi
den, tantaalcarbiden (tantaliumcarbiden) en titaancarbiden (titaniumcarbi
den), al dan niet chemisch welbepaald

kg

T

20.13.64.80 z

Fosfiden (excl. ijzerfosfiden), al dan niet chemisch welbepaald; hydriden,
nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald (excl.
verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post 20.13.64.50 zijn)

kg

T

20.13.64.90 *

Andere carbiden, n.e.g.

kg

T
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CPA: 20.13.65

Verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium

20.13.65.10 *

Verbindingen, anorganisch of organisch, van zeldzame aardmetalen of van
mengsels van die metalen. Ceriumverbindingen

kg

S

20.13.65.20 *

Verbindingen, anorganisch of organisch, van zeldzame aardmetalen of van
mengsels van die metalen. Verbindingen van lanthaan, praseodymium, neo
dymium, samarium

kg

S

20.13.65.50 *

Verbindingen, anorganisch of organisch, van zeldzame aardmetalen of van
mengsels van die metalen. Verbindingen van europium, gadolinium, terbi
um, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium of yttrium

kg

S

20.13.65.80 *

Verbindingen, anorganisch of organisch, van zeldzame aardmetalen of van
mengsels van die metalen. Scandiumverbindingen

kg

S

20.13.65.85 *

Verbindingen, anorganisch of organisch, van zeldzame aardmetalen of van
mengsels van die metalen. Verbindingen van metaalmengsels

kg

S

CPA: 20.13.66

Zwavel, met uitzondering van gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel

20.13.66.00

Zwavel (excl. ruwe, gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel)

kg

S

CPA: 20.13.67

Geroost ijzerkies (pyrietas)

20.13.67.00

Geroost ijzerkies (pyrietas)

kg

S

CPA: 20.13.68

Piëzo-elektrisch kwarts; andere synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, onbewerkt

20.13.68.00

Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, onbewerkt of
enkel gezaagd of ruw bewerkt

NACE: 20.14

Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten

CPA: 20.14.11

Acyclische koolwaterstoffen

20.14.11.20

g

S

Koolwaterstoffen, acyclisch, verzadigd

kg

T

20.14.11.30

Ethyleen

kg

T

20.14.11.40

Propeen (propyleen)

kg

T

20.14.11.50

Buteen (butyleen) en isomeren daarvan

kg

T

20.14.11.60

Buta-1,3-dieen en isopreen

kg

T

20.14.11.90

Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen (excl. ethyleen, propeen, buteen,
buta-1,3-dieen en isopreen)

kg

T

CPA: 20.14.12

Cyclische koolwaterstoffen

20.14.12.13

Cyclohexaan

kg

T

20.14.12.15

Cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen (excl. cyclohexaan)

kg

T

20.14.12.23

Benzeen

kg

T

20.14.12.25

Tolueen

kg

T

20.14.12.43

o-Xyleen

kg

T
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20.14.12.45

p-Xyleen

kg

T

20.14.12.47

m-Xyleen en mengsels van xyleenisomeren

kg

T

20.14.12.50

Styreen

kg

T

20.14.12.60

Ethylbenzeen

kg

T

20.14.12.70

Cumeen

kg

T

20.14.12.90

Andere cyclische koolwaterstoffen

kg

T

CPA: 20.14.13

Chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen

20.14.13.13

Chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchloride)

kg

T

20.14.13.15

Dichloormethaan (methyleenchloride)

kg

T

20.14.13.23

Chloroform (trichloormethaan)

kg

T

20.14.13.25

Koolstoftetrachloride

kg

T

20.14.13.53

1,2-Dichloorethaan (ethyleendichloride)

kg

T

20.14.13.57

Verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen, n.e.g.

kg

T

20.14.13.71

Vinylchloride (chloorethyleen)

kg

T

20.14.13.74

Trichloorethyleen; tetrachloorethyleen (perchloorethyleen)

kg

T

20.14.13.79

Onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen (excl. vinyl
chloride, trichloorethyleen en tetrachloorethyleen)

kg

T

CPA: 20.14.14

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd

20.14.14.50

Derivaten van koolwaterstoffen die enkel sulfogroepen bevatten; de zouten
en ethylesters daarvan

kg

T

20.14.14.70

Derivaten van koolwaterstoffen die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen
bevatten

kg

T

20.14.14.90

Derivaten van koolwaterstoffen (excl. die welke enkel sulfogroepen bevat
ten; zouten en ethylesters daarvan, en die welke enkel nitro- of enkel
nitrosogroepen bevatten)

kg

T

CPA: 20.14.19

Andere derivaten van koolwaterstoffen

20.14.19.10

Fluor-, broom- en joodderivaten van acyclische koolwaterstoffen

kg

S

20.14.19.30

Halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen, bevattende ≥ 2 ver
schillende halogenen

kg

S

20.14.19.50

Halogeenderivaten van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen

kg

S

20.14.19.70

Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen

kg

S
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kg

T

CPA: 20.14.21

Industriële vetalcoholen

20.14.21.00

Industriële vetalcoholen

CPA: 20.14.22

Eenwaardige alcoholen

20.14.22.10

Methanol (methylalcohol)

kg

T

20.14.22.20

Propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol)

kg

T

20.14.22.30

Butaan-1-ol (n-butylalcohol)

kg

T

20.14.22.40

Butanolen (excl. butaan-1-ol (n-butylalcohol))

kg

T

20.14.22.63

Octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan

kg

T

20.14.22.65

Lauryl-, cetyl- en stearylalcohol en andere verzadigde eenwaardige alcoholen
(excl. methyl-, propyl- en isopropylalcohol, n-butylalcohol en andere buta
nolen en octylalcohol)

kg

T

20.14.22.70

Onverzadigde eenwaardige alcoholen

kg

T

CPA: 20.14.23

Tweewaardige alcoholen, meerwaardige alcoholen, cyclische alcoholen en derivaten daarvan

20.14.23.10

Ethyleenglycol (ethaandiol)

kg

T

20.14.23.20

Propyleenglycol (propaan-1,2-diol)

kg

T

20.14.23.33

D-glucitol (sorbitol)

kg

T

20.14.23.37

Tweewaardige en andere meerwaardige alcoholen (excl. ethyleen- en propy
leenglycol, D-glucitol en tetramethyleenglycol met een biogebaseerd kool
stofgehalte van 100 massapercenten)

kg

T

20.14.23.38

Butaan-1,4-diol of tetramethyleenglycol (1,4-butaandiol) met een biogeba
seerd koolstofgehalte van 100 massapercenten

kg

T

20.14.23.50

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische alcoholen

kg

T

20.14.23.60

Glycerol (incl. synthetische) (excl. ruwe glycerol, glycerolwater en glycerol
logen)

kg

T

20.14.23.73

Alcoholen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, als
mede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

kg

T

20.14.23.75

Aromatische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan

kg

T

CPA: 20.14.24

Fenolen; fenolalcoholen en fenolderivaten

20.14.24.10

Eenwaardige fenolen

kg

T

20.14.24.33

4,4'-Isopropylideendifenol (bisfenol A, difenylolpropaan) en zouten daarvan

kg

T

20.14.24.39

Meerwaardige fenolen (incl. zouten) (excl. 4,4'-isopropylideendifenol) en
fenolalcoholen

kg

T

20.14.24.50

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalco
holen

kg

T
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CPA: 20.14.31

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils

20.14.31.20

Industrieel stearinezuur

kg

T

20.14.31.30

Industrieel oliezuur

kg

T

20.14.31.50

Industriële tallvetzuren

kg

T

20.14.31.95

Industriële eenwaardige vetzuren (excl. stearine-, olie- en tallvetzuur), gedis
tilleerd

kg

T

20.14.31.97

Industriële eenwaardige vetzuren (excl. gedistilleerd, en excl. stearine-, olieen tallvetzuur)

kg

T

CPA: 20.14.32

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en derivaten daarvan

20.14.32.15

Ethylacetaat

kg

T

20.14.32.19

Esters van azijnzuur (excl. ethylacetaat)

kg

T

20.14.32.20

Mono-, di- en trichloorazijnzuur, propionzuur, butaanzuren en pentaan
zuren, alsmede zouten en esters daarvan

kg

T

20.14.32.35

Palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan

kg

T

20.14.32.50

Mierenzuur en zouten en esters daarvan

kg

T

20.14.32.71

Azijnzuur

kg

T

20.14.32.77

Azijnzuuranhydride

kg

T

20.14.32.78

Zouten van azijnzuur

kg

T

20.14.32.80

Laurinezuur en andere zuren, alsmede zouten en esters daarvan

kg

T

CPA: 20.14.33

Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, cycloalkenen en
cycloterpenen, alsmede derivaten daarvan

20.14.33.10

Acrylzuur en zouten daarvan, alsmede andere eenwaardige carbonzuren

kg

T

20.14.33.20

Esters van acrylzuur

kg

T

20.14.33.30

Methacrylzuur en zouten daarvan

kg

T

20.14.33.40

Esters van methacrylzuur

kg

T

20.14.33.50

Oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan

kg

T

20.14.33.63

Benzoëzuur en zouten en esters daarvan

kg

T

20.14.33.65

Benzoylperoxide en benzoylchloride

kg

T

20.14.33.67

Fenylazijnzuur en zouten en esters daarvan

kg

T

20.14.33.70

Eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halo
geniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan (excl. ben
zoëzuur en fenylazijnzuur, alsmede zouten en esters daarvan, benzoylper
oxide en benzoylchloride)

kg

T
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20.14.33.81

Oxaalzuur, azelaïnezuur, malonzuur, andere meerwaardige carbonzuren van
cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen; zouten daarvan (excl.
butaandizuur met een biogebaseerd koolstofgehalte van 100 massapercen
ten)

kg

T

20.14.33.82

Ethaan-1,2-dicarbonzuur of butaandizuur (barnsteenzuur) met een biogeba
seerd koolstofgehalte van 100 massapercenten

kg

T

20.14.33.85

Adipinezuur en zouten en esters daarvan

kg

T

20.14.33.87

Maleïnezuuranhydride

kg

T

CPA: 20.14.34

Meerwaardige aromatische carbonzuren en carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede derivaten
daarvan, met uitzondering van salicylzuur en zouten daarvan

20.14.34.10 z

Dibutyl- en dioctylorthoftalaten

kg

T

20.14.34.20 z

Andere esters van orthoftaalzuur

kg

T

20.14.34.30

Ftaalzuuranhydride; tereftaalzuur en zouten daarvan

kg

T

20.14.34.40

Meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, ha
logeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en
nitrosoderivaten daarvan (excl. esters van orthoftaalzuur; ftaalzuuranhydride;
tereftaalzuur en zouten daarvan)

kg

T

20.14.34.73

Citroenzuur en zouten en esters daarvan

kg

T

20.14.34.75

Carbonzuren met alcoholische of fenolische hydroxylgroepen of met alde
hyde- of ketongroepen

kg

T

CPA: 20.14.41

Aminoverbindingen

20.14.41.13

Methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede zouten daarvan

kg

T

20.14.41.19

Andere eenwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan;
zouten van deze producten

kg

T

20.14.41.23

Hexamethyleendiamine en zouten daarvan; ethyleendiamine en zouten daar
van

kg

T

20.14.41.29

Andere meerwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan;
zouten daarvan

kg

T

20.14.41.30

Aminoverbindingen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpe
nen, alsmede derivaten daarvan; zouten daarvan

kg

T

20.14.41.51

Aniline en zouten daarvan (excl. derivaten)

kg

T

20.14.41.53

Derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan

kg

T

20.14.41.59

Andere eenwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan;
zouten daarvan

kg

T

20.14.41.70

Meerwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten
daarvan

kg

T

CPA: 20.14.42

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen, met uitzondering van lysine en glutaminezuur

20.14.42.33

Monoëthanolamine en zouten daarvan

kg

T

20.14.42.35

Diëthanolamine en zouten daarvan

kg

T
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20.14.42.38

Aminoalcoholen met zuurstofhoudende groepen van niet meer dan een
soort, ethers en esters daarvan, zouten van deze producten (excl. mono-,
en diëthanolamine en zouten daarvan)

kg

T

20.14.42.90

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen (excl. aminoalcoholen
en ethers en esters daarvan, alsmede zouten van deze producten; lysine en
glutaminezuur, alsmede zouten en esters daarvan)

kg

T

CPA: 20.14.43

Ureïnen; imidoverbindingen van carbonzuren, nitrillen (cyaanverbindingen); derivaten daarvan

20.14.43.10

Ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten

kg

T

20.14.43.20

Sacharine en zouten daarvan

kg

T

20.14.43.30

Imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten (excl.
sacharine en zouten daarvan)

kg

T

20.14.43.40

Iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten

kg

T

20.14.43.50

Acrylonitril

kg

T

20.14.43.60

1-Cyaanguanidine (dicyaandiamide)

kg

T

20.14.43.70

Nitrillen (cyaanverbindingen) (excl. acrylonitril, 1-cyaanguanidine (dicyaan
diamide))

kg

T

CPA: 20.14.44

Verbindingen met andere stikstofhoudende groepen

20.14.44.20

Diazo-, azo- en azoxyverbindingen

kg

T

20.14.44.30

Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine

kg

T

20.14.44.50

Isocyanaten

kg

T

20.14.44.90

Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen (excl. isocyanaten)

kg

T

CPA: 20.14.51

Organische zwavelverbindingen en andere organische verbindingen van niet-metalen en van metalen

20.14.51.33

Thiocarbamaten en dithiocarbamaten; thiurammono-, thiuramdi- en thiu
ramtetrasulfiden; methionine

kg

T

20.14.51.39

Andere organische zwavelverbindingen

kg

T

20.14.51.51

Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen (excl.
organische zwavelverbindingen)

kg

T

CPA: 20.14.52

Heterocyclische verbindingen n.e.g.; nucleïnezuren en zouten daarvan

20.14.52.15

Tetrahydrofuraan, 2-furaldehyde, furfurylalcohol, tetrahydrofurfurylalcohol
en piperonal

kg

T

20.14.52.25

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer zuurstofatomen
als heteroatoom (excl. lactonen)

kg

T

20.14.52.30

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als
heteroatoom, met een niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) imidazoolring
(excl. hydantoïne en derivaten daarvan)

kg

T

20.14.52.60

Melamine

kg

T
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20.14.52.80

Verbindingen met een niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyridinering
of met een chinoline- of isochinolinering, niet verder geanelleerd; lactamen;
andere heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofa
tomen als heteroatoom (excl. verbindingen met een niet-geanelleerde pyra
zoolring, een niet-geanelleerde imidazoolring, een pyrimidinering, een pipe
razinering of een niet-geanelleerde triazinering)

kg

T

20.14.52.90

Nucleïnezuren en andere heterocyclische verbindingen, met een thiazool-,
benzothiazool- of andere ring

kg

T

CPA: 20.14.53

Fosforzure esters en zouten daarvan; esters van andere anorganische zuren (met uitzondering van esters van
waterstofhalogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten

20.14.53.50

Fosforzure esters en zouten daarvan (incl. lactofosfaten), alsmede halogeen-,
sulfo-, nitro- en nitroso derivaten daarvan

kg

T

20.14.53.80

Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (andere dan esters
van waterstofhalogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitroen nitrosoderivaten van deze producten

kg

T

CPA: 20.14.61

Verbindingen met aldehydegroepen

20.14.61.11

Methanal (formaldehyde)

kg

T

20.14.61.13

Ethanal (aceetaldehyde)

kg

T

20.14.61.15 z

Butanal (n-butyraldehyde)

kg

T

20.14.61.19 z

Acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen (excl. me
thanal (formaldehyde), ethanal (aceetaldehyde), butanal (butyraldehyde))

kg

T

20.14.61.20

Cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen

kg

S

20.14.61.35

Aldehydealcoholen, aldehyde-ethers, aldehydefenolen en aldehyden met an
dere zuurstofhoudende groepen

kg

S

20.14.61.50

Cyclische polymeren van aldehyden

kg

S

20.14.61.60

Paraformaldehyde

kg

T

20.14.61.70

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van cyclische polymeren van
aldehyden of paraformaldehyde

kg

S

CPA: 20.14.62

Ketonen en chinonen

20.14.62.11

Aceton

kg

T

20.14.62.13

Butanon (methylethylketon)

kg

T

20.14.62.15

4-Methylpentaan-2-on (methylisobutylketon)

kg

T

20.14.62.19

Acyclische ketonen, zonder andere zuurstofhoudende groepen (excl. aceton,
butanon (methylethylketon) en 4-methylpentaan-2-on (methylisobutylke
ton)

kg

T

20.14.62.31 z

Kamfer; aromatische ketonen zonder zuurstofhoudende groepen; ketonal
coholen, ketonaldehyden, ketonfenolen en ketonen met andere zuurstof
houdende groepen

kg

T
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20.14.62.33

Cyclohexanon en methylcyclohexanonen

kg

T

20.14.62.35

Iononen en methyliononen

kg

T

20.14.62.39 z

Ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, zonder
andere zuurstofhoudende groepen (excl. kamfer, cyclohexanon en methyl
cyclohexanonen, iononen en methyliononen)

kg

T

20.14.62.60

Chinonen

kg

T

20.14.62.70

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van ketonen en chinonen

kg

T

CPA: 20.14.63

Ethers, organische peroxiden, epoxiden, acetalen, xideacetalen, alsmede derivaten daarvan

20.14.63.10

Acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

kg

T

20.14.63.23

Ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

kg

T

20.14.63.25

Aromatische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

kg

T

20.14.63.33

2,2'-Oxydiëthanol (diëthyleenglycol)

kg

T

20.14.63.39

Etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan (excl.
2,2'-oxydiëthanol)

kg

T

20.14.63.50

Etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en ni
trosoderivaten daarvan

kg

S

20.14.63.60

Alcoholperoxiden, etherperoxiden en ketonperoxiden, alsmede halogeen-,
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

kg

S

20.14.63.73

Oxiraan (ethyleenoxide)

kg

T

20.14.63.75

Methyloxiraan (propyleenoxide)

kg

T

20.14.63.79

Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drie
ringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
(excl. oxiraan en methyloxiraan (propyleenoxide))

kg

T

20.14.63.80

Acetalen en hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderi
vaten daarvan

kg

T

CPA: 20.14.64

Enzymen en andere organische verbindingen, n.e.g.

20.14.64.30

Andere organische verbindingen, n.e.g.

kg

T

20.14.64.50

Leb en concentraten daarvan

kg

S

20.14.64.70

Enzymen; bereidingen van enzymen, n.e.g. (excl. leb en concentraten daar
van)

kg

S

CPA: 20.14.71

Derivaten van plantaardige producten of van

20.14.71.20

Geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel

kg

S

20.14.71.30

Tallolie, ook indien geraffineerd

kg

S
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20.14.71.40

Terpentijnolie, houtterpentijnolie en sulfaatterpentijnolie; pijnolie en derge
lijke

kg

S

20.14.71.50

Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van
colofonium; gesmolten harsen

kg

S

20.14.71.70

Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig
pek; brouwerspek en dergelijke preparaten op basis van colofonium, van
harszuren of van plantaardig pek

kg

T

CPA: 20.14.72

Houtskool

20.14.72.00

Houtskool (incl. houtskool uit schalen van vruchten of van noten), ook
indien samengeperst

kg

S

CPA: 20.14.73

Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer, en soortgelijke pro
ducten

20.14.73.20

Benzol (benzeen), toluol (tolueen) en xylol (xylenen)

kg

T

20.14.73.40

Naftaleen en andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen (excl. ben
zeen, tolueen en xyleen)

kg

T

20.14.73.60

Fenolen

kg

T

20.14.73.90

Andere olie en andere olieproducten, n.e.g.

kg

T

CPA: 20.14.74

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van ≥ 80 %

20.14.74.00

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte ≥ 80 % vol
(belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l

S

CPA: 20.14.75

Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

20.14.75.00

Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

l

S

CPA: 20.14.80

Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, met uitzondering van tallolie

20.14.80.00 *

Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, met uitzon
dering van tallolie

NACE: 20.15

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

CPA: 20.15.10

Salpeterzuur; nitreerzuren; ammoniak

20.15.10.50

kg

S

Salpeterzuur; nitreerzuren

kg N

T

20.15.10.75

Ammoniak, watervrij

kg N

T

20.15.10.77

Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)

kg N

T

CPA: 20.15.20

Ammoniumchloride; nitrieten

20.15.20.30

Ammoniumchloride

kg

T

20.15.20.80

Nitrieten

kg N

T
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CPA: 20.15.31

Ureum

20.15.31.30

Ureum met een gehalte aan stikstof > 45 gewichtspercenten, berekend op
het droge kristalwatervrije product (excl. in tabletten of in dergelijke vor
men, dan wel in verpakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg N

T

20.15.31.80

Ureum met een gehalte aan stikstof ≤ 45 gewichtspercenten, berekend op
het droge kristalwatervrije product (excl. in tabletten of in dergelijke vor
men, dan wel in verpakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.32

Ammoniumsulfaat

20.15.32.00

Ammoniumsulfaat (excl. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in
verpakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.33

Ammoniumnitraat

20.15.33.00

Ammoniumnitraat (excl. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in
verpakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.34

Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat

20.15.34.00

Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (excl.
in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een
gewicht ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.35

Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen

20.15.35.30

Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat, met een stikstofge
halte ≤ 28 gewichtspercenten

kg N

T

20.15.35.80

Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat, met een stikstofge
halte > 28 gewichtspercenten

kg N

T

CPA: 20.15.36

Oplossingen van ureum en ammoniumnitraat

20.15.36.00

Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammo
niakwater (excl. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkin
gen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.39

Andere stikstofhoudende meststoffen en mengsels, n.e.g.

20.15.39.30

Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat
(excl. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met
een gewicht ≤ 10 kg)

kg N

T

20.15.39.90

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen, n.e.g.

kg N

T

CPA: 20.15.41

Superfosfaat

20.15.41.00

Superfosfaat (excl. kaliumhoudend, en excl. in tabletten of in dergelijke
vormen, dan wel in verpakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg P2O5

T

CPA: 20.15.49

Andere fosfaatmeststoffen

20.15.49.00

Minerale of chemische fosfaatmeststoffen, n.e.g.

kg P2O5

T

CPA: 20.15.51

Kaliumchloride

20.15.51.00

Kaliumchloride (excl. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in ver
pakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg

T

CPA: 20.15.52

Kaliumsulfaat
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20.15.52.00

Kaliumsulfaat (excl. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in ver
pakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg K2O

T

CPA: 20.15.59

Andere kalimeststoffen

20.15.59.00

Minerale of chemische kalimeststoffen, n.e.g.

kg K2O

T

CPA: 20.15.60

Natriumnitraat

20.15.60.00

Natriumnitraat

kg

T

CPA: 20.15.71

Meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten

20.15.71.00

Minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elemen
ten stikstof, fosfor en kalium bevatten (excl. in tabletten of in dergelijke
vormen, dan wel in verpakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg

T

CPA: 20.15.72

Diammoniumwaterstoforthofosfaat

20.15.72.00

Diammoniumwaterstoforthofosfaat (excl. in tabletten of in dergelijke vor
men, dan wel in verpakkingen met een gewicht ≤ 10 kg)

kg

T

CPA: 20.15.73

Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat

20.15.73.00

Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat

kg

T

CPA: 20.15.74

Meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten

20.15.74.00

Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende
elementen stikstof en fosfor bevatten

kg

T

CPA: 20.15.75

Meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten

20.15.75.00

Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elemen
ten fosfor en kalium bevatten

kg

T

CPA: 20.15.76

Kaliumnitraten

20.15.76.00

Kaliumnitraat

kg N

T

CPA: 20.15.79

Minerale of chemische meststoffen die ten minste twee vruchtbaarmakende elementen (stikstof, fosfor, kalium)
bevatten, n.e.g.

20.15.79.30

Meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen
met een brutogewicht ≤ 10 kg

kg

T

20.15.79.80

Andere meststoffen, n.e.g.

kg

T

CPA: 20.15.80

Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, n.e.g.

20.15.80.00

Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong

kg

T

NACE: 20.16

Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

CPA: 20.16.10

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen

20.16.10.35

Lineair polyethyleen met een relatieve dichtheid < 0,94, in primaire vor
men

kg

T

20.16.10.39

Polyethyleen met een relatieve dichtheid < 0,94, in primaire vormen (excl.
lineair polyethyleen)

kg

T

20.16.10.50

Polyethyleen met een relatieve dichtheid ≥ 0,94, in primaire vormen

kg

T
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20.16.10.70

Copolymeren van ethyleen en vinylacetaat, in primaire vormen

kg

T

20.16.10.90

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen (excl. polyethyleen en copoly
meren van ethyleen en vinylacetaat)

kg

T

CPA: 20.16.20

Polymeren van styreen, in primaire vormen

20.16.20.35

Expandeerbaar polystyreen, in primaire vormen

kg

T

20.16.20.39

Polystyreen in primaire vormen (excl. expandeerbaar polystyreen)

kg

T

20.16.20.50

Copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN), in primaire vormen

kg

T

20.16.20.70

Copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS), in primaire vor
men

kg

T

20.16.20.90

Polymeren van styreen, in primaire vormen (excl. polystyreen, copolymeren
van styreen en acrylonitril (SAN) en copolymeren van acrylonitril, butadieen
en styreen (ABS))

kg

T

CPA: 20.16.30

Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen

20.16.30.10

Poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandigheden, in primaire
vormen

kg

T

20.16.30.23

Polyvinylchloride zonder weekmakers, in primaire vormen

kg

T

20.16.30.25

Polyvinylchloride met weekmakers, in primaire vormen

kg

T

20.16.30.40

Copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat en andere copolymeren van
vinylchloride, in primaire vormen

kg

T

20.16.30.60

Fluorhoudende polymeren

kg

T

20.16.30.90

Polymeren van halogeenolefinen, in primaire vormen, n.e.g.

kg

T

CPA: 20.16.40

Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters
en andere polyesters, in primaire vormen

20.16.40.13

Polyacetalen in primaire vormen

kg

T

20.16.40.15

Polyethyleenglycolen en andere polyetheralcoholen, in primaire vormen

kg

T

20.16.40.20

Polyethers in primaire vormen (excl. polyacetalen en polyetheralcoholen)

kg

T

20.16.40.30

Epoxyharsen in primaire vormen

kg

T

20.16.40.40

Polycarbonaten in primaire vormen

kg

T

20.16.40.50

Alkydharsen in primaire vormen

kg

T

20.16.40.62

Poly(ethyleentereftalaat) in primaire vormen, met een viscositeitsgetal
≥ 78 ml/g

kg

T

20.16.40.64

Ander poly(ethyleentereftalaat) in primaire vormen

kg

T

29.11.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

PRODCOM

L 309/93

Beschrijving

Eenheid

P

20.16.40.70

Vloeibare onverzadigde polyesters, in primaire vormen (excl. polyacetalen,
polyethers, epoxyharsen, polycarbonaten, alkydharsen, poly(ethyleenterefta
laat))

kg

T

20.16.40.80

Onverzadigde polyesters in primaire vormen (excl. vloeibare polyesters,
polyacetalen, polyethers, epoxyharsen, polycarbonaten, alkydharsen, po
ly(ethyleentereftalaat))

kg

T

20.16.40.90

Polyesters in primaire vormen (excl. polyacetalen, polyethers, epoxyharsen,
polycarbonaten, alkydharsen, poly(ethyleentereftalaat), andere onverzadigde
polyesters)

kg

T

CPA: 20.16.51

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen

20.16.51.30

Polypropyleen in primaire vormen

kg

T

20.16.51.50

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen (excl.
polypropyleen)

kg

T

CPA: 20.16.52

Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters en andere vinylpolymeren, in primaire vormen

20.16.52.30

Polymeren van vinylacetaat, in waterige dispersie, in primaire vormen

kg

T

20.16.52.50

Polymeren van vinylacetaat, in primaire vormen (excl. in waterige dispersie)

kg

T

20.16.52.70

Polymeren van vinylesters en andere vinylpolymeren, in primaire vormen
(excl. vinylacetaat)

kg

T

CPA: 20.16.53

Acrylpolymeren in primaire vormen

20.16.53.50

Poly(methylmethacrylaat) in primaire vormen

kg

T

20.16.53.90

Acrylpolymeren in primaire vormen (excl. poly(methylmethacrylaat))

kg

T

CPA: 20.16.54

Polyamiden in primaire vormen

20.16.54.50

Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12, in primaire vormen

kg

T

20.16.54.90

Polyamiden, in primaire vormen (excl. polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9,
-6,10 of -6,12)

kg

T

CPA: 20.16.55

Ureumharsen, thio-ureumharsen en melamineharsen, in primaire vormen

20.16.55.50

Ureumharsen en thio-ureumharsen, in primaire vormen

kg

T

20.16.55.70

Melamineharsen in primaire vormen

kg

T

CPA: 20.16.56

Andere aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen in primaire vormen

20.16.56.30

Aminoharsen in primaire vormen (excl. ureumharsen, thio-ureumharsen en
melamineharsen)

kg

T

20.16.56.50

Fenolharsen in primaire vormen

kg

T

20.16.56.70

Polyurethanen in primaire vormen

kg

T
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CPA: 20.16.57

Siliconen in primaire vormen

20.16.57.00

Siliconen in primaire vormen

CPA: 20.16.59

Andere kunststoffen in primaire vormen, n.e.g.

20.16.59.20

Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, poly
sulfonen enz., n.e.g., in primaire vormen

kg

T

20.16.59.45 *

Natriumcarboxymethylcellulose

kg

T

20.16.59.50 *

Cellulose en chemische derivaten daarvan, in primaire vormen, excl natri
umcarboxymethylcellulose en n.e.g.

kg

T

20.16.59.55 *

Natuurlijke polymeren en gewijzigde natuurlijke polymeren, elders genoemd
noch elders onder begrepen, in primaire vormen; alginezuur, alsmede zou
ten en esters daarvan

kg

T

20.16.59.65 *

Natuurlijke polymeren en gewijzigde natuurlijke polymeren, bv. geharde
proteïnen, chemische derivaten van natuurlijke rubber, n.e.g., in primaire
vormen (m.u.v. alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan)

kg

T

20.16.59.70

Ionenwisselaars op basis van synthetische of natuurlijke polymeren, in pri
maore vormen

kg

T

NACE: 20.17

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen

CPA: 20.17.10

Synthetische rubber in primaire vormen

20.17.10.50

Synthetische latex

kg

T

20.17.10.90

Synthetische rubber (excl. latex)

kg

T

NACE: 20.20

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de land
bouw

CPA: 20.20.11

Insectendodende middelen

20.20.11.00

Insectendodende middelen

CPA: 20.20.12

Onkruidbestrijdingsmiddelen

20.20.12.20

kg act.
Subst.

S

Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van fenoxyfytohormonen, opgemaakt
in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voor
komend als bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pes
ticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.30

Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van triazinen, opgemaakt in vormen
of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als
bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pesticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.40

Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van amiden, opgemaakt in vormen of
verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als be
reidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pesticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.50

Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van carbamaten, opgemaakt in vor
men of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend
als bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pesticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.60

Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van dinitroanilinederivaten, opge
maakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel
voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke
pesticiden)

kg act.
Subst.

S
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20.20.12.70

Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van ureum-, uracil- en sulfonylure
umderivaten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in
het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen
(excl. gevaarlijke pesticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.90

Onkruidbestrijdingsmiddelen, o.v.k., dan wel voorkomend als bereidingen of
in de vorm van artikelen (excl. die op basis van fenoxyfytohormonen,
triazinen, amiden, carbamaten, dinitroanilinederivaten of ureum-, uracilen sulfonylureumderivaten) (excl. gevaarlijke pesticiden)

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.13

Middelen om het kiemen tegen te gaan en middelen om de plantengroei te regelen

20.20.13.50

Middelen om het kiemen tegen te gaan, opgemaakt voor de verkoop in het
klein

kg act.
Subst.

S

20.20.13.70

Middelen om de plantengroei te regelen, opgemaakt in vormen of verpak
kingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen
of in de vorm van artikelen

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.14

Desinfecteermiddelen

20.20.14.30

Desinfecteermiddelen op basis van quaternaire ammoniumzouten, opge
maakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel
voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke
pesticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.14.50

Desinfecteermiddelen op basis van halogeenverbindingen, opgemaakt in
vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voor
komend als bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pes
ticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.14.90

Desinfecteermiddelen, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de ver
koop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van
artikelen (excl. die op basis van quaternaire ammoniumzouten of van ha
logeenverbindingen, en gevaarlijke pesticiden)

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.15

Schimmelwerende middelen

20.20.15.15

Anorganische schimmelwerende middelen, bacteriedodende middelen en
middelen voor de behandeling van zaad, opgemaakt in vormen of verpak
kingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen
of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pesticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.30

Schimmelwerende middelen, bacteriedodende middelen en middelen voor
de behandeling van zaad, op basis van dithiocarbamaten, opgemaakt in
vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voor
komend als bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pes
ticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.45

Schimmelwerende middelen, bacteriedodende middelen en middelen voor
de behandeling van zaad, op basis van benzimidazolen, opgemaakt in
vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voor
komend als bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pes
ticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.60

Schimmelwerende middelen, bacteriedodende middelen en middelen voor
de behandeling van zaad, op basis van diazolen of triazolen, opgemaakt in
vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voor
komend als bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pes
ticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.75

Schimmelwerende middelen, bacteriedodende middelen en middelen voor
de behandeling van zaad, op basis van diazinen of morfolinen, opgemaakt
in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voor
komend als bereidingen of in de vorm van artikelen (excl. gevaarlijke pes
ticiden)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.90

Andere schimmelwerende middelen, bacteriedodende middelen en middelen
voor de behandeling van zaad (bv. Captan enz.) (excl. gevaarlijke pesticiden)

kg act.
Subst.

S
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CPA: 20.20.16

Gevaarlijke pesticiden

20.20.16.00

Goederen bedoeld bij post 3808, die één of meer van de volgende stoffen
bevatten: aldrine (ISO); binapacryl (ISO); camfechloor (ISO) (toxafeen); cap
tafol (ISO); chloordaan (ISO); chloordimeform (ISO); chloorbenzilaat (ISO);
DDT (ISO) (clofenotaan (INN)), 1,1,1-trichloor-2,2-bis-(p-chloorfenyl)ethaan); dieldrine (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) of zouten
daarvan; dinoseb (ISO), alsmede zouten en esters daarvan; ethyleendibro
mide (ISO) (1,2-dibroomethaan); ethyleendichloride (ISO) (1,2-dichloor
ethaan); fluoracetamide (ISO); heptachloor (ISO); hexachloorbenzeen (ISO);
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daar
onder begrepen; kwikverbindingen; methamidofos (ISO); monocrotofos
(ISO); oxiraan (ethyleenoxide); parathion (ISO); parathionmethyl (ISO) (me
thylparathion); pentachloorfenol (ISO), alsmede zouten en esters daarvan;
fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), alsmede
zouten en esters daarvan; tributyltinverbindingen, en stuifpoederbereidingen
bevattende een mengsel van benomyl (ISO), carbofuran (ISO) en thiram
(ISO).

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.19

Andere pesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw

20.20.19.80

Knaagdierenbestrijdingsmiddelen en andere middelen ter bescherming van
planten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het
klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen
(excl. insectendodende middelen, schimmelwerende middelen, onkruid
bestrijdingsmiddelen, desinfecteermiddelen en gevaarlijke pesticiden)

kg act.
Subst.

S

NACE: 20.30

Vervaardiging van verf, vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek

CPA: 20.30.11

Verf en vernis op basis van acryl- of vinylpolymeren, in een waterig medium

20.30.11.50

Verf en vernis op basis van acryl- of vinylpolymeren, gedispergeerd of
opgelost in een waterig medium

kg

S

20.30.11.70

Andere verf en vernis, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium

kg

S

CPA: 20.30.12

Verf en vernis op basis van polyesters, acryl- of vinylpolymeren, in een niet-waterig medium; oplossingen

20.30.12.25

Verf en vernis op basis van polyesters, gedispergeerd of opgelost in een
niet-waterig medium, die > 50 gewichtspercenten oplosmiddelen bevatten

kg

S

20.30.12.29

Verf en vernis op basis van polyesters, gedispergeerd of opgelost in een
niet-waterig medium (excl. die met > 50 gewichtspercenten oplosmiddelen)

kg

S

20.30.12.30

Verf en vernis op basis van acryl- of vinylpolymeren, gedispergeerd of
opgelost in een niet-waterig medium, die > 50 gewichtspercenten oplos
middelen bevatten

kg

S

20.30.12.50

Andere verf en vernis op basis van acryl- of vinylpolymeren

kg

S

20.30.12.70

Verf en vernis: oplossingen n.e.g.

kg

S

20.30.12.90

Andere verf en vernis op basis van synthetische polymeren, n.e.g.

kg

S
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CPA: 20.30.21

Bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen, verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), vloeibare
glansmiddelen en dergelijke; glasfritten

20.30.21.30

Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verfstoffen en der
gelijke preparaten, voor keramiek, voor het emailleren of voor glaswerk

kg

S

20.30.21.50

Verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) en dergelijke preparaten, voor
keramiek, voor het emailleren of voor glaswerk

kg

S

20.30.21.70

Vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten; glasfritten en ander glas,
in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken

kg

S

CPA: 20.30.22

Andere verf en vernis; bereide siccatieven

20.30.22.13

Olieverf en -vernis

kg

S

20.30.22.15

Bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor het afwerken van
leder; verf en vernis (excl. olieverf en -vernis)

kg

S

20.30.22.20

Bereide siccatieven

kg

S

20.30.22.30

Stempelfoliën

kg

S

20.30.22.40

Pigmenten (incl. metaalpoeder en metaalvlokken), gedispergeerd in een nietwaterig medium, als vloeistof of als pasta, van het soort gebruikt voor de
vervaardiging van verf; kleur- en verfstoffen, n.e.g., opgemaakt voor de
verkoop in het klein

kg

S

20.30.22.53

Stopverf, harscement en ander mastiek (kit)

kg

S

20.30.22.55

Plamuur

kg

S

20.30.22.60

Niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of
bepleisteren van metselwerk

kg

S

20.30.22.73

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling,
gebruikt in verband met coatings en inkt, op basis van butylacetaat (excl.
drukinkt)

kg

S

20.30.22.79

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling,
gebruikt in verband met coatings en inkt (excl. die op basis van butylacetaat
en drukinkt)

kg

S

CPA: 20.30.23

Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak, plakkaatverf en kleurpasta’s

20.30.23.50

Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak, plak
kaatverf en kleurpasta’s, in assortimenten van tabletten, tubes, flesjes of
bakjes

kg

S

20.30.23.70

Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak, plak
kaatverf en kleurpasta’s, in tabletten, in tubes, in flesjes of in bakjes (excl. in
assortimenten)

kg

S
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CPA: 20.30.24

Drukinkt

20.30.24.50

Zwarte drukinkt

kg

S

20.30.24.70

Drukinkt (excl. zwarte)

kg

S

NACE: 20.41

Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

CPA: 20.41.10

Glycerol

20.41.10.00

Ruwe glycerol, glycerolwater en glycerollogen

kg

T

CPA: 20.41.20

Organische tensioactieve producten, andere dan zeep

20.41.20.20

Anionische organische tensioactieve producten (excl. zeep)

kg

T

20.41.20.30

Kationische organische tensioactieve producten (excl. zeep)

kg

T

20.41.20.50

Niet-ionische organische tensioactieve producten (excl. zeep)

kg

T

20.41.20.90

Organische tensioactieve producten (excl. zeep en anionische, kathionische
en niet-ionische producten)

kg

T

CPA: 20.41.31

Zeep en als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en bereidingen; papier, watten, vilt en gebonden
textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met wasmiddelen

20.41.31.20

Zeep en organische tensioactieve producten in de vorm van staven enz.,
n.e.g.

kg

S

20.41.31.50

Zeep in de vorm van vlokken, schilfers, korrels of poeder

kg

S

20.41.31.80

Zeep (excl. die in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken, vlok
ken, schilfers, korrels of poeder en die in de vorm van papier, watten, vilt of
gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia)

kg

S

CPA: 20.41.32

Wasmiddelen

20.41.32.40

Tensioactieve bereidingen, ook indien zeep bevattend, o.v.k. (excl. die voor
gebruik als zeep)

kg

S

20.41.32.50

Was- en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, o.v.k. (incl. hulp
preparaten voor het wassen) (excl. tensioactieve bereidingen en die voor
gebruik als zeep)

kg

S

20.41.32.60

Tensioactieve bereidingen, ook indien zeep bevattend, n.o.v.k. (excl. die
voor gebruik als zeep)

kg

S

20.41.32.70

Was- en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, n.o.v.k. (incl. hulp
preparaten voor het wassen) (excl. tensioactieve bereidingen en die voor
gebruik als zeep)

kg

S

CPA: 20.41.41

Preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van geuren in vertrekken

20.41.41.00

Preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren
van geuren in vertrekken

S
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CPA: 20.41.42

Kunstwas en bereide was

20.41.42.70

Polyethyleenglycolwas

kg

S

20.41.42.80

Kunstwas en bereide was (incl. zegellak) (excl. polyethyleenglycolwas)

kg

S

CPA: 20.41.43

Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal

20.41.43.30

Schoensmeer, pasta’s en dergelijke preparaten voor schoeisel of voor leder
(excl. kunstwas en bereide was)

kg

S

20.41.43.50

Boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houten meube
len, houten vloeren en ander houtwerk (excl. kunstwas en bereide was)

kg

S

20.41.43.70

Poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën (excl. die voor
metalen en excl. kunstwas en bereide was)

kg

S

20.41.43.83

Poetsmiddelen voor metalen

kg

S

20.41.43.89

Andere poetsmiddelen, pasta’s en dergelijke preparaten, n.e.g.

kg

S

CPA: 20.41.44

Schuurpasta’s, schuurpoeders en andere schuurmiddelen

20.41.44.00

Schuurpasta’s, schuurpoeders en andere schuurmiddelen

kg

S

NACE: 20.42

Vervaardiging van parfums en toiletartikelen

CPA: 20.42.11

Parfums, reuk- en toiletwaters

20.42.11.50

Parfums

l

S

20.42.11.70

Reuk- en toiletwaters

l

S

CPA: 20.42.12

Producten voor het opmaken van de lippen of van de ogen

20.42.12.50

Producten voor het opmaken van de lippen

S

20.42.12.70

Producten voor het opmaken van de ogen

S

CPA: 20.42.13

Producten voor manicure of voor pedicure

20.42.13.00

Producten voor manicure of voor pedicure

CPA: 20.42.14

Cosmetische poeders en poeders voor lichaamsverzorging

20.42.14.00

Poeder, ook indien geperst, voor cosmetisch gebruik (incl. talkpoeder)

CPA: 20.42.15

Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (preparaten voor het verkrijgen van een bruine
huidskleur daaronder begrepen), n.e.g.

20.42.15.00

Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging, preparaten
tegen zonnebrand of voor het verkrijgen van een bruine huidskleur (excl.
geneesmiddelen, producten voor het opmaken van de lippen of de ogen of
voor manicure/pedicure, poeders voor cosmetisch gebruik en talkpoeder)

S

S

S
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CPA: 20.42.16

Shampoo, haarlak, permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het haar

20.42.16.30

Shampoo

S

20.42.16.50

Permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het
haar

S

20.42.16.70

Haarlak

S

CPA: 20.42.17

Haarlotions en andere haarverzorgingsmiddelen, n.e.g.

20.42.17.00

Haarverzorgingsmiddelen (excl. shampoo, permanent-haargolfpreparaten,
preparaten voor het ontkrullen van het haar en haarlak)

CPA: 20.42.18

Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging (kleefpoeders en -pasta’s voor kunstgebitten daaronder
begrepen); floszijde

20.42.18.50

Tandreinigingsmiddelen (incl. tandpasta en middelen voor het reinigen van
kunstgebitten)

S

20.42.18.90

Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging (incl. kleefpoeders en
-pasta’s voor kunstgebitten, mondwaters en middelen om de adem te par
fumeren, floszijde) (excl. tandreinigingsmiddelen)

S

CPA: 20.42.19

Scheermiddelen; deodorantia voor lichaamsverzorging; badpreparaten; andere parfumerieën, toiletartikelen en
cosmetische producten, n.e.g.

20.42.19.15

Zeep en organische tensioactieve producten in de vorm van staven enz.,
voor toiletdoeleinden

kg

S

20.42.19.30

Organische tensioactieve producten en bereidingen voor het wassen van de
huid, ook indien zeep bevattend, o.v.k.

kg

S

20.42.19.45

Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt
(excl. scheerzeep in staven)

S

20.42.19.60

Deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen

S

20.42.19.75

Geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten

S

20.42.19.90

Andere middelen voor lichaamsverzorging (parfumerieën, toiletartikelen,
ontharingsmiddelen enz.)

S

NACE: 20.51

Vervaardiging van kruit en springstoffen

CPA: 20.51.11

Buskruit en bereide springstoffen

20.51.11.30

Buskruit

kg

S

M

20.51.11.50

Bereide springstoffen (excl. buskruit)

kg

S

M

CPA: 20.51.12

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

20.51.12.50

Lonten, slagkoorden

km

S

M

20.51.12.70

Slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers en elektrische ontstekingspatro
nen

p/st

S

M

CPA: 20.51.13

Vuurwerk

20.51.13.00

Vuurwerk

kg

S

S
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CPA: 20.51.14

Lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische
artikelen (excl. vuurwerk)

20.51.14.00

Lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knal
signalen en andere pyrotechnische artikelen (excl. vuurwerk)

CPA: 20.51.20

Lucifers

20.51.20.00

Lucifers (excl. Bengaals vuur en andere pyrotechnische artikelen)

NACE: 20.52

Vervaardiging van lijm

CPA: 20.52.10

Lijm

20.52.10.10 *

kg

S

kg

S

Kleefmiddelen op basis van natuurlijke polymeren

kg

S

20.52.10.80

Lijm en andere bereide kleefmiddelen, n.e.g.

kg

S

NACE: 20.53

Vervaardiging van etherische oliën

CPA: 20.53.10

Etherische oliën

20.53.10.20

Etherische oliën

kg

S

20.53.10.30

Harsaroma’s

kg

S

20.53.10.50

Geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet enz., gedistilleerd
aromatisch water enz.

kg

S

20.53.10.75

Mengsels van reukstoffen van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en
drankenindustrie

kg

S

20.53.10.79

Mengsels van reukstoffen (excl. die van de soort gebruikt in de voedings
middelen- en drankenindustrie)

kg

S

NACE: 20.59

Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.

CPA: 20.59.11

Fotografische platen en film, film voor directklaarfotografie, lichtgevoelig, onbelicht; fotografisch papier

20.59.11.30

Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht (excl. van papier,
karton of textiel); vlakfilm voor “direct-klaar”-fotografie, lichtgevoelig, onbe
licht

m2

S

20.59.11.50

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen (excl. van papier, kar
ton of textiel); vlakfilm voor “direct-klaar”-fotografie, lichtgevoelig, onbe
licht, op rollen

m2

S

20.59.11.70

Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht

m2

S

CPA: 20.59.12

Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken voor fotografisch gebruik; chemische preparaten voor foto
grafisch gebruik, n.e.g.

20.59.12.00

Chemische preparaten voor fotografisch gebruik; ongemengde producten
die met het oog op fotografisch gebruik hetzij voorkomen in afgemeten
hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in het
klein (excl. vernis, lijm en dergelijke preparaten)

kg

S

M
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CPA: 20.59.20

Chemisch gewijzigde dierlijke of plantaardige vetten en oliën; niet-eetbare mengsels van dierlijke of plantaardige
vetten of oliën

20.59.20.00

Standolie en andere dierlijke en plantaardige vetten en oliën, chemisch
gewijzigd

CPA: 20.59.30

Schrijfinkt, tekeninkt en andere

20.59.30.00

Inkt (excl. drukinkt)

CPA: 20.59.41

Smeermiddelen

20.59.41.55

kg

S

kg

S

Smeermiddelen bevattende als basisbestanddeel < 70 gewichtspercenten
aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, voor het behandelen van textiel,
van leder, van pelterijen of van andere stoffen

kg

S

20.59.41.58

Smeermiddelen bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen (excl.
die voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere
stoffen) (excl. smeermiddelen met een biogebaseerd koolstofgehalte van ten
minste 25 massapercenten die biologisch afbreekbaar zijn op een niveau
van ten minste 60 gewichtspercenten)

kg

S

20.59.41.59

Smeermiddelen met een biogebaseerd koolstofgehalte van ten minste 25
massapercenten die biologisch afbreekbaar zijn op een niveau van ten
minste 60 gewichtspercenten

kg

S

20.59.41.75

Smeermiddelen die geen aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevat
ten, voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere
stoffen

kg

S

20.59.41.79

Smeermiddelen die geen aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten
(excl. die voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van
andere stoffen)

kg

S

CPA: 20.59.42

Antiklopmiddelen; additieven voor minerale oliën en dergelijke producten

20.59.42.50

Antiklopmiddelen

kg

S

20.59.42.70

Additieven voor smeerolie

kg

S

20.59.42.90

Dopes voor minerale olie (incl. benzine) of voor andere vloeistoffen die
voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie (excl. antiklop
middelen en additieven voor smeerolie)

kg

S

CPA: 20.59.43

Remvloeistoffen; antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

20.59.43.30

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische kracht
overbrenging, die geen of < 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bi
tumineuze mineralen bevatten

kg

S

20.59.43.50

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

kg

S

CPA: 20.59.51

Peptonen en andere proteïnestoffen, alsmede derivaten daarvan, n.e.g.; poeder van huiden

20.59.51.00

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan,
n.e.g.; poeder van huiden (incl. glutelinen, prolaminen, globulinen, glycini
ne, keratinen, nucleoproteïnen en proteïne-isolaten)

kg

S
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CPA: 20.59.52

Modelleerpasta’s; tandtechnische waspreparaten en andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van
gebrande gips; preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; bereide voedingsbodems voor het cultiveren van
micro-organismen; reageermiddelen voor diagnose of laboratoriumgebruik, n.e.g.

20.59.52.10

Reageermiddelen van gemengde samenstelling, voor diagnose of voor labo
ratoriumgebruik (incl. papier geïmpregneerd of bekleed met dergelijke mid
delen)

kg

S

20.59.52.30

Modelleerpasta’s; tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten;
andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van gebrand gips
(incl. modelleerpasta’s opgemaakt als kinderspeelgoed)

kg

S

20.59.52.50

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen

kg

S

20.59.52.70

Bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen

kg

S

CPA: 20.59.53

Chemische elementen in de vorm van schijven; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor
elektronische doeleinden

20.59.53.00

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 elek
tronische doeleinden

CPA: 20.59.54

Actieve kool

20.59.54.00

Actieve kool

CPA: 20.59.55

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen en
dergelijke producten

20.59.55.50

Appreteermiddelen enz., op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende
stoffen

kg

S

20.59.55.70

Appreteermiddelen enz., van de soort gebruikt in de textielindustrie (excl.
die op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen)

kg

S

20.59.55.80

Appreteermiddelen enz., van de soort gebruikt in de papierindustrie (excl.
die op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen)

kg

S

20.59.55.90

Appreteermiddelen enz., van de soort gebruikt in de lederindustrie

kg

S

CPA: 20.59.56

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen; bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers en
stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof; katalytische preparaten, n.e.g.;
alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling

20.59.56.20

Preparaten voor het beitsen van metalen

kg

S

20.59.56.30

Bereide rubbervulkanisatieversnellers

kg

S

20.59.56.40

Weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof

kg

S

20.59.56.50

Bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samen
stelling, voor rubber of voor kunststof

kg

S

20.59.56.62 *

Katalysatoren op een drager, met nikkel of nikkelverbindingen als actieve
stof, n.e.g.

kg

S

kg

S

kg

S
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20.59.56.64 *

Katalysatoren op een drager, met een edel metaal of met een verbinding van
een edel metaal als actieve stof, n.e.g.

kg

S

20.59.56.66 *

Katalysatoren, met een schijnbare dichtheid van 0,2 of meer doch niet meer
dan 1,0, in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen voor 90 of meer
gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10 micrometer, bestaande uit
een mengsel van oxiden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat,
met een gehalte aan: koper van 20 of meer doch niet meer dan 35 ge
wichtspercenten, bismut van 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichts
percenten

kg

S

20.59.56.69 *

Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders ge
noemd noch elders onder begrepen

kg

S

20.59.56.70

Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling (excl. die
bedoeld bij GS-post 2707 of 2902)

kg

S

CPA: 20.59.57

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten

20.59.57.20

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen

kg

S

20.59.57.30

Nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren en esters
van nafteenzuren

kg

S

20.59.57.40

Niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of vermengd met bind
middelen van metaal

kg

S

20.59.57.50

Bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of voor beton

kg

S

20.59.57.70

Sorbitol (excl. D-glucitol)

kg

S

CPA: 20.59.58

Biodiesel

20.59.58.00

Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten
aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend

kg

S

CPA: 20.59.59

Diverse andere chemische producten, n.e.g.

20.59.59.10

Ionenwisselaars; gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen;
petroleumsulfonaten (excl. die van alkalimetalen, ammonium of ethanola
minen); thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen,
alsmede zouten daarvan

20.59.59.40

Preparaten voor ketelsteenbestrijding en dergelijke

kg

S

20.59.59.53

Preparaten voor de galvanotechniek

kg

S

20.59.59.57

Mengsels van mono-, di- en trivetzure esters van glycerol (emulgeermidde
len voor vetstoffen)

kg

S

20.59.59.63

Producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of chirurgische doel
einden

kg

S

20.59.59.65

Hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de gieterij (excl.
bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen)

kg

S

20.59.59.67

Vlamwerende, waterwerende en andere preparaten voor de bescherming van
bouwwerken

kg

S

20.59.59.71

Mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van
propaan

kg

S

S
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20.59.59.75

Mengsels en bereidingen bevattende oxiraan (ethyleenoxide), polybroombi
fenylen (PBB’s), polychloorbifenylen (PCB’s), polychloortrifenylen (PCT’s) of
tris (2,3 dibroompropyl)fosfaat

kg

S

20.59.59.94

Andere chemische producten, n.e.g.

kg

S

CPA: 20.59.60

Gelatine en derivaten daarvan, lactoalbumine daaronder begrepen

20.59.60.20

Caseïnaten en andere derivaten van caseïne (excl. lijm)

kg

S

20.59.60.50

Albuminen (excl. ovoalbumine), albuminaten en andere derivaten van albu
minen

kg

S

20.59.60.80

Gelatine en derivaten daarvan (excl. lijm van caseïne, beenderlijm en isin
glass)

kg

S

NACE: 20.60

Vervaardiging van synthetische of kunstmatige vezels

CPA: 20.60.11

Kabel van synthetische filamenten; synthetische stapelvezels, niet gekaard en niet gekamd

20.60.11.10

Stapelvezels van aramiden, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze
bewerkt met het oog op het spinnen

kg

T

20.60.11.20

Kabel en stapelvezels, van andere polyamiden, niet gekaard, niet gekamd,
noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

kg

T

20.60.11.30

Kabel en stapelvezels, van polyesters, niet gekaard, niet gekamd, noch op
andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

kg

T

20.60.11.40

Kabel en vezels van acryl, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze
bewerkt met het oog op het spinnen

kg

T

20.60.11.50

Kabel en stapelvezels, van polypropyleen, niet gekaard, niet gekamd noch
op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

kg

T

20.60.11.90

Kabel van synthetische filamenten en synthetische stapelvezels, niet gekaard,
niet gekamd noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

kg

T

CPA: 20.60.12

Garens met een hoge sterktegraad, van polyamiden of van polyesters

20.60.12.20

Filamentgarens met een hoge sterktegraad, van aramiden, n.o.v.k. (excl.
naaigarens)

kg

S

20.60.12.40

Filamentgarens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere poly
amiden, n.o.v.k. (excl. naaigarens en garens van aramiden)

kg

S

20.60.12.60

Filamentgarens met een hoge sterktegraad, van polyesters, n.o.v.k.

kg

S

CPA: 20.60.13

Andere synthetische filamentgarens, eendraads

20.60.13.10

Filamentgarens van polyamiden, voor textiel, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

S

20.60.13.20

Filamentgarens van polyamiden, voor tapijten, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

S
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20.60.13.30

Filamentgarens van polyesters, voor textiel, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

S

20.60.13.40

Filamentgarens van polypropyleen, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

S

20.60.13.50

Elastomeerfilamentgarens, n.o.v.k.

kg

S

20.60.13.90

Andere synthetische filamentgarens, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

S

CPA: 20.60.14

Synthetische monofilamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische textielstoffen

20.60.14.20

Monofilamenten van polypropyleen, ≥ 67 decitex, met een grootste afme
ting van de dwarsdoorsnede ≤ 1 mm (excl. elastomeren)

kg

S

20.60.14.40

Synthetische monofilamenten ≥ 67 decitex, met een grootste afmeting van
de dwarsdoorsnede ≤ 1 mm (excl. die van polypropyleen); strippen en
artikelen van dergelijke vorm (bv. kunststro), van synthetische textielstoffen,
met een schijnbare breedte ≤ 5 mm

kg

S

CPA: 20.60.21

Kabel van kunstmatige filamenten; kunstmatige stapelvezels, niet gekaard en niet gekamd

20.60.21.40

Filamentkabel van acetaat

kg

S

20.60.21.50

Filamentkabel en stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere
wijze bewerkt met het oog op het spinnen (excl. die van acetaat)

kg

S

CPA: 20.60.22

Garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon

20.60.22.00

Filamentgarens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon, n.o.v.k. (excl.
naaigarens)

kg

S

CPA: 20.60.23

Andere kunstmatige filamentgarens, eendraads

20.60.23.20

Filamentgarens van viscoserayon, incl. monofilamenten van < 67 decitex,
eendraads, n.o.v.k. (excl. naaigarens en garens met een hoge sterktegraad)

kg

S

20.60.23.40

Filamentgarens van celluloseacetaat (incl. monofilamenten) < 67 decitex,
eendraads, n.o.v.k. (excl. naaigarens en garens met een hoge sterktegraad)

kg

S

20.60.23.90

Andere kunstmatige filamentgarens (incl. monofilamenten) < 67 decitex,
eendraads, n.o.v.k. (excl. naaigarens en garens met een hoge sterktegraad)

kg

S

CPA: 20.60.24

Kunstmatige monofilamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van kunstmatige textielstoffen

20.60.24.00

Kunstmatige monofilamenten ≥ 67 decitex en een grootste diameter van de
dwarsdoorsnede ≤ 1 mm; strippen en dergelijke, van kunstmatige textiel
stoffen, met een schijnbare breedte ≤ 5 mm

NACE: 21.10

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

CPA: 21.10.10

Salicylzuur, o-acetylsalicylzuur, alsmede zouten en esters daarvan

21.10.10.30

Salicylzuur en zouten daarvan

kg

S

kg

T
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21.10.10.50

o-Acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan

kg

T

21.10.10.70

Esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan (excl. die van o-acetylsali
cylzuur)

kg

T

CPA: 21.10.20

Lysine, glutaminezuur en zouten daarvan; quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; fosfoaminolipiden;
amidoverbindingen alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten

21.10.20.10

Lysine en esters daarvan; zouten van deze producten

kg

T

21.10.20.20

Glutaminezuur en zouten daarvan

kg

T

21.10.20.40

Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en andere fosfo
aminolipiden, al dan niet chemisch welbepaald

kg

T

21.10.20.60

Acyclische amidoverbindingen (incl. acyclische carbamaten) en derivaten
daarvan; zouten van deze producten

kg

T

21.10.20.70

Cyclische amidoverbindingen (incl. cyclische carbamaten) en derivaten daar
van; zouten van deze producten (excl. ureïnen en derivaten daarvan; zouten
van deze producten)

kg

T

CPA: 21.10.31

Lactonen, n.e.g.; heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom, met een
niet-geanelleerde pyrazoolring, een pyrimidinering, een piperazinering, een niet-geanelleerde triazinering of een
fenothiazinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd); hydantoïne en derivaten daarvan

21.10.31.17

Fenolftaleïne;
1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naftoëzuur;
3′chloor-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-xantheen]-3-on;
6′-(N-ethyl-p-toluïdino)-2′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-xantheen]3-on; methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenan
tryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftaleen-2-carboxylaat; gammabutyrolacton

kg

T

21.10.31.19

Lactonen (excl. fenolftaleïne; 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbo
nyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2naftoëzuur;
3′-chloor-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3H),9′xantheen]-3-on;
6′-(N-ethyl-p-toluïdino)-2′-methylspiro[isobenzofuraan1(3H),9′-xantheen]-3-on; methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy3-methyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftaleen-2-car
boxylaat, gamma-butyrolacton, en anorganische en organische kwikverbin
dingen)

kg

T

21.10.31.30

Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (nietgecondenseerde) pyrazoolring

kg

T

21.10.31.40

Hydantoïne en derivaten daarvan

kg

T

21.10.31.55

Malonylureum (barbituurzuur) en derivaten daarvan; zouten van deze pro
ducten

kg

T

21.10.31.59

Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde pyrimidinering of met
een piperazinering (excl. malonylureum (barbituurzuur) en derivaten daar
van)

kg

T
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21.10.31.70

Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (nietgecondenseerde) triazinering (excl. melamine)

kg

T

21.10.31.80

Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, fenothiazinering, niet
verder geanelleerd (gecondenseerd)

kg

T

CPA: 21.10.32

Sulfonamidoverbindingen

21.10.32.00

Sulfonamidoverbindingen

kg

T

CPA: 21.10.40

Suikers, chemisch zuiver, n.e.g., ethers en esters van suikers, alsmede zouten daarvan, n.e.g.

21.10.40.00

Suikers, chemisch zuiver (excl. glucose enz.); ethers, zouten enz. van suikers

CPA: 21.10.51

Provitaminen en vitaminen, alsmede derivaten daarvan

21.10.51.00

Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd
(incl. natuurlijke concentraten), alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk
als vitaminen worden gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn ver
mengd of in oplossing zijn gebracht

CPA: 21.10.52

Hormonen, derivaten daarvan; andere steroïden, hoofdzakelijk als hormonen gebruikt

21.10.52.00

Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of
door synthese gereproduceerd; derivaten en structuuranalogons daarvan, in
de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als
hormonen worden gebruikt

CPA: 21.10.53

Glycosiden, plantaardige alkaloïden, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

21.10.53.00

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

CPA: 21.10.54

Antibiotica

21.10.54.00

Antibiotica

CPA: 21.10.60

Klieren en andere organen; extracten daarvan en andere menselijke en dierlijke stoffen, n.e.g.

21.10.60.20

Extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten
daarvan

S

21.10.60.40

Klieren en andere organen of andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid
voor therapeutisch of profylactisch gebruik, n.e.g. (excl. bloed en extracten
van klieren of van andere organen)

S

21.10.60.55

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch
gebruik of voor het stellen van diagnosen; culturen van micro-organismen;
toxinen (excl. gist)

S

NACE: 21.20

Vervaardiging van farmaceutische producten

CPA: 21.20.11

Geneesmiddelen bevattende penicillinen of andere antibiotica

21.20.11.30

Geneesmiddelen bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een struc
tuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of derivaten daarvan,
voor therapeutisch of profylactisch gebruik, n.o.v.k.

S

21.20.11.50

Geneesmiddelen bevattende andere antibiotica, n.o.v.k.

S

kg

T

S

g

S

S

kg

T
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21.20.11.60

Geneesmiddelen bevattende penicillinen, streptomycinen of derivaten daar
van, in afgemeten hoeveelheden dan wel o.v.k.

S

21.20.11.80

Geneesmiddelen bevattende andere antibiotica, o.v.k.

S

CPA: 21.20.12

Geneesmiddelen bevattende hormonen, doch geen antibiotica

21.20.12.30

Geneesmiddelen bevattende insuline, doch geen antibiotica, voor therapeu
tisch of profylactisch gebruik, niet in afgemeten hoeveelheden en n.o.v.k.

S

21.20.12.50

Geneesmiddelen bevattende hormonen, doch geen antibiotica, voor the
rapeutisch of profylactisch gebruik, niet in afgemeten hoeveelheden en
n.o.v.k. (excl. insuline)

S

21.20.12.60

Geneesmiddelen bevattende insuline, doch geen antibiotica, voor therapeu
tisch of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden of o.v.k.

S

21.20.12.70

Geneesmiddelen bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten en
analoge structuren daarvan, in afgemeten hoeveelheden of o.v.k.

S

CPA: 21.20.13

Geneesmiddelen bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of antibiotica

21.20.13.10

Geneesmiddelen bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, n.o.v.k.

S

21.20.13.20

Andere geneesmiddelen voor therapeutisch of profylactisch gebruik, bedoeld
bij GS-post 3003, n.o.v.k.

S

21.20.13.40

Geneesmiddelen zonder antibiotica met alkaloïden of derivaten daarvan,
o.v.k.

S

21.20.13.60

Geneesmiddelen bevattende vitaminen, provitaminen, derivaten daarvan,
ook indien deze producten onderling zijn vermengd, voor therapeutisch
of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden of o.v.k.

S

21.20.13.80

Andere geneesmiddelen bestaande uit al dan niet vermengde producten
o.v.k., n.e.g.

S

CPA: 21.20.21

Sera en vaccins

21.20.21.25

Sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere immunolo
gische producten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immu
nologische processen, en andere bloedfracties

S

21.20.21.45

Vaccins voor mensen

S

21.20.21.60

Vaccins voor dieren

S

CPA: 21.20.22

Chemische anticonceptionele preparaten van hormonen of van spermiciden

21.20.22.00

Chemische anticonceptionele preparaten van hormonen of van spermiciden

CPA: 21.20.23

Reagentia voor het stellen van een diagnose en andere farmaceutische bereidingen

21.20.23.20

Reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren

S

S
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21.20.23.40

Röntgencontrastmiddelen; reageermiddelen voor het stellen van een diagno
se, bestemd om aan de patiënt zelf te worden toegediend

S

CPA: 21.20.24

Hechtpleisters, catgut en dergelijke; tassen, dozen, trommels en dergelijke voor eerste hulp bij ongevallen

21.20.24.20

Hechtpleisters en dergelijke artikelen, geïmpregneerd of bedekt met farma
ceutische zelfstandigheden of o.v.k.

S

21.20.24.30

Steriel catgut

S

21.20.24.40

Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen, geïmpregneerd of bedekt met
farmaceutische zelfstandigheden of o.v.k., n.e.g.

S

21.20.24.60

Tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste
hulp bij ongelukken

S

NACE: 22.11

Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing

CPA: 22.11.11

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor personenauto’s

22.11.11.00

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor personenauto’s
(incl. die voor racewagens)

CPA: 22.11.12

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor motorfietsen of voor fietsen

22.11.12.00

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor motorfietsen of
voor fietsen

CPA: 22.11.13

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen, voor vrachtwagens of voor luchtvaar
tuigen

22.11.13.55

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt autobussen of voor
vrachtwagens, met een belastingsindex ≤ 121

p/st

S

22.11.13.57

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of
voor vrachtwagens, met een belastingsindex > 121

p/st

S

22.11.13.70

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen

p/st

S

CPA: 22.11.14

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor voertuigen en machines voor land- en bosbouw;
andere nieuwe luchtbanden, van rubber

22.11.14.00

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor voertuigen en
machines voor land- en bosbouw; andere nieuwe luchtbanden, van rubber

CPA: 22.11.15

Binnenbanden, massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber

22.11.15.30

Massieve of halfmassieve banden en loopvlakken voor banden, van rubber

p/st

S

22.11.15.50

Velglinten van rubber

p/st

S

22.11.15.70

Binnenbanden van rubber

kg

S

CPA: 22.11.16

Loopvlakrubber

22.11.16.00

Loopvlakrubber

kg

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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CPA: 22.11.20

Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden, van rubber

22.11.20.30

Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort
gebruikt voor personenauto’s

p/st

S

22.11.20.50

Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort
gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens

p/st

S

22.11.20.90

Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber (incl. die van de
soort gebruikt voor luchtvaartuigen) (excl. die van de soort gebruikt voor
personenauto’s, voor autobussen of voor vrachtwagens)

p/st

S

NACE: 22.19

Vervaardiging van andere producten van rubber

CPA: 22.19.10

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

22.19.10.00

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

kg

T

CPA: 22.19.20

Niet-gevulkaniseerde rubber en artikelen daarvan; niet-geharde gevulkaniseerde rubber in de vorm van draad,
koord, platen, vellen, strippen, staven en profielen

22.19.20.13

Rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of siliciumdioxide is
toegevoegd, niet gevulkaniseerd

kg

S

22.19.20.19

Andere bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen,
vellen of strippen

kg

S

22.19.20.30

Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm en artikelen van niet-gevulka
niseerde rubber (incl. staven, buizen, profielen, schijven en ringen) (excl.
loopvlakrubber)

kg

S

22.19.20.50

Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber

kg

S

22.19.20.70

Platen, vellen en strippen, van gevulkaniseerde rubber

kg

S

22.19.20.83

Door extrusie verkregen staven en profielen van gevulkaniseerde rubber met
celstructuur, n.e.g.

kg

S

22.19.20.85

Platen, vellen en strippen voor vloerbedekking, van gevulkaniseerde rubber
zonder celstructuur

kg

S

22.19.20.87

Door extrusie verkregen staven en profielen van gevulkaniseerde rubber
zonder celstructuur

kg

S

CPA: 22.19.30

Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber

22.19.30.30

Buizen en slangen, van rubber, niet versterkt

kg

S

22.19.30.55

Buizen en slangen, van rubber, versterkt met metaal

kg

S

22.19.30.57

Buizen en slangen, van rubber, versterkt met textiel

kg

S

22.19.30.59

Buizen en slangen, van rubber, versterkt of gecombineerd met andere stof
fen (excl. buizen en slangen, versterkt met metaal of met textiel)

kg

S

22.19.30.70

Buizen en slangen, van rubber, met hulpstukken

kg

S

CPA: 22.19.40

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber

22.19.40.30

Drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (incl. Vsnaren)

kg

S
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22.19.40.50

Transportbanden van rubber

kg

S

22.19.40.70

Synchroon drijfriemen en drijfsnaren, van rubber

kg

S

22.19.40.90

Drijfriemen en drijfsnaren, van rubber (excl. V-snaren, die met trapezium
vormige dwarsdoorsnede, transportbanden en synchroon drijfriemen en
drijfsnaren)

kg

S

CPA: 22.19.50

Gegummeerde weefsels, andere dan bandenkoordweefsel (“tyre cord fabric”)

22.19.50.50

Plakband van gegummeerde weefsels met een breedte ≤ 20 cm

kg

S

22.19.50.70

Gegummeerde weefsels (excl. plakband met een breedte ≤ 20 cm)

kg

S

CPA: 22.19.60

Kleding en kledingtoebehoren, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber

22.19.60.00

Kleding en kledingtoebehoren (incl. handschoenen, met of zonder vingers,
en wanten), ongeacht het gebruik ervan, van niet-geharde gevulkaniseerde
rubber

kg

S

CPA: 22.19.71

Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde rubber

22.19.71.20

Preservatieven

p/st

S

22.19.71.30

Hygiënische en farmaceutische artikelen van rubber (excl. preservatieven)

kg

S

CPA: 22.19.72

Vloerbedekking en matten, van gevulkaniseerde rubber, andere dan rubber met celstructuur

22.19.72.00

Vloerbedekking en matten van gevulkaniseerde rubber zonder celstructuur

CPA: 22.19.73

Andere artikelen van gevulkaniseerde rubber, n.e.g.; geharde rubber in ongeacht welke vorm en werken daarvan;
vloerbedekking en matten, van gevulkaniseerde rubber met celstructuur

22.19.73.10

Artikelen van rubber met celstructuur, n.e.g.

kg

S

22.19.73.21

Vlakgom van gevulkaniseerde rubber

kg

S

22.19.73.23

Pakking- en sluitringen, van gevulkaniseerde rubber

kg

S

22.19.73.30

Stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar, van gevulkaniseerde
rubber; andere opblaasbare artikelen van gevulkaniseerde rubber

kg

S

22.19.73.45

Artikelen van rubber met metaal, voor tractors en andere motorvoertuigen

kg

S

22.19.73.47

Gevormde artikelen van rubber, voor tractors en andere motorvoertuigen

kg

S

22.19.73.49

Artikelen van rubber met metaal (excl. die voor tractors en andere motor
voertuigen)

kg

S

22.19.73.50

Buitenzolen en hakken, van rubber

p/st

S

22.19.73.65

Artikelen van gevulkaniseerde rubber zonder celstructuur (excl. die voor
tractoren en andere motorvoertuigen)

kg

S

kg

S
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22.19.73.79

Geharde rubber in ongeacht welke vorm incl. resten en afval, en werken
van geharde rubber, n.e.g.

kg

S

NACE: 22.21

Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof

CPA: 22.21.10

Monofilament met een dwarsdoorsnede van meer dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof

22.21.10.50

Monofilament met grootste afmeting van de dwarsdoorsnede > 1 mm,
alsmede staven en profielen, van polymeren van ethyleen (incl. aan het
oppervlak bewerkt, doch niet verder bewerkt)

kg

S

22.21.10.70

Monofilament met grootste afmeting van de dwarsdoorsnede > 1 mm,
alsmede staven en profielen, van polymeren van vinylchloride (incl. aan
het oppervlak bewerkt, doch niet verder bewerkt)

kg

S

22.21.10.90

Monofilament met grootste afmeting van de dwarsdoorsnede > 1 mm,
alsmede staven en profielen (excl. die van polymeren van ethyleen of van
polymeren van vinylchloride)

kg

S

CPA: 22.21.21

Kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof; stijve buizen en slangen, van kunststof

22.21.21.30

Kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof

kg

S

22.21.21.53

Stijve buizen en slangen, van polymeren van ethyleen

kg

S

22.21.21.55

Stijve buizen en slangen, van polymeren van propyleen

kg

S

22.21.21.57

Stijve buizen en slangen, van polymeren van vinylchloride

kg

S

22.21.21.70

Stijve buizen en slangen, van kunststof (excl. die van polymeren van ethy
leen, van polymeren van propyleen of van polymeren van vinylchloride)

kg

S

CPA: 22.21.29

Andere buizen, slangen en hulpstukken daarvoor, van kunststof

22.21.29.20

Flexibele buizen en slangen van kunststof, met een drukweerstand ≥ 27,6
MPa

kg

S

22.21.29.35

Flexibele buizen en slangen, van kunststof, niet versterkt of op andere wijze
zijn gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken

kg

S

22.21.29.37

Flexibele buizen en slangen, van kunststof, niet versterkt of op andere wijze
gecombineerd met andere stoffen, met hulpstukken

kg

S

22.21.29.50

Buizen en slangen, van kunststof (excl. kunstdarmen, stijve buizen en slan
gen en flexibele buizen en slangen met een drukweerstand ≥ 27,6 MPa)

kg

S

22.21.29.70

Hulpstukken voor buizen en slangen, van kunststof (bv. moffen, ellebogen,
flenzen)

kg

S

CPA: 22.21.30

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, niet gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager

22.21.30.10

Andere platen enz. van polymeren van ethyleen, niet versterkt, met een
dikte ≤ 0,125 mm

kg

S
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22.21.30.17

Andere platen enz. van polymeren van ethyleen, niet versterkt, met een
dikte > 0,125 mm

kg

S

22.21.30.21

Andere platen enz. van biaxiaal georiënteerde polymeren van propyleen,
met een dikte ≤ 0,10 mm

kg

S

22.21.30.23

Andere platen enz. van polymeren van propyleen, met een dikte
≤ 0,10 mm, andere

kg

S

22.21.30.26

Andere platen …, van polymeren van propyleen zonder celstructuur, met
een dikte > 0,10 mm, n.e.g.

kg

S

22.21.30.30

Andere platen enz. van polymeren van styreen, niet versterkt enz.

kg

S

22.21.30.35

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinyl
chloride, bevattende ≥ 6 gewichtspercenten weekmakers, met een dikte
≤ 1 mm

kg

S

22.21.30.36

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinyl
chloride, bevattende ≥ 6 gewichtspercenten weekmakers, met een dikte
> 1 mm

kg

S

22.21.30.37

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinyl
chloride, bevattende < 6 gewichtspercenten weekmakers, met een dikte
≤ 1 mm

kg

S

22.21.30.38

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinyl
chloride, bevattende < 6 gewichtspercenten weekmakers, met een dikte
> 1 mm

kg

S

22.21.30.53

Platen enz. van polymethylmethacrylaat, niet versterkt enz.

kg

S

22.21.30.59

Platen enz. van andere acrylpolymeren, niet versterkt enz., n.e.g.

kg

S

22.21.30.61

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polycarbonaten zonder cel
structuur (excl. vloerbedekking en wand- en plafondbekleding — zelfkle
vend, versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere
stoffen, op een drager)

kg

S

22.21.30.63

Platen enz. van onverzadigde polyesters, niet versterkt enz.

kg

S

22.21.30.65

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyethyleentereftalaat, niet
versterkt enz., met een dikte ≤ 0,35 mm

kg

S

22.21.30.67

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyethyleentereftalaat, niet
versterkt enz., met een dikte > 0,35 mm

kg

S

22.21.30.69

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyesters zonder celstructuur
(excl. vloerbedekking en wand- en plafondbekleding, zelfklevend, en excl.
die van polycarbonaten, van poly(ethyleentereftalaat) of van onverzadigde
polyesters)

kg

S

22.21.30.70

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van cellulose zonder celstructuur
of van chemische derivaten daarvan, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke
wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager (excl. zelfkle
vende producten; vloerbedekking en wand- en plafondbekleding bedoeld bij
GS 3918)

kg

S

22.21.30.82

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyamiden zonder celstruc
tuur (excl. vloerbedekking en wand- en plafondbekleding, zelfklevend, ver
sterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, op
een drager)

kg

S
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22.21.30.86

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van poly(vinylbutyral), aminohar
sen, fenolharsen of polymerisatieproducten, zonder celstructuur, niet ver
sterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet
op een drager (excl. zelfklevende producten en vloerbedekking en wand- en
plafondbekleding bedoeld bij GS-post 3918)

kg

S

22.21.30.90

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur,
n.e.g., niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met an
dere stoffen, niet op een drager (excl. zelfklevende producten, vloerbedek
king en wand- en plafondbekleding bedoeld bij GS-post 3918, en steriele
barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tand
heelkunde, bedoeld bij GN-onderverdeling 3006 10 30)

kg

S

CPA: 22.21.41

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, met celstructuur

22.21.41.20

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van styreen, met
celstructuur

kg

S

22.21.41.30

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinylchloride,
met celstructuur

kg

S

22.21.41.50

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyurethanen met celstruc
tuur

kg

S

22.21.41.70

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen van geregenereerde cellulose, met
celstructuur

kg

S

22.21.41.80

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof met celstructuur
(excl. van polymeren van styreen, van polymeren van vinylchloride, van
polyurethanen of van geregenereerde cellulose)

kg

S

CPA: 22.21.42

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, zonder celstructuur

22.21.42.30

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polyesters zonder celstruc
tuur, versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere
stoffen, op een drager

kg

S

22.21.42.50

Platen, stroken enz. van fenolharsen zonder celstructuur

kg

S

22.21.42.75

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van aminoharsen zonder celstruc
tuur, onder hoge druk gelaagd, met een decoratieve laag op een of op beide
zijden

kg

S

22.21.42.79

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymerisatieproduc
ten

kg

S

22.21.42.80

Andere platen enz. van kunststof zonder celstructuur, andere dan van poly
merisatieproducten

kg

S

NACE: 22.22

Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof

CPA: 22.22.11

Zakken van polymeren van ethyleen

22.22.11.00

Zakken van polymeren van ethyleen

kg

S

CPA: 22.22.12

Zakken van andere kunststof dan polymeren van ethyleen
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22.22.12.00

Zakken van andere kunststof (excl. die van polymeren van ethyleen)

CPA: 22.22.13

Dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen van kunststof

22.22.13.00

Dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen voor vervoer of voor ver
pakking, van kunststof

CPA: 22.22.14

Flessen, flacons en dergelijke artikelen van kunststof

22.22.14.50

Flessen, flacons en dergelijke artikelen voor vervoer of voor verpakking, van
kunststof, ≤ 2 l

p/st

S

22.22.14.70

Flessen, flacons en dergelijke artikelen voor vervoer of voor verpakking, van
kunststof, > 2 l

p/st

S

CPA: 22.22.19

Ander verpakkingsmateriaal van kunststof

22.22.19.10

Spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen, van kunststof

kg

S

22.22.19.25

Stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen

kg

S

22.22.19.50

Artikelen voor vervoer of verpakking, van kunststof (excl. dozen, bakken,
kisten en dergelijke artikelen, zakken, flessen, flacons en dergelijke artikelen,
spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen, en stoppen, deksels,
capsules en andere sluitingen)

kg

S

NACE: 22.23

Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw

CPA: 22.23.11

Vloerbedekking en wand- en plafondbekleding, van kunststof, op rollen of in tegels

22.23.11.55

Vloerbedekking, op rollen of in tegels, en wand- en plafondbekleding,
bestaande uit een drager, geïmpregneerd met, voorzien van een deklaag
van of bekleed met poly(vinylchloride)

m2

S

22.23.11.59

Andere vloerbedekking en wand- en plafondbekleding, van polymeren van
vinylchloride

m2

S

22.23.11.90

Vloerbedekking, op rollen of in tegels, en wand- en plafondbekleding, van
kunststof (excl. die van polymeren van vinylchloride)

m2

S

CPA: 22.23.12

Badkuipen, wasbakken, closetpotten en -deksels, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof

22.23.12.50

Badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken, van kunststof

p/st

S

22.23.12.70

Closetbrillen en -deksels, van kunststof

p/st

S

22.23.12.90

Bidets, closetpotten, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunst
stof (excl. badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken, closetbril
len en -deksels)

p/st

S

CPA: 22.23.13

Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke verpakkingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, van
kunststof

22.23.13.00

Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhouds
ruimte > 300 l, van kunststof

kg

S
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CPA: 22.23.14

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren; blinden, jaloezieën en dergelijke artikelen,
alsmede delen daarvan, van kunststof

22.23.14.50

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren, van
kunststof

p/st

S

22.23.14.70

Blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen daar
van, van kunststof

kg

S

CPA: 22.23.15

Linoleum en harde vloerbedekkingen met een andere deklaag dan van kunststof, d.w.z. veerkrachtige vloerbe
dekkingen zoals vinyl, linoleum enz.

22.23.15.00

Linoleum; vloerbedekking bestaande uit een deklaag of een bekleding op
een drager van textiel (excl. linoleumplaat)

CPA: 22.23.19

Kunststofartikelen voor de bouw, n.e.g.

22.23.19.50

m2

S

Garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd, van kunststof

kg

S

22.23.19.90

Uitrustingsstukken voor gebouwen, zoals vloer-, wand-, tussenschot-, pla
fond- en dakelementen, dakgoten en hulpstukken daarvoor, trapleuningen,
omheiningen en dergelijke, rekken om blijvend te worden bevestigd in
winkels, fabrieken, pakhuizen, opslagruimten enz., bouwkundige versie
ringsmotieven zoals profiellijsten, bogen en friezen, van kunststof, n.e.g.

kg

S

CPA: 22.23.20

Geprefabriceerde bouwwerken van kunststof

22.23.20.00 z

Geprefabriceerde bouwwerken van kunststof

NACE: 22.29

Vervaardiging van andere producten van kunststof

CPA: 22.29.10

Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen daaronder begrepen), van kunststof

22.29.10.10 *

Kleding en kledingtoebehoren, van kunststof (incl. handschoenen en wan
ten, regenjassen, schorten, riemen en slabbetjes) (excl. hoofddeksels)

CPA: 22.29.21

Platen, vellen, foliën, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, op rollen met een breedte
van ≤ 20 cm

22.29.21.30

Zelfklevend band van kunststof, waarvan het kleefmiddel bestaat uit nietgevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber, op rollen met een
breedte ≤ 20 cm

kg

S

22.29.21.40

Platen, vellen, foliën, strippen en andere platte producten, van kunststof,
zelfklevend, op rollen met een breedte ≤ 20 cm (excl. band waarvan het
kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rub
ber)

kg

S

CPA: 22.29.22

Andere platen, vellen, foliën, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend

22.29.22.40

Platen, vellen, foliën, strippen en andere platte producten, van kunststof,
zelfklevend, al dan niet op rollen met een breedte van > 20 cm (excl.
vloerbedekking en wand- en plafondbekleding bedoeld bij GS-post 3918)

CPA: 22.29.23

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van kunststof

S

kg

kg

S

S
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22.29.23.20

Keuken- en tafelgerei van kunststof

kg

S

22.29.23.40

Huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van kunststof
(excl. keuken- en tafelgerei, badkuipen, douchebakken, wasbakken, bidets,
closetpotten, -brillen en -deksels, stortbakken en dergelijke sanitaire artike
len)

kg

S

CPA: 22.29.24

Delen, n.e.g., van verlichtingstoestellen, lichtreclames en dergelijke artikelen, van kunststof

22.29.24.00

Delen van kunststof voor verlichtingstoestellen

CPA: 22.29.25

Kantoor- en schoolbenodigdheden, van kunststof

22.29.25.00

Kantoor- en schoolbenodigdheden, van kunststof (incl. presse-papiers,
vouwbenen, onderleggers, pennenbakjes en bladwijzers)

CPA: 22.29.26

Beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke, beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van kunststof

22.29.26.10

Beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke, van kunststof

kg

S

22.29.26.20

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van kunststof (incl. fotolijsten en
dergelijke)

kg

S

22.29.26.30

Slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van water bij de ingang
van rioleringen, van kunststof

kg

S

CPA: 22.29.29

Andere artikelen van kunststof

22.29.29.10

Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen, van geharde rubber of van
kunststof (excl. elektrothermische toestellen voor haarbehandeling)

kg

S

22.29.29.15 z

Haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen, alsmede delen daaarvan,
van kunststof (excl. elektrothermische toestellen voor haarbehandeling)

kg

S

22.29.29.20

Buitenzolen en hakken, van kunststof

p/st

S

22.29.29.50

Andere artikelen vervaardigd van vellen

kg

S

22.29.29.95

Andere artikelen van kunststof, n.e.g. (excl. hulpmiddelen die herkenbaar
zijn voor gebruik in de stomazorg)

CPA: 22.29.91

Diensten in verband met de vervaardiging van andere artikelen van kunststof

22.29.91.10

Delen van kunststof, voor machines en mechanische werktuigen (excl. die
van zuigermotoren en gasturbines)

S

S1

22.29.91.25

Delen van kunststof, voor toestellen bedoeld bij de GS-posten 8509 en
8516

S

S1

22.29.91.27

Delen van kunststof, voor platenspelers, cassettespelers, bandrecorders, an
dere toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid of beelden
(excl. weergavekoppen voor platenspelers)

S

S1

22.29.91.30

Delen van kunststof, voor toestellen bedoeld bij de GS-posten 8525 tot en
met 8528

S

S1

S

kg

S

S
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22.29.91.40

Producten en delen van toestellen bedoeld bij de GS-posten 8535 tot en
met 8537 en 8542, van kunststof

S

S1

22.29.91.50

Delen van kunststof, voor rollend en ander materieel voor spoor- en tram
wegen en van mechanische signaal- en waarschuwingstoestellen voor het
verkeer

S

S1

22.29.91.60

Delen van kunststof, voor voertuigen voor vervoer over land (excl. rollend
materieel voor spoor- en tramwegen)

S

S1

22.29.91.80

Delen van kunststof, voor lucht- en ruimtevaartuigen

S

S1

22.29.91.93

Delen van kunststof, voor elektrische toestellen en apparaten, toestellen
voor het opnemen of het weergeven van geluid of beelden, opname- en
weergavetoestellen voor beeld en geluid voor televisie

S

S1

22.29.91.97

Delen van kunststof, voor optische instrumenten, apparaten en toestellen,
voor instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de cine
matografie, voor meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -ap
paraten en -toestellen, en voor medische en chirurgische instrumenten,
apparaten en toestellen

S

S1

NACE: 23.11

Vervaardiging van vlakglas

CPA: 23.11.11

Gegoten, gewalst, getrokken of geblazen glas, in platen, doch niet op andere wijze bewerkt

23.11.11.10

Gegoten of gewalst glas in platen, niet gewapend, ook indien voorzien van
een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op
andere wijze bewerkt

m2

S

23.11.11.30

Gegoten of gewalst draadglas in platen en gegoten of gewalst glas in
profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of
niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt

kg

S

23.11.11.50

Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absor
berende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze
bewerkt

m2

S

CPA: 23.11.12

Vuurgepolijst glas (“float glass”) en op een of op beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, doch niet op
andere wijze bewerkt

23.11.12.12

Vuurgepolijst glas en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in
platen, niet gewapend, voorzien van een niet-reflecterende laag

m2

S

23.11.12.14

Vuurgepolijst glas en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in
platen, niet gewapend, voorzien van een absorberende of reflecterende laag,
met een dikte ≤ 3,5 mm

m2

S

23.11.12.17

Vuurgepolijst glas en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in
platen, niet gewapend, voorzien van een absorberende of reflecterende laag,
met een dikte > 3,5 mm

m2

S

23.11.12.30

Vuurgepolijst glas en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in
platen, niet gewapend, in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd
of enkel geslepen

m2

S

23.11.12.90

Ander vuurgepolijst of op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas,
n.e.g.

m2

S
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NACE: 23.12

Vormen en bewerken van vlakglas

CPA: 23.12.11

Glas in platen, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere
wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden

23.12.11.50

Optisch glas bedoeld bij 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin gesle
pen randen, gegraveerd enz.

kg

S

23.12.11.90

Ander glas bedoeld bij 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen
randen, gegraveerd enz.

kg

S

CPA: 23.12.12

Veiligheidsglas

23.12.12.10

Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas), blijkens afmeting
en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen
of voor andere voertuigen

m2

S

23.12.12.30

Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten, n.e.g.

m2

S

23.12.12.50

Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten, blijkens afmeting en
vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of
voor andere voertuigen

kg

S

23.12.12.70

Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten, n.e.g.

m2

S

CPA: 23.12.13

Spiegels van glas; meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden

23.12.13.30

Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden

m2

S

23.12.13.50

Achteruitkijkspiegels voor voertuigen, van glas

p/st

S

23.12.13.90

Andere spiegels van glas, ook indien omlijst

kg

S

NACE: 23.13

Vervaardiging van holglas

CPA: 23.13.11

Flessen, potten, buisjes en andere bergingsmiddelen, van glas, andere dan ampullen; stoppen, deksels en andere
sluitingen, van glas

23.13.11.10

Weckglazen, stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas (incl. sluitingen
die worden aangeboden met de bergingsmiddelen waarvoor zij bestemd
zijn, ongeacht het materiaal waarvan zij zijn vervaardigd)

kg

S

23.13.11.20

Bergingsmiddelen verkregen uit een buis van glas (excl. weckglazen)

p/st

S

23.13.11.30

Bergingsmiddelen van glas, met een nominale capaciteit ≥ 2,5 liter (excl.
weckglazen)

p/st

S

23.13.11.40

Flessen en flacons van niet-gekleurd glas, met een nominale capaciteit < 2,5
liter, voor voedingswaren en dranken (excl. flessen bekleed of overtrokken
met leder of kunstleder; zuigflessen)

p/st

S

23.13.11.50

Flessen en flacons van gekleurd glas, met een nominale capaciteit < 2,5
liter, voor voedingswaren en dranken (excl. flessen bekleed of overtrokken
met leder of kunstleder; zuigflessen)

p/st

S

23.13.11.60

Bergingsmiddelen van glas, met een nominale capaciteit < 2,5 liter, voor
voedingswaren en dranken (excl. flessen en flacons; glaswerk voor huishou
delijk gebruik; thermosflessen en andere isothermische bergingsmiddelen
met vacuümisolatie)

p/st

S

23.13.11.70

Bergingsmiddelen van glas, voor farmaceutische producten, met een nomi
nale capaciteit < 2,5 liter

p/st

S
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23.13.11.80

Bergingsmiddelen van glas, met een nominale capaciteit < 2,5 liter, voor
vervoer of voor verpakking (excl. die voor voedingswaren en dranken of
voor farmaceutische producten, en die verkregen uit een buis van glas)

p/st

S

CPA: 23.13.12

Drinkglazen, andere dan van glaskeramiek

23.13.12.20

Drinkglazen (ook indien op voet), andere dan van glaskeramiek, van kristal,
handgeschept

p/st

S

23.13.12.40

Drinkglazen (incl. op voet) van kristal, mechanisch vervaardigd

p/st

S

23.13.12.60

Drinkglazen (excl. glazen op voet en glazen van glaskeramiek of van kris
tal), van hardglas

p/st

S

23.13.12.90

Andere drinkglazen

p/st

S

CPA: 23.13.13

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering en dergelijke

23.13.13.10

Glaswerk voor tafel- of keukengebruik, van kristal, handgeschept (excl.
drinkglazen)

p/st

S

23.13.13.30

Glaswerk voor tafel- of keukengebruik, van kristal, mechanisch vervaardigd
(excl. drinkglazen)

p/st

S

23.13.13.50

Glaswerk voor tafel- of keukengebruik met een lineaire uitzettingscoëfficiënt
≤ 5 × 10-6 per Kelvin tussen 0 en 300 oC

p/st

S

23.13.13.60

Glaswerk van glaskeramiek, voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik,
voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik

p/st

S

23.13.13.90

Glaswerk voor tafel- of keukengebruik, van hard glas (excl. drinkglazen)

p/st

S

CPA: 23.13.14

Binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische bergingsmiddelen met vacuümisolatie

23.13.14.00

Binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische verpak
kingsmiddelen met vacuümisolatie

NACE: 23.14

Vervaardiging van glasvezels

CPA: 23.14.11

Lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, van glasvezels

23.14.11.10

p/st

S

Garens van glasvezels, versneden op een lengte ≥ 3 mm doch ≤ 50 mm

kg

S

23.14.11.30

Rovings van glasvezels

kg

S

23.14.11.50

Lonten en garens van filamenten van glasvezels (excl. garens van glasvezels,
versneden op een lengte ≥ 3 mm doch ≤ 50 mm)

kg

S

23.14.11.70

Werken van stapelvezels van glas

kg

S

Verw.
naar de
Nota’s
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CPA: 23.14.12

Vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-geweven producten van glasvezels

23.14.12.20

Matten van onregelmatig gelamineerde glasvezels (excl. glaswol)

kg

S

23.14.12.40

Vliezen van onregelmatig gelamineerde glasvezels (excl. glaswol)

kg

S

23.14.12.50

Netten, matrassen, platen en dergelijke niet-geweven producten, van glas
vezels

kg

S

23.14.12.97

Glasvezels (incl. glaswol) en werken daarvan (excl. stapelvezels, rovings,
garens, weefsels, lint, vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke
niet-geweven producten, steen- of slakkenwol en werken daarvan, isolatoren
voor elektriciteit en delen daarvan, optische vezels, optischevezelkabels en
-bundels), borstelwerk van glasvezels en poppenpruiken)

kg

S

NACE: 23.19

Vervaardiging en bewerking van overig glas (inclusief technisch glaswerk)

CPA: 23.19.11

Glasmassa, glas in kogels (andere dan microbolletjes), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt

23.19.11.10

Glasmassa (excl. glas in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of
van vlokken)

kg

S

23.19.11.30

Glas in kogels, in staven of in stengels, onbewerkt (excl. glazen knikkers
met het karakter van speelgoed, glazen kogels die na de vervaardiging zijn
bewerkt, voor kogelflessen, en microbolletjes met een diameter ≤ 1 mm)

kg

S

23.19.11.50

Glas in buizen, onbewerkt (incl. buizen die in de massa fluorescerende
zelfstandigheden bevatten) (excl. buizen die aan de binnenzijde met fluo
rescerende zelfstandigheden zijn bedekt)

kg

S

CPA: 23.19.12

Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas; glas in lood; multicellulair glas of
schuimglas, in blokken, in platen of in dergelijke vormen

23.19.12.00

Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas;
glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in platen of in
dergelijke vormen

CPA: 23.19.21

Ballons, peren en buizen, open, en delen daarvan, van glas, voor elektrische lampen, voor kathodestraalbuizen of
voor dergelijke artikelen

23.19.21.00

Ballons, peren en buizen, open, voor elektrische lampen, voor kathode
straalbuizen of voor dergelijke artikelen

CPA: 23.19.22

Horlogeglazen en brillenglazen en dergelijke glazen, niet optisch bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten
voor de vervaardiging van deze glazen

23.19.22.00

Horlogeglazen, brillenglazen en dergelijke glazen, niet optisch bewerkt

CPA: 23.19.23

Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik; ampullen van glas

23.19.23.30

Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook
indien voorzien van graad- of maataanwijzingen

kg

kg

kg

kg

S

S

S

S
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p/st

S

23.19.23.50

Ampullen van glas, voor vervoer of voor verpakking

CPA: 23.19.24

Delen van verlichtingstoestellen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke, van glas

23.19.24.00

Delen van verlichtingstoestellen enz., van glas

CPA: 23.19.25

Isolatoren voor elektriciteit, van glas

23.19.25.00

Isolatoren voor elektriciteit, van glas (excl. isolerende werkstukken voor
elektrische machines, toestellen of installaties)

CPA: 23.19.26

Glaswerk, n.e.g.

23.19.26.40

Verw.
naar de
Nota’s

S

kg

S

Signaal- en waarschuwingsartikelen en optische elementen, van glas, niet
optisch bewerkt; glazen blokjes en ander klein glaswerk, voor mozaïeken of
voor dergelijke decoratieve doeleinden (excl. afgewerkte panelen en andere
decoratieve motieven van mozaïekblokjes)

kg

S

23.19.26.70

Klein glaswerk (incl. kralen, onechte parels/edelstenen enz.)

kg

S

23.19.26.90

Ander glaswerk n.e.g.

NACE: 23.20

Vervaardiging van vuurvaste producten

CPA: 23.20.11

Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden

23.20.11.00

Keramische voorwerpen van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
(incl. stenen, tegels, plavuizen, panelen, holle stenen, schalen en dergelijke
werkstukken en pijpen) (excl. filterplaten of -buizen van kiezelgoer ver
mengd met kwarts)

CPA: 23.20.12

Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere
dan die van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden

23.20.12.10

Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken,
bevattende > 50 gewichtspercenten MgO, CaO of Cr2O3 (incl. stenen, te
gels en plavuizen) (excl. voorwerpen van diatomeeënaarde of van dergelijke
kiezelaarden, buizen en pijpen)

kg

S

23.20.12.33

Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken,
voor constructiedoeleinden, bevattende 93 of meer gewichtspercenten sili
ciumdioxide (m.u.v. die van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden)

kg

S

23.20.12.35

Vuurvaste stenen, tegels, plavuizen en dergelijke vuurvaste keramische
vormstukken, bevattende > 7 doch < 45 gewichtspercenten < Al2O3,
doch > 50 gewichtspercenten in combinatie met SiO2

kg

S

23.20.12.37

Vuurvaste stenen, tegels enz. > 50 gewichtspercenten SiO2 of Al2O3: an
dere

kg

S

23.20.12.90

Vuurvaste stenen, tegels, plavuizen enz., n.e.g.

kg

S

CPA: 23.20.13

Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, n.e.g.

23.20.13.00

Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste
preparaten (incl. plastische vuurvaste producten, mengsels voor het stoppen
en verspuitbare mengsels) (excl. preparaten op basis van koolstof, in de
vorm van pasta’s)

S

kg

kg

S

S
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CPA: 23.20.14

Niet-gebakken vuurvaste producten; andere vuurvaste keramische voorwerpen

23.20.14.10

Werken van steen of van andere minerale stoffen, n.e.g., bevattende mag
nesiet, dolomiet of chromiet

kg

S

23.20.14.30

Vuurvaste keramische producten, n.e.g., bevattende > 25 gewichtspercenten
grafiet of andere koolstof

kg

S

23.20.14.55

Vuurvaste keramische producten, n.e.g., bevattende > 50 gewichtspercenten
Al2O3 of een mengsel of verbinding van Al2O3 en SiO2, doch < 45 ge
wichtspercenten Al2O3

kg

S

23.20.14.59

Vuurvaste keramische voorwerpen, n.e.g., bevattende > 50 gewichtspercen
ten Al2O3of een mengsel of verbinding van Al2O3 en SiO2, doch ≥ 45 ge
wichtspercenten Al2O3

kg

S

23.20.14.90

Vuurvaste keramische voorwerpen, n.e.g.

kg

S

NACE: 23.31

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

CPA: 23.31.10

Keramische tegels en plavuizen

23.31.10.00

Keramische tegels en plavuizen

m2

S

NACE: 23.32

Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei

CPA: 23.32.11

Vuurvast baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen

23.32.11.10

Baksteen van niet-vuurvaste klei

m3

S

23.32.11.30

Vloerstroken, balkbekleding en dergelijke artikelen, van niet-vuurvaste klei
(excl. die van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden)

kg

S

CPA: 23.32.12

Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van
keramische stoffen

23.32.12.50

Dakpannen van niet-vuurvaste klei

p/st

S

23.32.12.70

Bouwmateriaal van niet-vuurvaste klei (incl. elementen voor schoorstenen
of voor rookkanalen, bouwkundige ornamenten, ventilatieroosters, steen
gaas voor plafonnering) (excl. buizen en andere vormstukken voor leidingen
en dergelijk gebruik)

kg

S

CPA: 23.32.13

Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen

23.32.13.00

Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen

kg

S

NACE: 23.41

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

CPA: 23.41.11

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein

23.41.11.30

Keuken- en tafelgerei van porselein (excl. elektrothermische apparaten, kof
fiemolens en pepermolentjes, met werkzaam deel van metaal)

kg

S

23.41.11.50

Huishoudelijke en toiletartikelen, n.e.g., van porselein

kg

S
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CPA: 23.41.12

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, met uitzondering van die van porselein

23.41.12.10

Vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen: van gewoon aardewerk

kg

S

23.41.12.30

Vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen: van gres

kg

S

23.41.12.50

Vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen: van faience of van fijn aarde
werk

kg

S

23.41.12.90

Vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen: andere

kg

S

CPA: 23.41.13

Beeldjes van keramische stoffen en ander sieraardewerk

23.41.13.30

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van porselein

S

23.41.13.50

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van andere keramische stoffen

S

NACE: 23.42

Vervaardiging van sanitair aardewerk

CPA: 23.42.10

Artikelen voor sanitair gebruik, van keramische stoffen

23.42.10.30

Gootstenen en dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, van porselein

p/st

S

23.42.10.50

Gootstenen, wasbakken, badkuipen en dergelijke artikelen voor sanitair
gebruik, van andere keramische stoffen

p/st

S

NACE: 23.43

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen

CPA: 23.43.10

Isolatoren voor elektriciteit, van keramische stoffen; isolerende werkstukken voor elektrische machines, toestellen of
installaties, van keramische stoffen

23.43.10.30

Isolatoren voor elektriciteit, van keramische stoffen (excl. isolerende werk
stukken)

kg

S

23.43.10.50

Isolerende werkstukken voor elektrisch gebruik, van keramische stoffen

kg

S

NACE: 23.44

Vervaardiging van ander technisch aardewerk

CPA: 23.44.11

Apparaten en artikelen, voor chemisch en ander technisch gebruik, van porselein

23.44.11.00

Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van
porselein

kg

S

CPA: 23.44.12

Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, andere dan van porselein

23.44.12.10

Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik (excl. die
van porselein)

kg

S

23.44.12.30

Permanente magneten en artikelen bestemd om als zodanig te worden
gebruikt (excl. die van metaal)

kg

S

NACE: 23.49

Vervaardiging van andere keramische producten

CPA: 23.49.11

Keramische producten voor gebruik in de landbouw of voor het vervoer of de verpakking van goederen

23.49.11.00

Keramische producten voor gebruik in de landbouw of voor het vervoer of
de verpakking van goederen

kg

S

L 309/126

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

PRODCOM

Beschrijving

29.11.2019

Eenheid

P

CPA: 23.49.12

Andere keramische producten, andere dan bouwmateriaal, n.e.g.

23.49.12.30

Andere werken van keramische stoffen, n.e.g., van porselein (incl. niet-vuur
vast materiaal voor schoorstenen en open haarden, bloempotten, handvat
ten en knoppen, uithangborden en reclameborden, radiatorverdampers)

kg

S

23.49.12.50

Werken van keramische stoffen, n.e.g. (excl. die van porselein)

kg

S

NACE: 23.51

Vervaardiging van cement

CPA: 23.51.11

Cementklinkers

23.51.11.00

Cementklinker

kg

T

CPA: 23.51.12

Portlandcement, aluminiumcement en dergelijk hydraulisch cement

23.51.12.10

Portlandcement

kg

S

23.51.12.90

Ander hydraulisch cement

kg

S

NACE: 23.52

Vervaardiging van kalk en gips

CPA: 23.52.10

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk

23.52.10.33

Ongebluste kalk

kg

S

23.52.10.35

Gebluste kalk

kg

S

23.52.10.50

Hydraulische kalk

kg

S

CPA: 23.52.20

Gips

23.52.20.00

Gebrand gips (incl. dat voor het bouwbedrijf, dat voor gebruik voor het
appreteren van weefsels of bij de vervaardiging van papier en dat voor
tandtechnisch gebruik)

kg

S

CPA: 23.52.30

Gebrande dolomiet; stamp- en strijkmassa van dolomiet

23.52.30.30

Gebrand of gesinterd dolomiet, ruw, enkel kantrecht behouwen, dan wel in
blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door
zagen, door splijten of op dergelijke wijze

kg

T

23.52.30.50

Stamp- en strijkmassa van dolomiet

kg

T

NACE: 23.61

Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw

CPA: 23.61.11

Dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen, van cement, van beton of van kunststeen

23.61.11.30

Blokken en stenen voor het bouwbedrijf, van cement, van beton of van
kunststeen

kg

S

23.61.11.50

Dakpannen, tegels en dergelijke artikelen, van cement, van beton of van
kunststeen (excl. blokken en stenen)

kg

S

CPA: 23.61.12

Geprefabriceerde bouwelementen, van cement, van beton of van kunststeen
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23.61.12.00

Geprefabriceerde bouwelementen, van cement, van beton of van kunststeen

kg

S

CPA: 23.61.20

Geprefabriceerde bouwwerken van cement

23.61.20.00 z

Geprefabriceerde bouwwerken van cement

NACE: 23.62

Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

CPA: 23.62.10

Werken van gips voor de bouw

23.62.10.50

Panelen, platen, tegels en dergelijke artikelen, van gips of van gipsprepara
ten, uitsluitend met papier of karton versterkt (excl. artikelen gebonden met
gips, versierd)

m2

S

23.62.10.90

Panelen, platen, tegels en dergelijke artikelen, van gips of van gipsprepara
ten, niet uitsluitend met papier of karton versterkt (excl. artikelen gebonden
met gips, versierd)

m2

S

NACE: 23.63

Vervaardiging van stortklare beton

CPA: 23.63.10

Stortklaar beton

23.63.10.00

Stortklaar beton

kg

S

NACE: 23.64

Vervaardiging van mortel

CPA: 23.64.10

Mortel

23.64.10.00

Fabrieksmatig vervaardigde mortel

kg

S

NACE: 23.65

Vervaardiging van producten van vezelcement

CPA: 23.65.11

Platen, blokken en dergelijke artikelen van plantaardige vezels, van stro of van houtafval, gebonden met minerale
bindmiddelen

23.65.11.00

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

CPA: 23.65.12

Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke

23.65.12.20

S

m2

S

Werken van asbestcement, van cellulosecement of van dergelijke mengsels
van vezels (asbest, cellulose en andere plantaardige vezels, vezels van syn
thetische polymeren, van glas of van metaal enz.) met cement of met
andere hydraulische bindmiddelen, asbest bevattend

kg

S

23.65.12.40

Platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen, van cellulosece
ment of van dergelijke mengsels van vezels (cellulose of dergelijke plant
aardige vezels, vezels van synthetische polymeren, van glas of van metaal
enz.) met cement of met andere hydraulische bindmiddelen, geen asbest
bevattend

m2

S

23.65.12.70

Werken van cellulosecement of dergelijke, geen asbest bevattend (excl. golf
platen en andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen)

kg

S
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NACE: 23.69

Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement

CPA: 23.69.11

Andere werken van gips of van gipspreparaten, n.e.g.

23.69.11.00

Werken van gips of van gipspreparaten, n.e.g.

CPA: 23.69.19

Werken van cement, van beton of van kunststeen, n.e.g.

23.69.19.30 z

Buizen van cement, van beton of van kunststeen

kg

S

23.69.19.80 z

Werken van cement, van beton of van kunststeen, andere dan die voor het
bouwbedrijf (incl. vazen, bloempotten en andere ornamenten voor tuinen
en voor gebouwen, beelden en beeldjes)

kg

S

NACE: 23.70

Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

CPA: 23.70.11

Marmer, travertijn en albast, bewerkt, en werken daarvan (met uitzondering van stenen voor bestrating, plaveien
en trottoirbanden, en tegels, blokjes en dergelijke artikelen); korrels, splinters (scherven) en poeder, van marmer,
travertijn en albast, kunstmatig gekleurd

23.70.11.00

Werken van marmer, van travertijn of van albast (excl. tegels, blokjes en
dergelijke artikelen, voor zover het grootste vlak kan worden omsloten
door een vierkant met een zijde < 7 cm, stenen voor bestrating, plaveien
en trottoirbanden)

CPA: 23.70.12

Andere werken van natuursteen, bewerkte natuursteen daaronder begrepen; andere korrels, splinters (scherven) en
poeder, van natuursteen, kunstmatig gekleurd; werken van samengekit leigruis

23.70.12.10

Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen
(excl. leisteen)

kg

S

23.70.12.30

Tegels, blokjes en dergelijke artikelen van natuursteen, ook indien in andere
dan rechthoekige of vierkante vorm, voor zover het grootste vlak kan
worden omsloten door een vierkant met een zijde < 7 cm; korrels, splinters
(scherven) en poeder van natuursteen, kunstmatig gekleurd

kg

S

23.70.12.60

Werken van graniet (excl. tegels, blokjes en dergelijke artikelen, voor zover
het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde
< 7 cm, stenen voor bestrating, plaveien en trottoirbanden)

kg

S

23.70.12.70

Werken van steen (excl. graniet en leisteen, tegels, blokjes en dergelijke
artikelen, voor zover het grootste vlak kan worden omsloten door een
vierkant met een zijde < 7 cm)

kg

S

23.70.12.80

Werken van leisteen of van samengekit leigruis

kg

S

NACE: 23.91

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

CPA: 23.91.11

Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten,
te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van
natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- en polijstmiddelen, of van keramiek

23.91.11.10

Molenstenen, zonder onderstel, om te malen of te vervezelen

kg

S

23.91.11.20

Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, van ge
agglomereerde natuurlijke of synthetische diamant (excl. molenstenen, om
te malen of te vervezelen)

kg

S

kg

S
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23.91.11.30

Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, van
kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met bindmiddel van kunst
hars, versterkt (excl. molenstenen, om te malen of te vervezelen)

kg

S

23.91.11.40

Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, van
kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met bindmiddel van kunst
hars, niet versterkt (excl. molenstenen, om te malen of te vervezelen)

kg

S

23.91.11.50

Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, van
kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met bindmiddel van kera
mische stoffen of van silicaten (excl. molenstenen, om te malen of te ver
vezelen)

kg

S

23.91.11.90

Andere molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel;
handwetstenen en handpolijststenen

kg

S

CPA: 23.91.12

Schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier of van karton

23.91.12.30

Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in
korrels, op een drager van uitsluitend textielweefsel

m2

S

23.91.12.50

Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in
korrels, op een drager van uitsluitend papier of karton

m2

S

23.91.12.90

Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in
korrels, op een drager (excl. die op een drager van uitsluitend textielweefsel
of uitsluitend papier of karton)

m2

S

NACE: 23.99

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

CPA: 23.99.11

Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels of
van asbest; wrijvingsmateriaal voor remmen, voor koppelingen en dergelijke, niet gemonteerd

23.99.11.00

Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest en magnesium
carbonaat; werken van deze mengsels of van asbest; wrijvingsmateriaal voor
remmen, voor koppelingen en dergelijke, niet gemonteerd

CPA: 23.99.12

Werken van asfalt of van dergelijke producten

23.99.12.55

kg

S

Werken van asfalt of van dergelijke producten, bv. petroleumbitumen,
koolteerpek, op rollen

m2

S

23.99.12.90

Producten op basis van bitumen (excl. op rollen)

kg

S

CPA: 23.99.13

Bitumineuze mengsels van natuurlijke of kunstmatige steen, met bitumen, natuurlijk asfalt of dergelijke stoffen
als bindmiddel

23.99.13.10

Bitumineuze mengsels op basis van natuurlijk of kunstmatig steenslag, met
bitumen of natuurlijk asfalt als bindmiddel

kg

S

23.99.13.20

Vooromhuld steenslag

kg

S

CPA: 23.99.14

Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof,
in de vorm van halffabricaten

23.99.14.00

Kunstmatig grafiet, colloïdaal en semicolloïdaal grafiet, en preparaten

kg

S
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kg

S

CPA: 23.99.15

Kunstmatig korund

23.99.15.00

Kunstmatig korund (excl. mechanische mengsels)

CPA: 23.99.19

Niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

23.99.19.10

Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol (excl. glaswol), ook indien
onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen

kg

S

23.99.19.20

Geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke
geëxpandeerde minerale producten, ook indien onderling vermengd

kg

S

23.99.19.30

Mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddem
ping of geluidabsorptie

kg

S

23.99.19.40 z

Gebrande kaolien

kg

T

23.99.19.50

Bewerkt mica en werken van mica

kg

S

23.99.19.70

Werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elektrisch gebruik

kg

S

23.99.19.80

Werken van turf (incl. platen, schalen, turfpotten voor het kweken van
planten) (excl. textielwaren van turfvezels)

kg

S

23.99.19.90

Werken van steen of van andere minerale stoffen, n.e.g.

kg

S

NACE: 24.10

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

CPA: 24.10.11

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen

24.10.11.00

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire
vormen

kg

S

CPA: 24.10.12

Ferrolegeringen

24.10.12.10 *

Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof, met een korrel
van ≤ 5 mm en een mangaangehalte van > 65 gewichtspercenten

kg

S

24.10.12.20 *

Overig ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof (m.u.v.
die met een korrel van ≤ 5 mm en een mangaangehalte van > 65 gewichts
percenten)

kg

S

24.10.12.25 *

Overig ferromangaan, bevattende ≤ 2 gewichtspercenten koolstof

kg

S

24.10.12.35 *

Ferrosilicium bevattende > 55 gewichtspercenten silicium

kg

S

24.10.12.36 *

Ferrosilicium bevattende ≤ 55 gewichtspercenten silicium en ≥ 4 doch
≤ 10 gewichtspercenten magnesium

kg

S

24.10.12.39 *

Ferrosilicium bevattende ≤ 55 gewichtspercenten silicium (m.u.v. dat met
een magnesiumgehalte van ≥ 4 doch ≤ 10 gewichtspercenten)

kg

S

24.10.12.40 *

Ferronikkel

kg

S

24.10.12.45

Ferrosilicomangaan

kg

S

24.10.12.50 *

Ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam

kg

S

24.10.12.55 *

Ferrotitaan en ferrosilicotitaan

kg

S

24.10.12.60

Ferrochroom

kg

S
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24.10.12.65 *

Ferrovanadium

kg

S

24.10.12.70 *

Ferroniobium

kg

S

24.10.12.75

Ferromolybdeen

kg

S

24.10.12.80 *

Ferrofosfor

kg

S

24.10.12.85 *

Ferrosilicomagnesium

kg

S

24.10.12.95 *

Andere ferrolegeringen, elders genoemd noch elders onder begrepen

kg

S

CPA: 24.10.13

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

24.10.13.00

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

CPA: 24.10.14

Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer of van staal

24.10.14.10

kg

S

Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal

kg

S

24.10.14.20

Afvalingots van ijzer of van staal (excl. producten waarvan de chemische
samenstelling overeenkomt met de definitie van gietijzer, spiegelijzer of
ferrolegeringen)

kg

S

CPA: 24.10.21

Niet-gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van niet-gelegeerd staal

24.10.21.10

Platte halffabricaten van niet-gelegeerd staal

kg

S

24.10.21.21 z

Ingots, andere primaire vormen en lange halffabricaten, voor naadloze
buizen, van niet-gelegeerd staal

kg

S

24.10.21.22 z

Andere ingots, primaire vormen en lange halffabricaten, ook indien onafge
werkt, van niet-gelegeerd staal

kg

S

CPA: 24.10.22

Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van roestvrij staal

24.10.22.10

Platte halffabricaten (plakken) van roestvrij staal

kg

S

24.10.22.21 z

Ingots, andere primaire vormen en lange halffabricaten, voor naadloze
buizen, van roestvrij staal

kg

S

24.10.22.22 z

Andere ingots, primaire vormen en lange halffabricaten, van roestvrij staal

kg

S

CPA: 24.10.23

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal

24.10.23.10

Platte halffabricaten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal

kg

S

L 309/132

NL

PRODCOM

Publicatieblad van de Europese Unie

29.11.2019

Verw.
naar de
Nota’s

Beschrijving

Eenheid

P

24.10.23.21 z

Ingots, andere primaire vormen en lange halffabricaten, voor naadloze
buizen, van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal

kg

S

24.10.23.22 z

Andere ingots, primaire vormen en lange halffabricaten, van ander gele
geerd staal dan roestvrij staal

kg

S

CPA: 24.10.31

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

24.10.31.10

Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte ≥ 600 mm, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed,
opgerold

kg

S

24.10.31.30

Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte ≥ 600 mm, niet opgerold, enkel warm gewalst, niet geplateerd
noch bekleed, met in reliëf gewalste motieven; producten met een dikte
< 4,75 mm, zonder in reliëf gewalste motieven (excl. producten die aan
vier zijden of in een gesloten kaliber zijn gewalst, met een breedte
≤ 1 250 mm en een dikte ≥ 4 mm)

kg

S

24.10.31.50

Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte ≥ 600 mm (excl. universaalstaal), niet opgerold, enkel warm ge
walst, niet geplateerd noch bekleed, zonder in reliëf gewalste motieven;
gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van ≥ 600 mm, warm gewalst en verder bewerkt, doch ongepla
teerd en onbekleed

kg

S

CPA: 24.10.32

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van < 600 mm

24.10.32.10

Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier
zijden of in een gesloten kaliber enkel warm gewalst, niet geplateerd
noch bekleed, met een breedte > 150 doch < 600 mm en een dikte
≥ 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. univer
saalstaal

kg

S

24.10.32.30

Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte < 600 mm, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed (excl.
universaalstaal)

kg

S

CPA: 24.10.33

Gewalste platte producten van roestvrij staal, enkel warm gewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

24.10.33.10 z

Warmgewalste platte producten, opgerold, voor herwalsing, met een
breedte ≥ 600 mm, van roestvrij staal

kg

S

24.10.33.20 z

Andere warmgewalste platte producten, opgerold, met een breedte
≥ 600 mm, van roestvrij staal

kg

S

24.10.33.30

Platen vervaardigd door het snijden van warmgewalst breedband, met een
breedte ≥ 600 mm, van roestvrij staal

kg

S

24.10.33.40

Kwartoplaten met een breedte ≥ 600 mm en universaalplaten, van roestvrij
staal

kg

S

CPA: 24.10.34

Gewalste platte producten van roestvrij staal, enkel warm gewalst, met een breedte van < 600 mm

24.10.34.10 z

Warmgewalste platte producten, opgerold, voor herwalsing, met een
breedte < 600 mm, van roestvrij staal

kg

S
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24.10.34.20 z

Andere warmgewalste platte producten, opgerold, met een breedte
< 600 mm, van roestvrij staal

kg

S

CPA: 24.10.35

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

24.10.35.10

Gewalste platte producten van gereedschapsstaal of van ander gelegeerd
staal dan roestvrij staal, met een breedte ≥ 600 mm, enkel warm gewalst,
opgerold (excl. producten van sneldraaistaal of van siliciumstaal “transfor
matorstaal”)

kg

S

24.10.35.20

Gewalste platte producten van sneldraaistaal, met een breedte ≥ 600 mm,
warm of koud gewalst

kg

S

24.10.35.30

Gewalste platte producten van gereedschapsstaal of van ander gelegeerd
staal dan roestvrij staal, met een breedte ≥ 600 mm, enkel warm gewalst,
niet opgerold (excl. met organische verbindingen beklede producten, pro
ducten met een dikte < 4,75 mm en producten van sneldraaistaal of van
siliciumstaal “transformatorstaal”)

kg

S

24.10.35.40

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, met
een breedte ≥ 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte
van < 4,75 mm (excl. producten van gereedschapsstaal, sneldraaistaal of
siliciumstaal “transformatorstaal”)

kg

S

24.10.35.50

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, met
een breedte ≥ 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (excl.
verzinkte producten en producten van siliciumstaal “transformatorstaal”)

kg

S

CPA: 24.10.36

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van < 600 mm, met
uitzondering van producten van siliciumstaal (transformatorstaal)

24.10.36.00

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, met
een breedte < 600 mm, enkel warm gewalst (excl. producten van snel
draaistaal of van siliciumstaal “transformatorstaal”)

CPA: 24.10.41

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel koudgewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

24.10.41.10 z

Koudgewalste plaat en band met een breedte ≥ 600 mm, niet bekleed, van
ander staal dan roestvrij staal

kg

S

24.10.41.30 z

Elektroplaat en -band, niet uitgegloeid, met een breedte ≥ 600 mm

kg

S

24.10.41.50

Dynamo- of transformatorplaat of -band, niet met georiënteerde korrel, met
een breedte ≥ 600 mm

kg

S

CPA: 24.10.42

Gewalste platte producten van roestvrij staal, enkel koudgewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

24.10.42.00

Koudgewalste platen en breedband, van roestvrij staal, met een breedte
≥ 600 mm

kg

kg

S

S
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CPA: 24.10.43

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel koudgewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

24.10.43.00

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, met
een breedte ≥ 600 mm, enkel koudgewalst (excl. producten van sneldraais
taal of van siliciumstaal “transformatorstaal”)

CPA: 24.10.51

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, met een breedte van ≥ 600 mm, geplateerd of bekleed

24.10.51.10

Vertind blik, andere vertinde plaat en band (incl. elektrolytisch verchroomd
staal (ECCS))

kg

S

24.10.51.20

Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte ≥ 600 mm, elektrolytisch verzinkt

kg

S

24.10.51.30

Plaat en band, via de dompelmethode gemetalliseerd, met een breedte
≥ 600 mm

kg

S

24.10.51.40

Organisch beklede plaat met een breedte ≥ 600 mm

kg

S

24.10.51.50

Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte ≥ 600 mm, geplateerd

kg

S

CPA: 24.10.52

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van ≥ 600 mm, geplateerd of bekleed

24.10.52.10

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, met
een breedte ≥ 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt
(excl. producten van siliciumstaal “transformatorstaal”)

kg

S

24.10.52.30

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, met
een breedte ≥ 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (excl. elektro
lytisch verzinkte producten en producten van siliciumstaal “transformator
staal”)

kg

S

CPA: 24.10.53

Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van ≥ 600 mm

24.10.53.10

Elektroplaat en -band, met georiënteerde korrel, met een breedte
≥ 600 mm

kg

S

24.10.53.30

Gewalste platte producten van siliciumstaal “transformatorstaal”, met een
breedte ≥ 600 mm, niet met georiënteerde korrel

kg

S

CPA: 24.10.54

Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm

24.10.54.10

Koudgewalst geslit bandstaal van siliciumstaal “transformatorstaal”, met ge
oriënteerde korrel, met een breedte < 600 mm

kg

S

24.10.54.30

Gewalste platte producten van siliciumstaal “transformatorstaal”, met een
breedte < 600 mm, niet met georiënteerde korrel

kg

S

CPA: 24.10.55

Gewalste platte producten van sneldraaistaal, met een breedte van < 600 mm

24.10.55.00

Gewalste platte producten van sneldraaistaal, met een breedte < 600 mm

kg

S

kg

S

29.11.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

PRODCOM

L 309/135

Verw.
naar de
Nota’s

Beschrijving

Eenheid

P

CPA: 24.10.61

Walsdraad van niet-gelegeerd staal

24.10.61.10

Walsdraad van niet-gelegeerd staal, voorzien van verdikkingen of andere bij
het walsen verkregen vervormingen

kg

S

24.10.61.20

Walsdraad van automatenstaal

kg

S

24.10.61.30

Walsdraad van de soort gebruikt voor het wapenen van beton

kg

S

24.10.61.40

Walsdraad van de soort gebruikt voor bandenkoord

kg

S

24.10.61.90

Ander walsdraad van niet-gelegeerd staal

kg

S

CPA: 24.10.62

Staven van staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen
getordeerd

24.10.62.10

Warmgewalste staven voor het wapenen van beton

kg

S

24.10.62.30

Warmgewalste staven van automatenstaal

kg

S

24.10.62.50

Gesmede staven van staal en warm gewalste staven (excl. holle staven voor
boringen) van niet-gelegeerd staal (excl. van automatenstaal)

kg

S

CPA: 24.10.63

Walsdraad van roestvrij staal

24.10.63.00

Warmgewalst walsdraad van roestvrij staal, opgerold

kg

S

CPA: 24.10.64

Staven van roestvrij staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het
walsen getordeerd

24.10.64.10

Warmgewalste staven met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, van roestvrij
staal

kg

S

24.10.64.30

Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm
geperst (excl. staven met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)

kg

S

24.10.64.50

Gesmede staven van roestvrij staal

kg

S

24.10.64.70

Staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabe
werken en verder bewerken, dan wel door warm bewerken en verder be
werken, n.e.g. (excl. gesmede staven)

kg

T

CPA: 24.10.65

Walsdraad van ander gelegeerd staal

24.10.65.10

Staven van sneldraaistaal, warm gewalst, onregelmatig opgerold

kg

S

24.10.65.30

Staven van siliciummangaanstaal, warm gewalst, onregelmatig opgerold

kg

S

24.10.65.50

Walsdraad van lagerstaal

kg

S

24.10.65.70

Walsdraad van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal (excl. producten van
lagerstaal, sneldraaistaal of siliciumstaal “transformatorstaal”)

kg

S
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CPA: 24.10.66

Staven van ander gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na
het walsen getordeerd

24.10.66.10

Warmgewalste staven van sneldraaistaal

kg

S

24.10.66.20

Warmgewalste staven van siliciummangaanstaal

kg

S

24.10.66.30

Warmgewalste staven van lagerstaal

kg

S

24.10.66.40

Warmgewalste staven van gereedschapstaal

kg

S

24.10.66.50

Warmgewalste staven van gelegeerd staal (excl. holle staven voor boringen
en staven van roestvrij staal, gereedschapsstaal, siliciummangaanstaal, lager
staal of sneldraaistaal)

kg

S

24.10.66.60

Staven van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, verkregen door koud
bewerken of koud nabewerken (bv. door koud trekken), geverfd, geplateerd,
bekleed of verder bewerkt

kg

T

CPA: 24.10.67

Holle staven voor boringen

24.10.67.00

Holle staven voor boringen

kg

S

CPA: 24.10.71

Open profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, van niet-gelegeerd staal

24.10.71.10

U-profielen van niet-gelegeerd staal, met een lijfhoogte ≥ 80 mm

kg

S

24.10.71.20

I-profielen van niet-gelegeerd staal, met een lijfhoogte ≥ 80 mm

kg

S

24.10.71.30

H-profielen van niet-gelegeerd staal, met een lijfhoogte ≥ 80 mm

kg

S

24.10.71.40

Andere open profielen van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm
getrokken of warm geperst

kg

S

CPA: 24.10.72

Open profielen van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst

24.10.72.00

Open profielen van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of
warm geperst

CPA: 24.10.73

Open profielen van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst

24.10.73.00

Open profielen van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm ge
trokken of warm geperst

CPA: 24.10.74

Damwandprofielen van staal en gelaste profielen van staal

24.10.74.10
24.10.74.20

kg

S

kg

S

Damwandprofielen van staal

kg

S

Gelaste en koud gevormde profielen van staal

kg

S
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CPA: 24.10.75

Bestanddelen van spoorbanen, van staal

24.10.75.00

Bestanddelen van spoorbanen, van staal

NACE: 24.20

Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

CPA: 24.20.11

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van staal

24.20.11.10

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van
roestvrij staal, naadloos

kg

S

24.20.11.50

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van
ander staal dan roestvrij staal, naadloos

kg

S

CPA: 24.20.12

Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de
olie- of gaswinning, naadloos, van staal

24.20.12.10

Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill
pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, van roestvrij staal,
naadloos

kg

S

24.20.12.50

Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill
pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, van ander staal dan
roestvrij staal, naadloos

kg

S

CPA: 24.20.13

Andere buizen en pijpen, met rond profiel, van staal

24.20.13.10

Buizen en pijpen, van roestvrij staal, naadloos, met rond profiel (excl. die
van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, en excl. bekledingsbuizen
(casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de
soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)

kg

S

24.20.13.30

Precisiebuizen van ander staal dan roestvrij staal, naadloos, met rond pro
fiel, koud getrokken of koud gewalst

kg

S

24.20.13.50

Buizen en pijpen, van ander staal dan roestvrij staal, naadloos, met rond
profiel, koud getrokken of koud gewalst (excl. precisiebuizen)

kg

S

24.20.13.70

Buizen en pijpen, van ander staal dan roestvrij staal, naadloos, met rond
profiel, warm afgewerkt (excl. die van de soort gebruikt voor olie- of gas
leidingen, en excl. bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en
boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)

kg

S

CPA: 24.20.14

Buizen en pijpen, andere dan met rond profiel, alsmede holle profielen, van staal

24.20.14.00

Buizen en pijpen, van staal, naadloos, andere dan met rond profiel, en holle
profielen, naadloos

kg

S
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CPA: 24.20.21

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, met een uitwendige diameter van
> 406,4 mm, van staal

24.20.21.10

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van staal,
met een uitwendige diameter > 406,4 mm, overlangs gelast

kg

S

24.20.21.50

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van staal,
met een uitwendige diameter > 406,4 mm, andere dan overlangs gelast

kg

S

CPA: 24.20.22

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast,
met een buitendiameter van > 406,4 mm, van staal

24.20.22.00

Bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning,
van staal, met een uitwendige diameter > 406,4 mm, gelast

CPA: 24.20.23

Andere buizen en pijpen, gelast, met rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van staal

24.20.23.00

Buizen en pijpen, van staal, gelast, met een uitwendige diameter
> 406,4 mm (excl. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen,
en excl. bekledingsbuizen (casings), van de soort gebruikt bij de olie- of
gaswinning)

CPA: 24.20.24

Andere buizen en pijpen, met rond profiel, bijvoorbeeld met open naad, geklonken, genageld, gefelst, met een
buitendiameter van > 406,4 mm, van staal

24.20.24.00

Buizen en pijpen, van staal, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen
elkaar liggende randen, met een uitwendige diameter > 406,4 mm (excl. die
van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, bekledingsbuizen (casings),
van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en gelaste buizen en
pijpen)

CPA: 24.20.31

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, met een uitwendige diameter van
≤ 406,4 mm, van staal

24.20.31.10

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van
roestvrij staal, met een uitwendige diameter ≤ 406,4 mm, overlangs of
spiraalvormig gelast

kg

S

24.20.31.50

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van
ander staal dan roestvrij staal, met een uitwendige diameter ≤ 406,4 mm,
overlangs of spiraalvormig gelast

kg

S

CPA: 24.20.32

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast,
met een buitendiameter van ≤ 406,4 mm, van staal

24.20.32.10

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort ge
bruikt bij de olie- of gaswinning, van roestvrij staal, met een uitwendige
diameter ≤ 406,4 mm, gelast

kg

S

24.20.32.50

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort ge
bruikt bij de olie- of gaswinning, van ander staal dan roestvrij staal, met een
uitwendige diameter ≤ 406,4 mm, gelast

kg

S

kg

kg

kg

S

S

S
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CPA: 24.20.33

Andere buizen en pijpen, gelast, met rond profiel en met een uitwendige diameter van ≤ 406,4 mm of minder,
van staal

24.20.33.10

Buizen en pijpen, van roestvrij staal, met rond profiel, met een uitwendige
diameter ≤ 406,4 mm, gelast (excl. die van de soort gebruikt voor olie- of
gasleidingen, en bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings),
van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)

kg

S

24.20.33.40

Precisiebuizen van ander staal dan roestvrij staal, met rond profiel, met een
uitwendige diameter ≤ 406,4 mm, gelast

kg

S

24.20.33.70

Buizen en pijpen, van ander staal dan roestvrij staal, met rond profiel, met
een uitwendige diameter van ≤ 406,4 mm, warm of koud gevormd en
gelast

kg

S

CPA: 24.20.34

Buizen en pijpen, andere dan met rond profiel, gelast, met een buitendiameter van ≤ 406,4 mm, van staal

24.20.34.10

Buizen en pijpen, van roestvrij staal, met ander dan rond profiel, warm of
koud gevormd en gelast

kg

S

24.20.34.30

Buizen en pijpen, van ander staal dan roestvrij staal, met vierkant of recht
hoekig profiel en met een wanddikte ≤ 2 mm, warm of koud gevormd en
gelast

kg

S

24.20.34.50

Buizen en pijpen, van ander staal dan roestvrij staal, met vierkant of recht
hoekig profiel en met een wanddikte > 2 mm, warm of koud gevormd en
gelast

kg

S

24.20.34.70

Buizen en pijpen, van ander staal dan roestvrij staal, met een ander profiel
dan rond, vierkant of rechthoekig, warm of koud gevormd en gelast

kg

S

CPA: 24.20.35

Andere buizen en pijpen, bijvoorbeeld met open naad, geklonken, genageld, gefelst, met een buitendiameter van
≤ 406,4 mm, van staal

24.20.35.00

Buizen en pijpen, van staal, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen
elkaar liggende randen (excl. die van de soort gebruikt voor olie- of gas
leidingen, bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de
soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en andere gelaste buizen en
pijpen)

CPA: 24.20.40

Fittings voor buisleidingen, van staal, niet gegoten

24.20.40.10

kg

S

Flenzen van staal (excl. gegoten)

kg

S

24.20.40.30

Ellebogen, bochten, verbindingsstukken, moffen en andere hulpstukken (fit
tings) voor buisleidingen, met schroefdraad, van staal (excl. gegoten)

kg

S

24.20.40.50

Ellebogen, bochten, verbindingsstukken, moffen en andere door moflassen
te bevestigen hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van staal (excl. ge
goten)

kg

S

24.20.40.73

Door stomplassen te bevestigen ellebogen en bochten, voor buisleidingen,
van staal (excl. gegoten)

kg

S

24.20.40.75

Door stomplassen te bevestigen hulpstukken (fittings) voor buisleidingen
(excl. ellebogen, bochten en gegoten hulpstukken)

kg

S
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NACE: 24.31

Koudtrekken van staven

CPA: 24.31.10

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van niet-gelegeerd staal

24.31.10.10

Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel door koud bewerken of
koud nabewerken (bv. koudtrekken) verkregen

kg

T

24.31.10.20

Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud be
werken of koud nabewerken (bv. koudtrekken) verkregen, bevattende
< 0,25 gewichtspercent koolstof, met een niet-rechthoekige dwarsdoor
snede (excl. die van automatenstaal)

kg

T

24.31.10.30

Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud be
werken of koud nabewerken (bv. koudtrekken) verkregen, bevattende
< 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige dwarsdoorsnede
(excl. die van automatenstaal)

kg

T

24.31.10.40

Andere staven, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of
koud nabewerken en verder bewerken of door warm bewerken en verder
bewerken verkregen, n.e.g. (excl. gesmede staven en warm gewalste, warm
getrokken of warm geperste en enkel geplateerde staven)

kg

T

24.31.10.50

Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud be
werken of koud nabewerken (bv. koudtrekken) verkregen, bevattende
≥ 0,25 gewichtspercenten koolstof (excl. die van automatenstaal)

kg

T

24.31.10.60

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of
koud nabewerken (bv. koudtrekken) verkregen (excl. profielplaten)

kg

T

CPA: 24.31.20

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van gelegeerd staal, ander dan roestvrij staal

24.31.20.10

Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken,
ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken en verder bewerken
verkregen (excl. gesmede staven, halffabricaten, warm gewalste producten
en walsdraad); staven van siliciummangaanstaal, enkel door koud bewerken
of koud nabewerken of door warm bewerken verkregen, ook indien verder
bewerkt (excl. warm gewalste, warm getrokken en warm geperste, enkel
geplateerde staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad)

kg

T

24.31.20.20

Staven van staal, bevattende ≥ 0,9 doch ≤ 1,15 gewichtspercent koolstof,
≥ 0,5 doch ≤ 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ≤ 0,5
gewichtspercent molybdeen, enkel door koud bewerken of koud nabewer
ken (bv. koudtrekken) verkregen (excl. halffabricaten, gewalste platte pro
ducten en walsdraad)

kg

T

24.31.20.30

Staven van gereedschapsstaal, enkel door koud bewerken of koud nabe
werken (bv. koudtrekken) verkregen (excl. halffabricaten, gewalste platte
producten en walsdraad)

kg

T
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24.31.20.40

Staven van gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken
(bv. koudtrekken) verkregen (excl. roestvrij staal, silicomangaanstaal, lager
staal en gereedschapsstaal) van ander gelegeerd staal)

kg

T

24.31.20.50

Profielen van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, door koud bewerken
of koud nabewerken (bv. koudtrekken) verkregen

kg

T

CPA: 24.31.30

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van roestvrij staal

24.31.30.00

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van roestvrij staal

kg

T

NACE: 24.32

Koudwalsen van bandstaal

CPA: 24.32.10

Koudgewalste platte producten van staal, niet bekleed, met een breedte van < 600 mm

24.32.10.11 z

Koudgewalst bandstaal van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 ge
wichtspercent koolstof, met een breedte < 600 mm

kg

S

24.32.10.12 z

Koudgewalst bandstaal van niet-gelegeerd staal, bevattende ≥ 0,25 doch
< 0,6 gewichtspercent koolstof, met een breedte < 600 mm

kg

S

24.32.10.14 z

Koudgewalst bandstaal van niet-gelegeerd staal, bevattende ≥ 0,6 gewichts
percent koolstof, met een breedte < 600 mm

kg

S

24.32.10.16 z

Koudgewalst bandstaal van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal of elek
trostaal, met een breedte < 600 mm

kg

S

24.32.10.18 z

Koudgewalst bandstaal van roestvrij staal, met een breedte < 600 mm (excl.
geïsoleerd elektrobandstaal en gegolfd bandstaal, eenzijdig gekarteld of af
geschuind)

kg

S

24.32.10.22 z

Koudgewalst bandstaal van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal of elek
trostaal, met een breedte < 600 mm (excl. dynamoband of transformator
band)

kg

S

24.32.10.25

Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte < 600 mm, enkel koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed,
bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (dynamoband of transforma
torband)

kg

S

24.32.10.28 z

Koudgewalst geslit bandstaal van roestvrij staal, met een breedte < 600 mm

kg

S

24.32.10.30

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, met
een breedte < 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt
(excl. producten van sneldraaistaal of van siliciumstaal “transformatorstaal”)

kg

S

24.32.10.40

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, met
een breedte < 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (excl. elektro
lytisch verzinkte producten en producten van sneldraaistaal of van silici
umstaal “transformatorstaal”)

kg

S
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24.32.10.50

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, met
een breedte < 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (excl.
verzinkte producten en producten van sneldraaistaal of van siliciumstaal
“transformatorstaal”)

kg

S

CPA: 24.32.20

Koudgewalste platte producten van staal, geplateerd of bekleed, met een breedte van < 600 mm

24.32.20.10

Koudgewalst bandstaal van niet-gelegeerd staal, geplateerd, met een breedte
< 600 mm (excl. geïsoleerde band voor het geleiden van elektriciteit)

kg

S

24.32.20.20 z

Plaat en band, via de dompelmethode of elektrolytisch gemetalliseerd, met
een breedte van < 600 mm

kg

S

24.32.20.30 z

Organisch bekleed plaatstaal met een breedte van < 600 mm

kg

S

24.32.20.40 z

Koudgewalst geslit bandstaal van niet-gelegeerd staal, via de dompel
methode gemetalliseerd, met een breedte van < 600 mm

kg

S

24.32.20.50 z

Elektrolytisch gemetalliseerd koudgewalst geslit bandstaal van niet-gelegeerd
staal, met een breedte van < 600 mm

kg

S

24.32.20.60 z

Organisch bekleed koudgewalst geslit bandstaal met een breedte < 600 mm

kg

S

NACE: 24.33

Koudvervormen of koudfelsen

CPA: 24.33.11

Open profielen van niet-gelegeerd staal, verkregen door koudvervormen of koudfelsen

24.33.11.10

Profielen van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken vervaardigd van
platte producten, niet bekleed

kg

S

24.33.11.30

Profielen van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken vervaardigd van
platte producten, verzinkt

kg

S

24.33.11.50

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud
nabewerken en verder bewerken, smeden of op andere wijze warm bewer
ken en verder bewerken verkregen, n.e.g. (excl. profielen vervaardigd van
gewalste platte producten)

kg

S

CPA: 24.33.12

Open profielen van roestvrij staal, verkregen door koudvervormen of koudfelsen

24.33.12.00

Profielen van roestvrij staal, door koud bewerken vervaardigd van platte
producten

kg

S

CPA: 24.33.20

Profielplaten van niet-gelegeerd staal

24.33.20.00

Profielplaten van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken verkregen

kg

S

CPA: 24.33.30

Gelaagde panelen van beklede stalen plaat

24.33.30.00

Constructiewerken, geheel of hoofdzakelijk bestaande uit gelaagde profiel
platen met isolerende tussenlaag (excl. geprefabriceerde bouwwerken)

kg

S
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NACE: 24.34

Koudtrekken van draad

CPA: 24.34.11

Koudgetrokken draad van niet-gelegeerd staal

24.34.11.30

Draad van niet-gelegeerd staal, C < 0,25 %

kg

S

24.34.11.50

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal bevattende 0,25-0,6 gewichts
percent koolstof (incl. krimpdraad) (excl. kabels, prikkeldraad en dergelijk
afrasteringsmateriaal, heveldraad voor weefgetouwen, draad met zaagtanden
en geïsoleerd draad voor het geleiden van elektriciteit)

kg

S

24.34.11.70

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal bevattende ≥ 0,6 gewichtsper
cent koolstof (incl. krimpdraad) (excl. kabels, prikkeldraad en dergelijk af
rasteringsmateriaal, heveldraad voor weefgetouwen, draad met zaagtanden
en geïsoleerd draad voor het geleiden van elektriciteit)

kg

S

CPA: 24.34.12

Koudgetrokken draad van roestvrij staal

24.34.12.00

Draad van roestvrij staal (excl. zeer fijn, steriel roestvrij draad voor chirur
gische doeleinden)

kg

S

CPA: 24.34.13

Koudgetrokken draad van ander gelegeerd staal

24.34.13.00

Draad van gelegeerd staal (excl. draad van roestvrij staal en kabels, prikkel
draad en dergelijk afrasteringsmateriaal, heveldraad voor weefgetouwen,
draad met zaagtanden en geïsoleerd draad voor het geleiden van elektrici
teit)

kg

S

NACE: 24.41

Productie van edelmetalen

CPA: 24.41.10

Zilver, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

24.41.10.30

Zilver, onbewerkt of in poedervorm (incl. verguld en geplatineerd)

kg

T

24.41.10.50

Zilver, half bewerkt (incl. verguld en geplatineerd) (excl. onbewerkt of in
poedervorm)

kg

T

CPA: 24.41.20

Goud, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

24.41.20.35 *

Goud (incl. geplatineerd), in poedervorm

kg

T

24.41.20.40 *

Goud (incl. geplatineerd), onbewerkt of half bewerkt

kg

T

24.41.20.50

Niet-monetair goud, half bewerkt (incl. geplatineerd) (excl. onbewerkt of in
poedervorm)

kg

T

24.41.20.70

Monetair goud (incl. geplatineerd)

kg

T
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CPA: 24.41.30

Platina, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

24.41.30.10 *

Platina, onbewerkt of in poedervorm

kg

T

24.41.30.15 *

Palladium, onbewerkt of in poedervorm

kg

T

24.41.30.20 *

Rodium, onbewerkt of in poedervorm

kg

T

24.41.30.25 *

Iridium, osmium en ruthenium, onbewerkt of in poedervorm

kg

T

24.41.30.40 *

Platina in staven, draad en profielen, platen, bladen en strippen, met een
dikte van meer dan 0,15 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)

kg

T

24.41.30.45 *

Platina, half bewerkt

kg

T

24.41.30.55 *

Palladium, half bewerkt

kg

T

24.41.30.60 *

Rhodium, half bewerkt

kg

T

24.41.30.65 *

Iridium, osmium en ruthenium, halfbewerkt

kg

T

24.41.30.70

Katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas

kg

S

CPA: 24.41.40

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of half bewerkt

24.41.40.00

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of half bewerkt

kg

T

CPA: 24.41.50

Onedele metalen, geplateerd met zilver, en onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of
half bewerkt

24.41.50.30

Onedele metalen, geplateerd met zilver, onbewerkt of half bewerkt

kg

T

24.41.50.50

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of half
bewerkt

kg

T

NACE: 24.42

Productie van aluminium

CPA: 24.42.11

Ruw aluminium

24.42.11.30

Ruw aluminium, niet gelegeerd (excl. poeder en schilfers)

kg

T

24.42.11.54

Legeringen van ruw aluminium, in primaire vorm (excl. poeder en schilfers)

kg

T

CPA: 24.42.12

Aluminiumoxide, ander dan kunstmatig korund

24.42.12.00

Aluminiumoxide (excl. kunstmatig korund)

kg

T

CPA: 24.42.21

Poeder en schilfers van aluminium

24.42.21.00

Poeder en schilfers, van aluminium (excl. poeders en schilfers die tot kleuren verfstoffen zijn bereid)

kg

T
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CPA: 24.42.22

Staven en profielen, van aluminium

24.42.22.30

Staven en profielen, van niet-gelegeerd aluminium (excl. die welke zijn
gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken)

kg

T

24.42.22.50

Staven en profielen, van aluminiumlegeringen (excl. die welke zijn gereed
gemaakt voor gebruik in constructiewerken)

kg

T

CPA: 24.42.23

Draad van aluminium

24.42.23.30

Draad van niet-gelegeerd aluminium (excl. geïsoleerd draad voor het gelei
den van elektriciteit, bindgaren en touw versterkt met aluminiumdraad en
kabels)

kg

T

24.42.23.50

Draad van aluminiumlegeringen (excl. geïsoleerd draad voor het geleiden
van elektriciteit, bindgaren en touw versterkt met aluminiumdraad en ka
bels)

kg

T

CPA: 24.42.24

Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte > 0,2 mm

24.42.24.30

Platen, bladen en strippen, van niet-gelegeerd aluminium, met een dikte
> 0,2 mm

kg

T

24.42.24.50 *

Platen, bladen en strippen, van aluminiumlegeringen, met een dikte
> 0,2 mm, gelegeerd

kg

T

CPA: 24.42.25

Bladaluminium, met een dikte ≤ 0,2 mm

24.42.25.00

Bladaluminium met een dikte, een eventuele drager niet meegerekend,
≤ 0,2 mm

kg

T

CPA: 24.42.26

Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van aluminium

24.42.26.30

Buizen en pijpen, van niet-gelegeerd aluminium (excl. holle profielen, hulp
stukken (fittings) voor buisleidingen, buigzame buizen (slangen), en buizen
en pijpen, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken, of als delen
van machines, apparaten of vervoermiddelen en dergelijke)

kg

T

24.42.26.50

Buizen en pijpen, van aluminiumlegeringen (excl. holle profielen, hulpstuk
ken (fittings) voor buisleidingen, buigzame buizen (slangen), en buizen en
pijpen, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken, of als delen van
machines, apparaten of vervoermiddelen en dergelijke)

kg

T

24.42.26.70

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van aluminium (incl. verbindings
stukken, ellebogen, moffen) (excl. hulpstukken voorzien van kranen of
dergelijke artikelen, gewoon bout- en schroefwerk en bevestigingsbeugels
en andere bevestigingselementen)

kg

T

NACE: 24.43

Productie van lood, zink en tin

CPA: 24.43.11

Ruw lood

24.43.11.30

Ruw lood, geraffineerd (excl. poeder en schilfers)

kg

T

24.43.11.50

Ruw lood, antimoon bevattend (excl. poeder en schilfers)

kg

T

24.43.11.90

Ruw lood (excl. poeder en schilfers, ruw lood, antimoon bevattend en
geraffineerd ruw lood))

kg

T
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CPA: 24.43.12

Ruw zink

24.43.12.30

Ruw zink, niet gelegeerd (excl. zinkstof, zinkpoeder en schilfers van zink)

kg

T

24.43.12.50

Zinklegeringen, ruw (excl. zinkstof, zinkpoeder en schilfers van zink)

kg

T

CPA: 24.43.13

Ruw tin

24.43.13.30

Ruw tin, niet gelegeerd (excl. poeder en schilfers)

kg

T

24.43.13.50

Tinlegeringen, ruw (excl. poeder en schilfers)

kg

T

CPA: 24.43.21

Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood

24.43.21.00

Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood (excl.
poeder en schilfers die tot kleur- en verfstoffen zijn bereid, en geïsoleerde
strip voor het geleiden van elektriciteit)

kg

T

CPA: 24.43.22

Zinkstof; poeder en schilfers, van zink

24.43.22.00

Zinkstof; poeder en schilfers, van zink (excl. die welke zijn bereid als kleur
middelen, verfstoffen en dergelijke en excl. zinkkorrels)

kg

T

CPA: 24.43.23

Staven, profielen en draad, van zink; platen, bladen en strippen, van zink

24.43.23.00

Staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen, van zink

kg

T

CPA: 24.43.24

Staven, profielen en draad, van tin

24.43.24.00

Staven, profielen en draad, van tin

kg

T

NACE: 24.44

Productie van koper

CPA: 24.44.11

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper

24.44.11.00

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

kg

T

CPA: 24.44.12

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

24.44.12.00

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren
(incl. “blister copper”) (excl. anoden voor de galvanotechniek)

kg

T

CPA: 24.44.13

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw; toeslaglegeringen van koper

24.44.13.30

Geraffineerd koper, ruw, niet gelegeerd (excl. gewalste, getrokken of ge
smede gesinterde producten)

kg

T

24.44.13.70

Koperlegeringen, ruw (excl. gewalste, getrokken of gesmede gesinterde pro
ducten); toeslaglegeringen van koper (incl. niet goed vervormbare legerin
gen) (excl. koperfosfide (fosforkoper) bevattende > 15 gewichtspercenten
fosfor)

kg

T
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CPA: 24.44.21

Poeder en schilfers, van koper

24.44.21.00

Poeder en schilfers, van koper (excl. cementkoper (neergeslagen koper),
poeder en schilfers die gebruikt worden bij de vervaardiging van verfstoffen,
aangeduid als “brons” of als “verguldsel”, (chemische verbindingen), geraffi
neerd koper in korrels)

kg

T

CPA: 24.44.22

Staven en profielen, van koper

24.44.22.00

Staven, profielen en holle profielen, van koper of van koperlegeringen (excl.
door gieten of sinteren verkregen staven, walsdraad van koper)

kg

T

CPA: 24.44.23

Draad van koper

24.44.23.30

Draad van geraffineerd koper, met een dwarsdoorsnede > 6 mm, of van
koperlegeringen

kg

T

24.44.23.50

Draad van geraffineerd koper, met een dwarsdoorsnede > 0,5 mm doch
≤ 6 mm (excl. bindgaren en touw, versterkt met koperdraad, kabels)

kg

T

24.44.23.70

Draad van geraffineerd koper, met een dwarsdoorsnede ≤ 0,5 mm (excl.
bindgaren en touw, versterkt met koperdraad, kabels)

kg

T

CPA: 24.44.24

Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte > 0,15 mm

24.44.24.00

Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte > 0,15 mm (excl.
plaatgaas, verkregen door het uitrekken van ingekeepte plaat, geïsoleerde
strippen voor het geleiden van elektriciteit)

kg

T

CPA: 24.44.25

Bladkoper, met een dikte ≤ 0,15 mm

24.44.25.00

Bladkoper met een dikte, een eventuele drager niet meegerekend,
≤ 0,15 mm

kg

T

CPA: 24.44.26

Buizen en pijpen, alsmede fittings voor buisleidingen, van koper

24.44.26.30

Buizen en pijpen, van koper

kg

T

24.44.26.50

Hulpstukken (fittings) voor buizen (incl. verbindingsstukken, ellebogen,
moffen) van koper of van koperlegeringen (excl. bouten en moeren voor
het bevestigen en samenvoegen van buizen en pijpen, hulpstukken voorzien
van kranen, ventielen enz.)

kg

T

NACE: 24.45

Productie van andere non-ferrometalen

CPA: 24.45.11

Ruw nikkel

24.45.11.10 *

Ruw nikkel, niet-gelegeerd

kg

T

24.45.11.20 *

Ruwe nikkellegeringen

kg

T

CPA: 24.45.12

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie

24.45.12.10 *

Nikkelmatte

kg

T

24.45.12.20 *

Nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie

kg

T
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T
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CPA: 24.45.21

Poeder en schilfers, van nikkel

24.45.21.00

Poeder en schilfers, van nikkel (excl. nikkeloxidesinters)

CPA: 24.45.22

Staven, profielen en draad, van nikkel

24.45.22.00

Staven, profielen en draad, van nikkel en van nikkellegeringen (excl. staven
en profielen, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken, en staven
en draad, geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit)

CPA: 24.45.23

Platen, bladen en strippen, van nikkel

24.45.23.00

Platen, bladen en strippen, van nikkel of van nikkellegeringen (excl. plaat
gaas verkregen door het uitrekken van ingekeepte platen of banden)

CPA: 24.45.24

Buizen en pijpen, alsmede fittings voor buisleidingen, van nikkel

24.45.24.00

Buizen en pijpen, alsmede fittings voor buisleidingen, van nikkel

CPA: 24.45.30

Andere non-ferrometalen en werken daarvan; cermets; assen en residuen, die metaal of metaalverbindingen
bevatten

24.45.30.13

Wolfraam en werken daarvan (excl. resten en afval), n.e.g.

kg

T

24.45.30.17

Molybdeen en werken daarvan (excl. resten en afval), n.e.g.

kg

T

24.45.30.20 *

Tantaal, ruw, incl. enkel door sinteren verkregen staven; poeder van tantaal

kg

T

24.45.30.21 *

Tantaal en werken daarvan. Staven, andere dan enkel door sinteren ver
kregen, profielen, draad, platen, bladen en strippen

kg

T

24.45.30.22 *

Andere werken van tantaal (excl. resten en afval), n.e.g.

kg

T

24.45.30.24 *

Ruw magnesium, bevattende ≥ 99,8 gewichtspercenten magnesium

kg

T

24.45.30.26 *

Ruw magnesium, bevattende < 99,8 gewichtspercenten magnesium

kg

T

24.45.30.28 *

Andere werken van tantaal (excl. resten en afval), n.e.g.

kg

T

24.45.30.31 *

Ruw bismut; poeder van bismut (excl. resten en afval)

kg

T

24.45.30.32 *

Werken van bismut, n.e.g. (excl. resten en afval)

kg

T

24.45.30.33 *

Cadmium en werken daarvan (excl. resten en afval), n.e.g.

kg

T

24.45.30.35 *

Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; ruw ko
balt; poeder (excl. resten en afval)

kg

T

24.45.30.36 *

Werken van kobalt, n.e.g.

kg

T

24.45.30.43

Titaan en werken daarvan (excl. resten en afval), n.e.g.

kg

T

24.45.30.45 *

Antimoon. Ruw antimoon; poeder

kg

T
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24.45.30.46 *

Antimoon en werken daarvan (excl. ruw antimoon; poeder; resten en afval)

kg

T

24.45.30.48 *

Zirkonium en werken daarvan (excl. resten en afval), n.e.g.

kg

T

24.45.30.60 *

Ruw beryllium; poeder van beryllium

kg

T

24.45.30.61 *

Werken van beryllium, n.e.g. (excl. resten en afval)

kg

T

24.45.30.62 *

Ruw afnium (celtium); poeder van hafnium (celtium)

kg

T

24.45.30.63 *

Werken van hafnium (celtium) en van germanium, n.e.g.

kg

T

24.45.30.64 *

Ruw niobium (columbium) en rhenium; poeder van niobium (columbium)
of van rhenium

kg

T

24.45.30.65 *

Werken van niobium (columbium) of van rhenium, n.e.g.

kg

T

24.45.30.66 *

Niobium (columbium), rhenium, gallium, indium, vanadium, germanium,
resten en afval (m.u.v. assen en residuen die deze metalen bevatten)

kg

T

24.45.30.70 *

Ruw indium; poeder van indium

kg

T

24.45.30.71 *

Werken van gallium, van indium en van vanadium, n.e.g.

kg

T

24.45.30.73 *

Ruw gallium; poeder van gallium

kg

T

24.45.30.76 *

Ruw vanadium; poeder van vanadium (excl. assen en residuen die vanadium
bevatten)

kg

T

24.45.30.79 *

Ruw germanium; poeder van germanium

kg

T

24.45.30.82 *

Chroom en thallium, alsmede werken van deze metalen, n.e.g.; (excl. resten
en afval van deze metalen)

kg

T

24.45.30.85 *

Mangaan. Ruw mangaan; poeder

kg

T

24.45.30.86 *

Resten en afval van mangaan (m.u.v. assen en residuen die mangaan be
vatten)

kg

T

24.45.30.87 *

Werken van mangaan, n.e.g.

kg

T

24.45.30.90 *

Cermets en werken daarvan, incl. resten en afval, n.e.g.; resten en afval van
cermets (excl. assen en residuen die cermets bevatten)

kg

T

NACE: 24.51

Gieten van ijzer

CPA: 24.51.11

Gieten van smeedbaar gietijzer

24.51.11.10

Delen van smeedbaar gietijzer voor voertuigen voor vervoer over land, voor
zuigermotoren en voor andere machines, toestellen en mechanische werk
tuigen

kg

S

S1

24.51.11.90

Delen van smeedbaar gietijzer voor ander gebruik

kg

S

S1

CPA: 24.51.12

Gieten van nodulair gietijzer
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24.51.12.10

Delen van nodulair gietijzer voor voertuigen voor vervoer over land

kg

S

S1

24.51.12.20

Delen van nodulair gietijzer voor drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen,
kussenblokken en lagerschalen (excl. die voor kussenblokken voorzien van
kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers)

kg

S

S1

24.51.12.40

Andere delen van nodulair gietijzer voor motoren en aandrijvingselementen

kg

S

S1

24.51.12.50

Delen van nodulair gietijzer voor machines, toestellen en mechanische
werktuigen (excl. die voor motoren)

kg

S

S1

24.51.12.90

Delen van nodulair gietijzer voor rollend en ander materieel voor spoor- en
tramwegen, alsmede delen daarvan (excl. die voor voertuigen voor vervoer
te land, kussenblokken, lagerschalen, motoren, getande overbrengingen,
riemschijven, koppelingen en machines)

kg

S

S1

CPA: 24.51.13

Gieten van grijs gietijzer

24.51.13.10

Delen van grijs gietijzer voor voertuigen voor vervoer over land (excl. die
voor rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen en voertuigen
voor de bouwnijverheid)

kg

S

S1

24.51.13.20

Delen van grijs gietijzer voor drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen en
krukken, kussenblokken en lagerschalen (excl. die voor kussenblokken
voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers)

kg

S

S1

24.51.13.40

Andere delen van niet-nodulair gietijzer voor motoren en aandrijvingsele
menten

kg

S

S1

24.51.13.50

Delen van grijs gietijzer voor machines, toestellen en mechanische werk
tuigen (excl. die voor motoren)

kg

S

S1

24.51.13.90

Delen van grijs gietijzer voor rollend en ander materieel voor spoor- en
tramwegen, alsmede delen daarvan (excl. die voor voertuigen voor vervoer
te land, kussenblokken, lagerschalen, motoren, getande overbrengingen,
riemschijven, koppelingen en machines)

kg

S

S1

CPA: 24.51.20

Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer

24.51.20.00

Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer (excl. die welke zijn verwerkt
tot delen van bepaalde artikelen, zoals elementen van radiatoren voor cen
trale verwarming en delen van machines)

kg

T

CPA: 24.51.30

Fittings voor buisleidingen, van gietijzer

24.51.30.30

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet-smeedbaar gietijzer

kg

T

24.51.30.50

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer

kg

T

NACE: 24.52

Gieten van staal

CPA: 24.52.10

Gieten van staal
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24.52.10.10

Delen van gietstaal voor voertuigen voor vervoer over land (excl. die voor
rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen en voertuigen voor
de bouwnijverheid)

kg

S

S1

24.52.10.30

Delen van gietstaal voor kussenblokken en lagerschalen (excl. die voor
kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers)

kg

S

S1

24.52.10.40

Andere delen van motoren en aandrijvingselementen

kg

S

S1

24.52.10.50

Delen van gietstaal voor machines, toestellen en mechanische werktuigen
(excl. die voor motoren, turbinestraalmotoren, andere gasturbines, hef- en
hijswerktuigen en machines en voertuigen voor de bouwnijverheid)

kg

S

S1

24.52.10.90

Delen van gietstaal voor rollend en ander materieel voor spoor- en tram
wegen, alsmede delen daarvan (excl. die voor voertuigen voor vervoer te
land, kussenblokken, lagerschalen, motoren, getande overbrengingen, riem
schijven, koppelingen en machines)

kg

S

S1

CPA: 24.52.30

Fittings voor buisleidingen, van gietstaal

24.52.30.00

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van gietstaal

kg

T

NACE: 24.53

Gieten van lichte metalen

CPA: 24.53.10

Gieten van lichte metalen

24.53.10.10

Delen van lichtmetaalgietwerk voor voertuigen voor vervoer over land (excl.
die voor rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen en voer
tuigen voor de bouwnijverheid)

kg

S

S1

24.53.10.20

Delen van lichtmetaalgietwerk voor drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen
en krukken, kussenblokken en lagerschalen (excl. die voor kussenblokken
voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers)

kg

S

S1

24.53.10.40

Andere delen van motoren en aandrijvingselementen

kg

S

S1

24.53.10.50

Delen van lichtmetaalgietwerk voor machines, toestellen en mechanische
werktuigen (excl. die voor motoren, turbinestraalmotoren, andere gasturbi
nes, hef- en hijsmachines en -toestellen en machines en voertuigen voor de
bouwnijverheid)

kg

S

S1

24.53.10.90

Delen voor ander gebruik

kg

S

S1

NACE: 24.54

Gieten van andere non-ferrometalen

CPA: 24.54.10

Gieten van andere non-ferrometalen

24.54.10.10

Delen van non-ferrometaalgietwerk, voor voertuigen voor vervoer over land
(excl. die voor rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, por
taalwagens, transportwagens voorzien van hef- en hijsmachines en -toestel
len, rollers voor gras- en sportvelden, wegwalsen, bulldozers enz.)

kg

S

S1

24.54.10.20

Delen van ander non-ferrometaalgietwerk dan lichtmetaalgietwerk, voor
drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen en krukken, kussenblokken en la
gerschalen (excl. die voor kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of
dergelijke lagers)

kg

S

S1
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24.54.10.40

Andere delen van motoren en aandrijvingselementen

kg

S

S1

24.54.10.50

Delen van ander non-ferrometaalgietwerk dan lichtmetaalgietwerk, voor
machines, toestellen en mechanische werktuigen (excl. die voor motoren)

kg

S

S1

24.54.10.90

Delen voor ander gebruik

kg

S

S1

NACE: 25.11

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

CPA: 25.11.10

Geprefabriceerde bouwwerken van metaal

25.11.10.30

Geprefabriceerde bouwwerken van ijzer of van staal

S

25.11.10.50 z

Geprefabriceerde bouwwerken van aluminium

S

CPA: 25.11.21

Bruggen en brugdelen, van ijzer of van staal

25.11.21.00

Bruggen en brugdelen, van ijzer of van staal

CPA: 25.11.22

Vakwerkmasten en andere masten, van ijzer of van staal

25.11.22.00

Vakwerkmasten en andere masten, van ijzer of van staal

CPA: 25.11.23

Andere constructiewerken en delen daarvan; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van ijzer, van staal of
van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

25.11.23.10

Steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal, van ijzer of van staal (incl.
schachtblokken voor mijnen, verstelbare of telescopische stijlen (stutten)
en buisvormig steigermateriaal en dergelijk materiaal)

kg

S

25.11.23.50

Andere constructiewerken, hoofdzakelijk bestaande uit platen: andere

kg

S

25.11.23.55

Waterkeringen, sluisdeuren, aanlegsteigers, vaste dokken en andere water
bouwkundige constructiewerken, van ijzer of van staal, alsmede constructie
werken en delen van constructiewerken, van ijzer of van staal, n.e.g. (excl.
bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten; hekken; deuren
en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels; steiger-, bekistings-, steunen stutmateriaal; constructiewerken en delen van constructiewerken, niet
uitsluitend of hoofdzakelijk vervaardigd van platen)

kg

S

25.11.23.70

Constructiewerken en delen van constructiewerken, van aluminium, n.e.g.

kg

S

NACE: 25.12

Vervaardiging van metalen deuren en vensters

CPA: 25.12.10

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels, van metaal

25.12.10.30

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels, van ijzer of van
staal

p/st

S

25.12.10.50

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels, van aluminium

p/st

S

NACE: 25.21

Vervaardiging radiatoren en ketels voor centrale verwarming

CPA: 25.21.11

Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, van ijzer of van staal

25.21.11.00

Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede
delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal

kg

S

kg

S

S

S2
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CPA: 25.21.12

Ketels voor centrale verwarming, die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren

25.21.12.00

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij GS-post 8402

CPA: 25.21.13

Delen van ketels voor centrale verwarming

25.21.13.00

Delen van ketels voor centrale verwarming

NACE: 25.29

Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal

CPA: 25.29.11

Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen (andere dan die voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt
gas), van ijzer, van staal of van aluminium, met een inhoudsruimte > 300 l, niet voorzien van een mechanische
inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen

25.29.11.10

Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, van ijzer of van
staal, met een inhoudsruimte > 300 l, voor gassen (excl. die voor gecom
primeerd of vloeibaar gemaakt gas en die voorzien van een mechanische
inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen)

kg

S

25.29.11.20

Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, van ijzer of van
staal, inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding,
met een inhoudsruimte > 300 l, voor vloeistoffen (excl. die voorzien van
een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te war
men)

kg

S

25.29.11.30

Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, van ijzer of van
staal, met een inhoudsruimte > 300 l, voor vloeistoffen (excl. die voorzien
van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te
warmen of die welke inwendig zijn bekleed of voorzien zijn van een
warmte-isolerende bekleding)

kg

S

25.29.11.50

Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, van ijzer of van
staal, met een inhoudsruimte > 300 l, voor vaste stoffen (excl. die voorzien
van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te
warmen)

kg

S

25.29.11.70

Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, van aluminium, met
een inhoudsruimte > 300 l, voor ongeacht welke goederen (excl. die voor
gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas en die voorzien van een mecha
nische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen)

kg

S

CPA: 25.29.12

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van metaal

25.29.12.00

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van me
taal

kg

S

NACE: 25.30

Vervaardiging van stoomketels, excl. warmwaterketels voor centrale verwarming

CPA: 25.30.11

Stoomketels (stoomgeneratoren); ketels voor oververhit water

25.30.11.10

Waterpijpketels (excl. ketels voor centrale verwarming die zowel heet water
als lagedrukstoom kunnen produceren)

p/st

S

25.30.11.50

Stoomketels (incl. hybride ketels) (excl. ketels voor centrale verwarming die
zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren en waterpijpketels)

p/st

S

25.30.11.70

Ketels voor oververhit water (excl. ketels voor centrale verwarming die
zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren)

p/st

S

CPA: 25.30.12

Hulptoestellen voor ketels; condensors voor stoommachines

25.30.12.30

Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij de GS-posten 8402 en 8403

kg

S

25.30.12.50

Condensors voor stoommachines

kg

S

p/st

S

S

S2
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CPA: 25.30.13

Delen van stoomketels

25.30.13.30

Delen van stoomketels en van ketels voor oververhit water

S

S2

25.30.13.50

Delen van hulptoestellen bedoeld bij de GS-onderverdelingen 8404 10 en
8404 20

S

S2

CPA: 25.30.21

Kernreactoren, met uitzondering van machines en apparaten voor isotopenscheiding

25.30.21.00

Kernreactoren

CPA: 25.30.22

Delen van kernreactoren, met uitzondering van machines en apparaten voor isotopenscheiding

25.30.22.00

Delen van kernreactoren

NACE: 25.40

Vervaardiging van wapens en munitie

CPA: 25.40.12

Revolvers, pistolen, vuurwapens, andere dan voor militair gebruik, en dergelijke toestellen

25.40.12.30

Revolvers en pistolen (excl. oorlogswapens, machinepistolen, pistolen voor
lichtgranaten of voor het afvuren van losse patronen, slachtpistolen, vuur
wapens die alleen via de loop kunnen worden geladen, wapens werkend
met veer, perslucht of gas, imitatiewapens)

p/st

S

25.40.12.50

Geweren en karabijnen, vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden
geladen (incl. ganzen- en eendenroeren, gecombineerde wapens met een
gladde en een getrokken loop, geweerstokken (excl. oorlogswapens)

p/st

S

25.40.12.70

Vuurwapens, waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt, n.e.g.
(excl. oorlogswapens)

p/st

S

25.40.12.90

Andere wapens (geweren, karabijnen en pistolen, werkend met veer, pers
lucht of gas) (excl. oorlogswapens)

p/st

S

CPA: 25.40.13

Bommen, raketten en dergelijke munitie voor militair gebruik; patronen en andere munitie en projectielen,
alsmede delen daarvan

25.40.13.00

Patronen en andere munitie en projectielen, alsmede delen daarvan, incl.
hagel en proppen voor patronen (excl. die voor oorlogswapens)

CPA: 25.40.14

Delen van oorlogswapens en van andere wapens

25.40.14.00

Delen en toebehoren van revolvers, pistolen en andere vuurwapens en
dergelijke toestellen (excl. oorlogswapens)

NACE: 25.50

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

CPA: 25.50.11

Smeden van metaal

25.50.11.34

25.50.11.37

kg

S

S

S2

S

M

S

M

Gesmede delen van ijzer of van staal, voor drijfwerkassen, nokkenassen,
krukassen en krukken; werken bedoeld bij GS-post 7326; delen van ma
chines, apparaten, toestellen en voertuigen bedoeld bij de GS-hoofdstukken
84, 85, 86, 87, 88 en 90 (smeedstukken van staal)

S

S1

Gesmede delen van non-ferrometalen, voor machines en toestellen (excl.
zuigermotoren, turbinestraalmotoren, andere gasturbines, hef- en hijsmachi
nes en -toestellen en machines en voertuigen voor de bouwnijverheid)

S

S1

kg
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25.50.11.51

Delen verkregen door koude extrusie van staal, voor voertuigen voor ver
voer over land bedoeld bij GS-hoofdstuk 87

S

S1

25.50.11.52

Delen verkregen door koude extrusie van staal, voor drijfwerkassen, nok
kenassen, krukassen en krukken

S

S1

25.50.11.53

Delen verkregen door koude extrusie van staal, voor zuigermotoren en
aandrijvingelementen bedoeld bij GS-post 8483

S

S1

25.50.11.54

Delen verkregen door koude extrusie van staal, voor machines, toestellen en
mechanische werktuigen (excl. die voor zuigermotoren)

S

S1

25.50.11.56

Delen verkregen door koude extrusie van staal voor elektrotechnische pro
ducten

S

S1

25.50.11.57

Werken bedoeld bij GS-post 7326; delen van voertuigen voor spoor- en
tramwegen en van materieel voor het bevestigen van bestanddelen van
spoorbanen, van voertuigen voor vervoer over land en van lucht- en ruim
tevaartuigen bedoeld bij de GS-hoofdstukken 86, 87 en 88

S

S1

25.50.11.58

Delen van machines, toestellen en apparaten, gereedschappen en voertuigen,
bedoeld bij de GS-hoofdstukken 84, 85, 87, 88 en 90, verkregen door
koude extrusie van non-ferrometalen

S

S1

CPA: 25.50.12

Stampen van metaal

25.50.12.10

Delen van stampwerk van staal, voor voertuigen voor vervoer over land
(excl. die voor rollend materieel voor spoor- en tramwegen)

S

S1

25.50.12.20

Delen van stampwerk van staal, voor drijfwerkassen, nokkenassen, krukas
sen en krukken, kussenblokken en lagerschalen (excl. die voor kussenblok
ken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers)

S

S1

25.50.12.30

Delen van stampwerk van staal, voor zuigermotoren en aandrijvingselemen
ten bedoeld bij GS-post 8483

S

S1

25.50.12.40

Delen van stampwerk van staal, voor machines en werktuigen voor de land, tuin- en bosbouw

S

S1

25.50.12.50

Delen van stampwerk van staal, voor takels, lieren en kaapstanders, vijzels,
vorkheftrucks, andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting, lif
ten, roltrappen, transportbanden en kabelbanen

S

S1

25.50.12.60

Delen van stampwerk van staal, voor werktuigen, machines en toestellen
bedoeld bij de GS-posten 8426, 8429 en 8430

S

S1

25.50.12.70

Delen van stampwerk van staal, voor machines en toestellen (excl. zuiger
motoren, turbinestraalmotoren, andere gasturbines, hef- en hijsmachines en
-toestellen en machines voor de bouwnijverheid)

S

S1

25.50.12.80

Delen van stampwerk van staal, voor rollend materieel voor spoor- en
tramwegen, voor lucht- en ruimtevaartuigen, voor elektrische machines en
toestellen, voor optische instrumenten, apparaten en toestellen, voor instru
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie of de cinematografie, en
voor meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en
-toestellen

S

S1

L 309/156

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

PRODCOM

Beschrijving

29.11.2019

Eenheid

P

Verw.
naar de
Nota’s

S

S1

25.50.12.90

Delen van stampwerk van non-ferrometalen, voor machines, apparaten,
toestellen en voertuigen bedoeld bij de GS-hoofdstukken 84, 85, 86, 87,
88 en 90

CPA: 25.50.13

Andere vormbewerkingen van metaal

25.50.13.10

Delen van voertuigen voor vervoer over land (excl. rollend materieel voor
spoor- en tramwegen), verkregen door persen, trekken of stansen van staal

S

S1

25.50.13.20

Delen van zuigermotoren en aandrijvingselementen bedoeld bij GS-post
8483, verkregen door persen, trekken of stansen van staal

S

S1

25.50.13.30

Delen van machines en mechanische toestellen (excl. zuigermotoren), ver
kregen door persen, trekken of stansen van staal

S

S1

25.50.13.40

Delen van elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken, toestellen
voor het opnemen of het weergeven van geluid, en toestellen voor het
opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, verkregen
door persen, trekken of stansen van staal

S

S1

25.50.13.50

Delen van artikelen bedoeld bij de GS-posten 7323 en 7326, van meubelen
bedoeld bij GS-post 9403, van voertuigen voor vervoer over land, van vast
materieel voor spoor- en tramwegen bedoeld bij GS-hoofdstuk 86; toe
stellen bedoeld bij GS-hoofdstuk 90, verkregen door persen, trekken of
stansen van non-ferrometalen

S

S1

25.50.13.70

Delen van huishoudelijke artikelen en van mechanische werktuigen, toestel
len, meubelen en voertuigen bedoeld bij de GS-hoofdstukken 84, 85, 86,
88 en 94, verkregen door persen, trekken of stansen van non-ferrometalen

S

S1

CPA: 25.50.20

Poedermetallurgie

25.50.20.20

Producten van de poedermetallurgie, van staal

S

S1

25.50.20.80

Delen van artikelen bedoeld bij de GS-hoofdstukken 84, 85, 86, 87, 88 en
90, vervaardigd door middel van poedermetallurgie, van non-ferrometalen

S

S1

NACE: 25.61

Oppervlaktebehandeling van metalen

CPA: 25.61.11

Bekleden van metaal met metaal

25.61.11.30

Bekleden met metaal door onderdompeling in gesmolten metaal (verzinken
of vertinnen)

I

C

25.61.11.50

Bekleden met metaal door warm verspuiten

I

C

25.61.11.70

Elektrolytisch verzinken

I

C

25.61.11.90

Elektrolytisch en chemisch bekleden met andere metalen dan zink (Incl.
nikkel, koper, chroom, edele metalen enz.)

I

C

CPA: 25.61.12

Bekleden van metaal met ander materiaal dan metaal

25.61.12.30

Plastificeren van metaal (incl. poedercoaten)

I

C

25.61.12.50

Bekleden van metaal met andere niet-metalen (fosfateren enz.)

I

C

CPA: 25.61.21

Warmtebehandeling van metaal, behalve bekleden met metaal

25.61.21.00

Warmtebehandeling van metaal (excl. bekleden met metaal of met kunst
stof)

I

C
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CPA: 25.61.22

Andere oppervlaktebehandeling van metaal

25.61.22.30

Schilderen en lakken van metaal

I

C

25.61.22.50

Anodiseren van metaal

I

C

25.61.22.70

Opdampen van metaal

I

C

25.61.22.90

Andere oppervlaktebehandelingen van metaal

I

C

NACE: 25.62

Verspanend bewerken van metalen

CPA: 25.62.10

Diensten in verband met het draaien van metalen delen

25.62.10.01

Gedraaide metalen delen van kranen, afsluiters en dergelijke artikelen

S

S1

25.62.10.03

Gedraaide metalen delen van machines en mechanische werktuigen

S

S1

25.62.10.05

Gedraaide metalen delen van voertuigen voor vervoer te land (excl. die van
rollend spoor- en tramwegmaterieel, vervaardigd door gieten, smeden, per
sen, stampen, walsen of poedermetallurgie)

S

S1

25.62.10.07

Gedraaide metalen delen van lucht- en ruimtevaartuigen

S

S1

25.62.10.09

Gedraaide metalen delen van elektrische machines, apparaten en uitrustings
stukken, toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en
toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid
voor televisie

S

S1

25.62.10.11

Gedraaide metalen delen van optische, controle- en precisie-instrumenten,
apparaten en toestellen en van instrumenten, apparaten en toestellen voor
de fotografie en de cinematografie

S

S1

25.62.10.13

Gedraaide metalen delen voor goederen van de GS-codes 7326, 7419,
7616; of voor voertuigen en materieel voor het bevestigen van bestandde
len van spoorbanen bedoeld bij GS-hoofdstuk 86

S

S1

CPA: 25.62.20

Ander verspanend bewerken van metalen

25.62.20.00

Metalen delen (excl. gedraaide metalen delen)

I

S1

NACE: 25.71

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken enz.

CPA: 25.71.11

Messen (andere dan die voor machines), scharen en schaarbladen

25.71.11.20

Tafelmessen met vast lemmet, van onedel metaal (incl. heften) (excl. boter
mesjes en vismessen)

p/st

S

25.71.11.45

Messen met vast lemmet, van onedel metaal (incl. snoeimessen) (excl. vis
messen, botermesjes en tafelmessen; messen en snijbladen, voor machines
en voor mechanische werktuigen)

p/st

S

25.71.11.60

Knipmessen

p/st

S

25.71.11.75

Heften en lemmeten, van onedel metaal, voor tafelmessen, zakmessen (incl.
snoeimessen) (excl. die voor botermesjes en vismessen, en messen en snij
bladen, voor machines en voor mechanische werktuigen)

p/st

S
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25.71.11.90

Scharen en schaarbladen

CPA: 25.71.12

Scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen (niet-afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm,
daaronder begrepen)

25.71.12.30

Scheermessen en delen daarvan (excl. mesjes voor scheermessen)

25.71.12.80

Mesjes voor veiligheidsscheermessen (incl. niet-afgewerkte mesjes in band
vorm)

CPA: 25.71.13

Ander messenmakerswerk; gereedschap voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

25.71.13.30

Papiermesjes, briefopeners, radeermesjes, potloodslijpers en mesjes daarvoor
(excl. mechanische potloodslijpers)

S

25.71.13.50

Gereedschap voor manicure of voor pedicure (incl. nagelvijltjes)

S

25.71.13.70

Tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen

CPA: 25.71.14

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke
artikelen

25.71.14.30

Tafelbestek (excl. tafelmessen, incl. vismessen en botermesjes) en dergelijke
artikelen, van roestvrij staal of een ander onedel metaal

p/st

S

25.71.14.80

Tafelbestek (incl. vismessen en botermesjes) (excl. tafelmessen) en dergelijke
artikelen van onedel metaal, verzilverd, verguld of geplatineerd

p/st

S

CPA: 25.71.15

Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen daarvan

25.71.15.00

Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen
daarvan

kg

S

NACE: 25.72

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

CPA: 25.72.11

Hangsloten, sloten van de soort gebruikt voor automobielen of voor meubelen, van onedel metaal

25.72.11.30

Hangsloten van onedel metaal

p/st

S

25.72.11.50

Autosloten van onedel metaal

p/st

S

25.72.11.70

Sloten voor meubelen, van onedel metaal

p/st

S

CPA: 25.72.12

Andere sloten, van onedel metaal

25.72.12.30

Cilindersloten van de soort gebruikt voor deuren van gebouwen, van onedel
metaal

p/st

S

25.72.12.50

Sloten van de soort gebruikt voor deuren van gebouwen, van onedel metaal
(excl. cilindersloten)

p/st

S

25.72.12.70

Sloten van onedel metaal (excl. hangsloten, autosloten, sloten voor meube
len, en sloten van de soort gebruikt voor deuren van gebouwen)

p/st

S

CPA: 25.72.13

Van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels; delen

S
p/st

p/st

S

S
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25.72.13.30

Van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels, van onedel metaal (excl.
sluitingen voor handtassen, aktentassen en koffertjes)

kg

S

25.72.13.50

Afzonderlijk aangeboden sleutels van onedel metaal (incl. onvoltooide ge
goten, gesmede of gestampte sleutels en lopers)

kg

S

25.72.13.70

Delen van onedel metaal, voor hangsloten, grendelsloten en voor van een
slot voorziene sluitingen en sluitbeugels

CPA: 25.72.14

Scharnieren en andere hengsels, garnituren, beslag en dergelijke, van onedel metaal, voor motorvoertuigen,
deuren, vensters, meubelen en voor dergelijke werken

25.72.14.10

Scharnieren en andere hengsels, van onedel metaal

kg

S

25.72.14.20

Zwenkwielen met beslag van onedel metaal

kg

S

25.72.14.30

Garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor automo
bielen (excl. scharnieren en andere hengsels, zwenkwielen, sloten en sleu
tels)

kg

S

25.72.14.40

Garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor gebou
wen (excl. scharnieren en andere hengsels, zwenkwielen, sloten en sleutels,
optisch werkende kijkluikjes en grendelsloten met sleutel)

kg

S

25.72.14.50

Garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor meube
len (excl. scharnieren en andere hengsels, zwenkwielen, sloten en sleutels)

kg

S

25.72.14.60

Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal (excl.
die voor automobielen, voor gebouwen of voor meubelen)

kg

S

25.72.14.70

Automatische deursluiters en deurdrangers, van onedel metaal

kg

S

25.72.14.80

Hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers rekken voor handdoeken of
keukendoeken, borstelrekken en sleutelborden of -rekken, van onedel me
taal (excl. kapstokken die het karakter van meubelen hebben)

kg

S

NACE: 25.73

Vervaardiging van gereedschap

CPA: 25.73.10

Handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw

25.73.10.10

Spaden en schoppen

kg

S

25.73.10.30

Houwelen, hakken, harken en schoffels

kg

S

25.73.10.40

Bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of
te kloven (excl. ijspikkels)

kg

S

25.73.10.50

Met een hand te bedienen snoeischaren en wildscharen (excl. snoeischaren
waarvan de benen van ogen voorzien zijn en entmessen)

kg

S

25.73.10.55

Gaffels, rieken, vorken en ander handgereedschap (excl. knipmessen) voor
de land-, tuin- of bosbouw

kg

S

25.73.10.60

Heggenscharen en andere met twee handen te bedienen scharen

kg

S

S

L 309/160

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

PRODCOM

Beschrijving

29.11.2019

Eenheid

P

CPA: 25.73.20

Handzagen; zaagbladen van alle soorten

25.73.20.10

Handzagen (excl. die met ingebouwde motor)

kg

S

25.73.20.20

Bladen voor lintzagen

kg

S

25.73.20.30

Bladen voor cirkelzagen, met werkzaam deel van staal (incl. freeszagen in de
vorm van een cirkelzaag)

kg

S

25.73.20.50

Bladen voor cirkelzagen, met werkzaam deel niet van staal (incl. freeszagen
in de vorm van een cirkelzaag, delen)

kg

S

25.73.20.93

Rechte zaagbladen voor metaalbewerking

kg

S

25.73.20.97

Zaagbladen met werkzaam deel van onedel metaal (excl. bladen voor lint
zagen, voor cirkelzagen of voor zingende zagen)

kg

S

CPA: 25.73.30

Ander handgereedschap

25.73.30.13

Vijlen, raspen en dergelijk gereedschap (excl. pons- en perforeergereedschap
en vijlen voor gereedschapswerktuigen)

kg

S

25.73.30.16

Tangen (incl. buig-, snij- en ponstangen), pincetten en dergelijk handgereed
schap, voor niet-medisch gebruik, van onedel metaal

kg

S

25.73.30.23

Metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke) en dergelijk hand
gereedschap

kg

S

25.73.30.25

Pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk gereedschap (excl. ponsen perforeergereedschap en vijlen voor gereedschapswerktuigen, metaalscha
ren met het karakter van gereedschapswerktuigen, perforators voor kantoor
gebruik, en tangen voor het knippen van kaartjes)

kg

S

25.73.30.33

Moersleutels, niet verstelbaar (incl. dynamometrische moersleutels en inbus
sleutels) (excl. wringijzers)

kg

S

25.73.30.35

Moersleutels en inbussleutels, verstelbaar (incl. dynamometrische moersleu
tels en inbussleutels) (excl. wringijzers)

kg

S

25.73.30.37

Uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat

kg

S

25.73.30.53

Boorgereedschap en gereedschap voor het snijden of tappen van schroef
draad (excl. verwisselbaar handgereedschap, machinegereedschappen en
handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde
motor wordt aangedreven)

kg

S

25.73.30.55

Hamers en voorhamers, met werkzaam deel van metaal

kg

S

25.73.30.57

Schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap

kg

S

25.73.30.63

Schroevendraaiers

kg

S

25.73.30.65

Handgereedschap voor huishoudelijk gebruik

kg

S

25.73.30.73

Ander gereedschap voor metselaars, vormers, stukadoors en schilders

kg

S
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25.73.30.77

Ander handgereedschap (incl. pistolen voor het indrijven van klinknagels,
pluggen enz.)

kg

S

25.73.30.83

Soldeer-, blaas- en brandlampen (excl. lastoestellen werkend met gas)

kg

S

25.73.30.85

Bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijk handgereedschap

kg

S

25.73.30.87

Aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving

kg

S

CPA: 25.73.40

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen

25.73.40.14

Gereedschap voor het draadtappen in metaal

kg

S

25.73.40.16

Gereedschap voor het draadsnijden in metaal

kg

S

25.73.40.19

Gereedschap voor het draadtappen en -snijden (excl. die voor metaalbe
werking en excl. werkstukhouders en gereedschapshouders)

kg

S

25.73.40.23

Gereedschap voor het boren, met werkzaam deel van diamant of geagglo
mereerd diamant (excl. grond- en gesteenteboren, werkstukhouders en ge
reedschapshouders)

kg

S

25.73.40.25

Muurboren, met werkzaam deel van andere stof dan diamant of geagglo
mereerd diamant (excl. grond- en gesteenteboren, werkstukhouders en ge
reedschapshouders)

kg

S

25.73.40.27

Gereedschap voor het boren, met werkzaam deel van gesinterd metaalcar
bide, voor metaalbewerking (excl. plaatjes, staafjes, beitelpunten en derge
lijke voorwerpen voor gereedschap, niet gemonteerd)

kg

S

25.73.40.31

Gereedschap voor het boren, met werkzaam deel van sneldraaistaal, voor
metaalbewerking (excl. grond- en gesteenteboren, werkstukhouders en ge
reedschapshouders)

kg

S

25.73.40.33

Gereedschap voor het boren in metaal, uitwisselbaar, met werkzame delen
van stoffen anders dan van diamant, geagglomereerd diamant, gesinterd
metaalcarbide cermets of sneldraaistaal (excl. gereedschap voor het tappen)

kg

S

25.73.40.35

Gereedschap voor het boren (excl. die voor metaalbewerking en die met
werkzaam deel van diamant of geagglomereerd diamant en excl. muurbo
ren, grondboren, werkstukhouders en gereedschapshouders)

kg

S

25.73.40.37

Gereedschap voor het ruimen of kotteren, met werkzaam deel van diamant
of geagglomereerd diamant (excl. grondboren, werkstukhouders en gereed
schapshouders)

kg

S
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25.73.40.44

Gereedschap voor het ruimen, voor metaalbewerking (excl. die met werk
zaam deel van diamant of geagglomereerd diamant)

kg

S

25.73.40.45

Gereedschap voor het ruimen of kotteren (excl. die voor metaalbewerking
en die met werkzaam deel van diamant of geagglomereerd diamant en excl.
grondboren, werkstukhouders en gereedschapshouders)

kg

S

25.73.40.48

Gereedschap voor het kotteren, met werkzaam deel van diamant of geag
glomereerd diamant, voor metaalbewerking

kg

S

25.73.40.50

Gereedschap voor het frezen, met werkzaam deel van gesinterd metaalcar
bide, voor metaalbewerking (excl. plaatjes, staafjes, beitelpunten en derge
lijke voorwerpen voor gereedschap, niet gemonteerd)

kg

S

25.73.40.61

Schachtfrezen voor metaalbewerking (excl. die met werkzaam deel van ges
interd metaalcarbide)

kg

S

25.73.40.66

Verwisselbaar gereedschap voor het frezen (incl. walsfrezen), voor metaalbe
werking (excl. dat met werkzaam deel van gesinterd metaalcarbide of cer
mets en excl. schachtfrezen)

kg

S

25.73.40.69

Gereedschap voor het frezen (excl. dat voor metaalbewerking)

kg

S

25.73.40.71

Gereedschap voor het draaien, met werkzaam deel van gesinterd metaalcar
bide, voor metaalbewerking (excl. plaatjes, staafjes, beitelpunten en derge
lijke voorwerpen voor gereedschap, niet gemonteerd)

kg

S

25.73.40.74

Gereedschap voor het draaien, verwisselbaar, voor metaalbewerking (excl.
die met werkzame delen van gesinterd metaalcarbide of cermets)

kg

S

25.73.40.79

Gereedschap voor het draaien (excl. die voor metaalbewerking en excl.
werkstukhouders en gereedschapshouders)

kg

S

25.73.40.81

Ander verwisselbaar gereedschap bedoeld bij GS-post 8207, met werkzaam
deel diamant

kg

S

25.73.40.83

Stiften en bladen voor schroevendraaiers (excl. die met werkzaam deel van
diamant of geagglomereerd diamant en excl. werkstukhouders en gereed
schapshouders)

kg

S

25.73.40.85

Gereedschap voor het steken, schaven en slijpen van tandwielen (excl. die
met werkzaam deel van diamant of geagglomereerd diamant en excl. werk
stukhouders en gereedschapshouders)

kg

S

25.73.40.87

Verwisselbaar gereedschap met werkzaam deel van gesinterd metaalcarbide
(excl. plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor gereed
schap, niet gemonteerd)

kg

S
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kg

S

25.73.40.89

Verwisselbaar gereedschap van andere stoffen

CPA: 25.73.50

Gietvormen; vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen

25.73.50.13

Vormkasten voor gieterijen, modelplaten en modellen voor gietvormen
(excl. die van hout)

kg

S

25.73.50.15

Modellen voor gietvormen, van hout

p/st

S

25.73.50.20

Vormen voor het spuit- of persgieten van metalen of van metaalcarbiden
(excl. gietvormen voor ingots)

p/st

S

25.73.50.30

Vormen voor metalen of voor metaalcarbiden (excl. die voor spuit- of
persgieten)

p/st

S

25.73.50.50

Vormen voor glas

p/st

S

25.73.50.60

Vormen voor minerale stoffen

p/st

S

25.73.50.70

Vormen voor het spuit- of persgieten van rubber of van kunststof

p/st

S

25.73.50.80

Vormen voor rubber of voor kunststof (excl. die voor spuit- of persgieten)

p/st

S

CPA: 25.73.60

Ander gereedschap

25.73.60.13

Grond- en gesteenteboren met werkzaam deel van cermets

kg

S

25.73.60.18

Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, en delen daarvan (excl. die met
werkzaam deel van cermets of gesinterd metaalcarbide)

kg

S

25.73.60.23

Verwisselbare trekstenen of -matrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor
metaalbewerking, met werkzame delen van diamant of van geagglomereerd
diamant

kg

S

25.73.60.24

Trekstenen of -matrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor metaalbewer
king (excl. plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor
gereedschap, niet gemonteerd, van cermets of gesinterd metaalcarbide)

kg

S

25.73.60.33

Gereedschap voor het stampen en stansen, voor metaalbewerking (excl.
werkstukhouders en gereedschapshouders)

kg

S

25.73.60.39

Gereedschap voor het stampen en stansen (excl. die voor metaalbewerking
en excl. werkstukhouders en gereedschapshouders)

kg

S

25.73.60.43

Messen en snijbladen, voor machines en mechanische toestellen voor me
taalbewerking

kg

S

25.73.60.45

Messen en snijbladen, voor machines en mechanische toestellen voor me
taalbewerking

kg

S

25.73.60.50

Messen en snijbladen, van onedel metaal, voor keukengereedschap of voor
machines voor de voedselindustrie

kg

S

25.73.60.63

Messen en snijbladen, voor land-, tuin- of bosbouwmachines (excl. ploeg
ijzers en schijven voor schijfploegen en schijfeggen)

kg

S
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25.73.60.65

Messen en snijbladen van onedel metaal, voor machines en mechanische
toestellen (excl. voor metaal- of houtwerking, keukengereedschap of voor
machines voor de voedselindustrie of voor machines voor de land-, tuin- of
bosbouw)

kg

S

25.73.60.67

Wisselplaten voor gereedschap, niet gemonteerd, van gesinterd metaalcar
bide of cermets

kg

S

25.73.60.90

Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor gereedschap,
niet gemonteerd, van gesinterd metaalcarbide of cermets (excl. wisselplaten)

kg

S

NACE: 25.91

Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke

CPA: 25.91.11

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen
(andere dan voor gas), van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van ≥ 50 l of meer, doch ≤ 300 l,
niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen

25.91.11.00

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmidde
len, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gas), van ijzer of van
staal, met een inhoudsruimte van ≥ 50 l of meer, doch ≤ 300 l, niet
voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te
koelen of te warmen

CPA: 25.91.12

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken (andere dan die welke door solderen of door felsen worden gesloten)
en dergelijke verpakkingsmiddelen (andere dan voor gas), van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van
< 50 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen

25.91.12.00

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken (andere dan die welke door
solderen of door felsen worden gesloten) en dergelijke verpakkingsmiddelen
(andere dan voor gas), van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van
< 50 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting
om te koelen of te warmen

NACE: 25.92

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

CPA: 25.92.11

Blikken die door solderen of door felsen worden gesloten, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van
< 50 l

25.92.11.33

Blikken van de soort gebruikt voor voedingsmiddelen, van ijzer of van staal,
< 50 l

p/st

S

25.92.11.35

Blikken van de soort gebruikt voor dranken, van ijzer of van staal, < 50 l

p/st

S

25.92.11.50

Blikken (excl. die van de soort gebruikt voor voedingsmiddelen of dranken),
van ijzer of van staal, < 50 l

p/st

S

CPA: 25.92.12

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke verpakkingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen
(andere dan voor gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van ≤ 300 l

25.92.12.10

Soepele tubes van aluminium, met een inhoudsruimte ≤ 300 l, voor on
geacht welke goederen (excl. gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas)

p/st

S

25.92.12.40

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmidde
len, van aluminium, voor ongeacht welke goederen (excl. gecomprimeerd of
vloeibaar gemaakt gas), n.e.g. (excl. soepele tubes en bergingsmiddelen voor
aerosolen)

p/st

S

25.92.12.60

Bergingsmiddelen van aluminium, inhoudsruimte ≤ 300 l, voor aerosolen

p/st

S

CPA: 25.92.13

Stoppen (kroonkurken daaronder begrepen), deksels en flessencapsules, van onedel metaal

25.92.13.30

Kroonkurken van onedel metaal

p/st

p/st

p/st

S

S

S
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25.92.13.50

Flessencapsules van lood, flessencapsules van aluminium, met een diameter
> 21 mm (excl. kroonkurken)

kg

S

25.92.13.70

Stoppen, deksels, flessencapsules, van onedel metaal (excl. die van lood,
kroonkurken, en die van aluminium met een diameter > 21 mm)

kg

S

NACE: 25.93

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

CPA: 25.93.11

Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van
elektriciteit

25.93.11.30

Kabels en strengen, van ijzer of van staal (excl. geïsoleerde producten voor
het geleiden van elektriciteit, samengedraaide draden voor afrasteringen en
prikkeldraad)

kg

S

25.93.11.50

Lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor
het geleiden van elektriciteit

kg

S

CPA: 25.93.12

Prikkeldraad, van ijzer of van staal; kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper of van aluminium, niet
geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

25.93.12.30

Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, van ijzer of staal

kg

S

25.93.12.50

Kabels, strengen, lengen en dergelijke, van koper (excl. geïsoleerde produc
ten) niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

kg

S

25.93.12.70

Kabels, strengen, lengen en dergelijke, van aluminium, niet geïsoleerd voor
het geleiden van elektriciteit

kg

S

CPA: 25.93.13

Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad, van staaldraad of van koperdraad; plaatgaas verkregen
door het uitrekken van plaat- of bandijzer, plaat- of bandstaal of plaat- of bandkoper

25.93.13.13

Eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal

kg

S

25.93.13.15

Metaaldoek (incl. eindeloos metaaldoek) van ijzerdraad of van staaldraad
(excl. eindeloos metaaldoek van roestvrij staal)

kg

S

25.93.13.20

Metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast,van draad met een
dwarsdoorsnede ≥ 3 mm en met een maas ≥ 100 cm2 ook indien met
een drager van papier, voor gebruik in gewapend beton of pleisterwerk

kg

S

25.93.13.30

Metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast (excl. die ingedeeld in
GS-onderverdeling 7314 20)

kg

S

25.93.13.43

Geweven, niet gelast, metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van ijzer of van
staal (excl. bekleed met kunststof)

kg

S

25.93.13.45

Geweven, niet gelast, metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van ijzer of van
staal, bekleed met kunststof

kg

S

25.93.13.50

Plaatgaas van ijzer of van staal

kg

S

25.93.13.60

Doek, rasters en netten, van koperdraad; plaatgaas verkregen door het
uitrekken van plaat- of bandkoper (incl. koperlegeringen en band zonder
einde)

kg

S
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S

CPA: 25.93.14

Draadnagels, spijkers, krammen en dergelijke artikelen

25.93.14.00

Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen (excl. hechtnieten),
gegolfde krambanden en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer, van
staal, van koper of van aluminium

CPA: 25.93.15

Draad, staven, buizen, platen en elektroden, bekleed of gevuld met vloeimiddelen

25.93.15.10

Beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal

kg

S

25.93.15.30

Gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal (excl.
draad en staven van kernsoldeer, waarbij het soldeer bestaat uit een legering
die ≥ 2 gewichtspercenten van een edel metaal bevat)

kg

S

25.93.15.50

Beklede staven en gevulde draad van onedel metaal, voor het lassen of
solderen met de steekvlam, (excl. draad en staven met kernsoldeer, waarbij
het soldeer excl. flux ≥ 2 gewichtspercenten aan edel metaal bevat)

kg

S

25.93.15.70

Draad en staven van samengekit poeder van onedel metaal, voor het me
taalspuiten (schoperen)

CPA: 25.93.16

Veren en veerbladen, van ijzer of van staal; veren van koper

25.93.16.13

Paraboolveren en veerbladen daarvoor, van ijzer of van staal, warm ge
vormd

kg

S

25.93.16.15

Bladveren en veerbladen daarvoor, van ijzer of van staal, warm gevormd
(excl. paraboolveren)

kg

S

25.93.16.17

Bladveren en veerbladen daarvoor, van ijzer of van staal, koud gevormd

kg

S

25.93.16.31

Schroefveren van ijzer of van staal, warm gevormd

kg

S

25.93.16.33

Drukveren (excl. voluutveren) van ijzer of van staal, koud gevormd

kg

S

25.93.16.35

Trekveren van ijzer of van staal, koud gevormd

kg

S

25.93.16.37

Schroefveren van ijzer of van staal, koud gevormd (excl. druk- en trekveren)

kg

S

25.93.16.53

Vlakke spiraalveren van ijzer of van staal

kg

S

25.93.16.55

Schotelveren van ijzer of van staal

kg

S

25.93.16.60

Veren van ijzer of van staal (excl. bladveren en veerbladen daarvoor,
schroefveren, vlakke spiraalveren en schotelveren)

kg

S

25.93.16.80

Veren van koper of van koperlegeringen (excl. veren voor de uurwerkmake
rij)

kg

S

CPA: 25.93.17

Niet-scharnierende kettingen en delen daarvan

25.93.17.10

Damkettingen, van gietijzer, van ijzer of van staal (excl. die voorzien van
tanden en andere artikelen waarbij de ketting slechts een secundaire rol
vervult, veiligheidskettingen voor het sluiten van deuren, landmeterskettin
gen en fancybijouterieën)

kg

S

S
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25.93.17.24

Kettingen met gelaste schakels, van gietijzer, van ijzer of van staal (excl.
scharnierende kettingen, sneeuwkettingen en damkettingen)

kg

S

25.93.17.30

Sneeuwkettingen voor automobielen, van ijzer of van staal

kg

S

25.93.17.50

Kettingen, van gietijzer, van ijzer of van staal (excl. scharnierende kettingen,
sneeuwkettingen en kettingen met gelaste schakels, kettingzagen en andere
artikelen waarbij de ketting slechts een secundaire rol vervult, en land
meterskettingen)

kg

S

25.93.17.70

Kettingen en delen daarvan, van koper

S

25.93.17.80

Delen van kettingen, n.e.g., van ijzer of van staal

S

CPA: 25.93.18

Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haaknaalden, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van
ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, n.e.g.

25.93.18.00

Naainaalden, brei- en haakpennen enz., voor handwerk, van ijzer of van
staal

NACE: 25.94

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

CPA: 25.94.11

Bevestigingsmiddelen met schroefdraad, van ijzer of van staal, n.e.g.

25.94.11.15

kg

S

Schroeven en bouten, voor het bevestigen van bestanddelen van spoorba
nen, van ijzer of staal

kg

S

25.94.11.16

Schroeven en bouten zonder kop, van staal

kg

S

25.94.11.22

Schroeven en bouten met kop, met gleuf of kruisgleuf, van roestvrij staal

kg

S

25.94.11.24

Andere schroeven en bouten met kop

kg

S

25.94.11.26

Schroeven en bouten met binnenzeskant, van roestvrij staal

kg

S

25.94.11.28

Andere schroeven en bouten met binnenzeskant

kg

S

25.94.11.32

Bouten met zeskantkop, van roestvrij staal

kg

S

25.94.11.34

Bouten met zeskantkop, van ijzer of van staal, met een trekvastheid < 800
MPa (excl. die van roestvrij staal)

kg

S

25.94.11.36

Bouten met zeskantkop, met een trekvastheid ≥ 800 MPa (excl. die van
roestvrij staal)

kg

S

25.94.11.38

Bouten met kop, van ijzer of van staal (excl. die met zeskantkop)

kg

S

25.94.11.53

Houtschroeven, van ijzer of van staal

kg

S

25.94.11.57

Oogschroeven en schroefhaken, van ijzer of van staal

kg

S

25.94.11.73

Zelftappende schroeven van roestvrij staal (excl. van schroefdraad voorziene
mechanismen die dienen voor de overbrenging van beweging of anderszins
een werkzaam aandeel hebben in de door een machine te verrichten arbeid)

kg

S

25.94.11.75

Zelftappende schroeven van ijzer of van staal (excl. die van roestvrij staal en
excl. van schroefdraad voorziene mechanismen die dienen voor de over
brenging van beweging of anderszins een werkzaam aandeel hebben in de
door een machine te verrichten arbeid)

kg

S
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25.94.11.84

Moeren van roestvrij staal

kg

S

25.94.11.86

Moeren van ijzer of staal (incl. borgmoeren)

kg

S

25.94.11.90

Artikelen met schroefdraad, n.e.g., van ijzer of van staal

kg

S

CPA: 25.94.12

Bevestigingsmiddelen zonder schroefdraad, van ijzer of van staal, n.e.g.

25.94.12.10

Veerringen en andere verende sluitringen, van ijzer of van staal

kg

S

25.94.12.30

Sluitringen, van ijzer of van staal (excl. veerringen en andere verende slui
tringen)

kg

S

25.94.12.50

Massieve klinknagels en klinkbouten, van ijzer of van staal (incl. gedeeltelijk
holle klinknagels) (excl. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk
gebruik)

kg

S

25.94.12.70

Splitpennen, splitbouten, stelpennen, stelbouten, spieën en dergelijke artike
len zonder schroefdraad, van ijzer of van staal

kg

S

CPA: 25.94.13

Bevestigingsmiddelen met of zonder schroefdraad, van koper

25.94.13.10

Sluitringen, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, splitbouten, stelpen
nen, stelbouten, spieën en dergelijke artikelen zonder schroefdraad, van
koper

kg

S

25.94.13.40

Schroeven, bouten en moeren, van koper (excl. gepunte schroefnagels,
schroefstoppen, van schroefdraad voorziene mechanismen die dienen
voor de overbrenging van beweging of anderszins een werkzaam aandeel
hebben in de door een machine te verrichten arbeid, schroefhaken en
schroefogen)

kg

S

25.94.13.70

Artikelen met schroefdraad, van koper, n.e.g.

kg

S

NACE: 25.99

Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.

CPA: 25.99.11

Gootstenen, wasbakken, badkuipen en andere toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van
ijzer, van staal, van koper of van aluminium

25.99.11.10

Gootstenen en wasbakken, van roestvrij staal

p/st

S

25.99.11.27

Badkuipen van gietijzer, van ijzer of van staal

p/st

S

25.99.11.31

Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer,
van ijzer of van staal, n.e.g.

kg

S

25.99.11.35

Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van koper

kg

S

25.99.11.37

Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van aluminium

kg

S

CPA: 25.99.12

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van ijzer, van staal, van koper of van aluminium

25.99.12.17

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van giet
ijzer

kg

S

S2

25.99.12.25

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van roest
vrij staal (excl. messenmakerswerk)

kg

S

S2

25.99.12.37

Keukengerei en andere huishoudelijke artikelen, van ijzer of van staal (excl.
gietijzer), geëmailleerd

kg

S

25.99.12.45

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van ijzer of
van staal (excl. geëmailleerd, van roestvrij staal of van gietijzer)

kg

S
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25.99.12.53

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van koper

kg

S

S2

25.99.12.55

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van alu
minium, gegoten

kg

S

S2

25.99.12.57

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van alu
minium, andere

kg

S

S2

25.99.12.70

Met de hand aangedreven mechanische toestellen, met een gewicht ≤ 10 kg,
voor voedingsmiddelen of voor dranken

kg

S

25.99.12.80

IJzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke
artikelen, voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden,
van ijzer of van staal

kg

S

CPA: 25.99.21

Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen, van
onedel metaal

25.99.21.20

Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, van onedel
metaal

25.99.21.70

Geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen, van onedel metaal

CPA: 25.99.22

Opberg- en sorteerdozen, kopijstanders (concepthouders), pennenbakjes, stempelhouders en dergelijk kantoorma
terieel, van onedel metaal, ander dan kantoormeubelen

25.99.22.00

Bergkastjes, kaartenkasten, opberg- en sorteerdozen, kopijstanders (concept
houders), pennenbakjes, stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van
onedel metaal, anders dan kantoormeubelen zoals bedoeld in post 9403 en
papiermanden

CPA: 25.99.23

Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en dergelijke, papierhechters en dergelijke kantoorbe
nodigdheden en hechtnieten in strippen, van onedel metaal

25.99.23.30

Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken, en dergelijke,
van onedel metaal

S

25.99.23.50

Hechtnieten in strippen, van onedel metaal, voor kantoorgebruik, voor
gebruik door stoffeerders en inpakkers

S

25.99.23.70

Kantoorbenodigdheden als papierhechters, hoekplaatjes enz., van onedel
metaal

S

CPA: 25.99.24

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, lijsten voor foto’s, prenten en dergelijke en spiegels, van onedel metaal

25.99.24.00

Beeldjes, lijsten, spiegels en andere versieringsvoorwerpen, van onedel me
taal

CPA: 25.99.25

Sluitingen, sluitbeugels, gespen, sluitgespen, haken en ogen en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor
kleding, voor schoeisel, voor dekzeilen, voor marokijnwerk en voor alle geconfectioneerde goederen en uitrustingen;
holle en gespleten klinknagels, van onedel metaal; kralen en pailletten, van onedel metaal

25.99.25.30

Haken en ogen, van onedel metaal, voor kleding, schoeisel, dekzeilen, ma
rokijnwerk en voor alle geconfectioneerde goederen en uitrustingen (excl.
sluithaken, klinknagels en drukknopen)

S

25.99.25.50

Holle en gespleten klinknagels van onedel metaal

S

PRODCOM

kg

S
S

S

S
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25.99.25.70

Sluitingen, sluitbeugels, gespen en dergelijke artikelen, alsmede delen daar
van, van onedel metaal

CPA: 25.99.26

Scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven

25.99.26.00

Scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven

CPA: 25.99.29

Andere werken van onedel metaal, n.e.g.

25.99.29.10 z

Vast materieel voor spoor- en tramwegen alsmede delen daarvan

25.99.29.11

Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal

kg

S

25.99.29.13

Werken van niet-smeedbaar gietijzer, n.e.g.

kg

S

S2

25.99.29.19

Gegoten werken van ijzer of van staal, n.e.g.

kg

S

S2

25.99.29.22

Gesmede of gestampte werken van ijzer of van staal, n.e.g.

kg

S

S2

25.99.29.25

Werken van ijzer- of staaldraad, zoals wildklemmen, muizenvallen enz.,
stroppen voor het binden van pakken veevoeder, neusringen voor dieren,
matrashaken, vleeshaken, bevestigingshaken voor dakleien en dergelijke en
papiermanden (excl. geraamten voor lampenkappen)

kg

S

25.99.29.28 z

Haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van
metaal (excl. elektrothermische toestellen voor haarbehandeling)

kg

S

25.99.29.29

Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen (excl. die van geharde rubber
of van kunststof, en excl. elektrothermische toestellen voor haarbehan
deling)

kg

S

25.99.29.31

Ladders en trapladders, van ijzer of van staal (excl. gesmeed of gestampt)

p/st

S

S2

25.99.29.33

Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van
staal

kg

S

S2

25.99.29.35

Haspels voor kabels, slangen enz., van ijzer of van staal

kg

S

S2

25.99.29.37

Niet-mechanische ventilators (luchtroosters en dergelijke), dakgoten, beves
tigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken

kg

S

S2

25.99.29.45

Werken van ijzer of van staal, n.e.g.

S

S2

25.99.29.55

Werken van aluminium, n.e.g.

kg

S

S2

25.99.29.58

Werken van koper, n.e.g.

kg

S

S2

25.99.29.60

Werken van tin, n.e.g.

kg

T

25.99.29.72

Werken van zink, n.e.g.

kg

T

25.99.29.74

Werken van lood, n.e.g.

kg

T

25.99.29.79

Werken van nikkel, n.e.g.

kg

S

25.99.29.82

Niet-elektrische klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen, van onedel
metaal

kg

S

S

p/st

S

S

S2
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25.99.29.83

Buigzame buizen (slangen), van ijzer of van staal (excl. rubberslangen die
een metalen armatuur bevatten of die een uitwendige versterking van me
taal hebben, en buigzame buizen die verwerkt zijn tot delen van machines
of voertuigen)

kg

S

25.99.29.85

Buigzame buizen (slangen), van onedele metalen (excl. rubberslangen die
een metalen armatuur bevatten of die een uitwendige versterking van me
taal hebben, buigzame buizen die verwerkt zijn tot delen van machines of
voertuigen en buizen van ijzer of van staal)

kg

S

25.99.29.87

Straatnaamborden, uithangborden, naam- en nummerborden en dergelijke
borden, cijfers, nummers, letters en dergelijke, van onedel metaal (excl.
verlicht)

kg

S

25.99.29.95

Permanente magneten en artikelen bestemd om als zodanig te worden
gebruikt, van metaal

kg

S

NACE: 26.11

Vervaardiging van elektronische onderdelen

CPA: 26.11.11

Kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie; buizen voor televisiecamera’s; andere kathodestraalbui
zen

26.11.11.00

Kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie; buizen voor te
levisiecamera’s; andere kathodestraalbuizen

CPA: 26.11.12

Magnetrons, klystrons, microgolfbuizen en andere buizen

26.11.12.00

Magnetrons, klystrons, microgolfbuizen en andere buizen

CPA: 26.11.21

Dioden; transistors; thyristors, diacs en triacs

26.11.21.20

p/st

S

p/st

S

Halfgeleiderdioden

p/st

S

26.11.21.50

Transistors, andere dan fototransistors

p/st

S

26.11.21.80

Thyristors, diacs en triacs (halfgeleiders)

p/st

S

CPA: 26.11.22

Halfgeleiderelementen; luminescentiedioden; gemonteerde piëzo-elektrische kristallen; delen daarvan

26.11.22.20

Luminescentiedioden (halfgeleiders)

p/st

S

26.11.22.40

Lichtgevoelige halfgeleiderelementen; zonnecellen, fotodioden, fototransis
tors enz.

p/st

S

26.11.22.60

Halfgeleiderelementen (excl. lichtgevoelige halfgeleiderelementen, fotovoltaï
sche cellen, thyristors, diacs en triacs, transistors, dioden en luminescentie
dioden)

p/st

S

26.11.22.80

Gemonteerde piëzo-elektrische kristallen (kwarts, oscillators en resonators)

p/st

S

CPA: 26.11.30

Elektronische geïntegreerde schakelingen

26.11.30.03

Geïntegreerde multichipschakelingen: processors en controllers, ook indien
gecombineerd met geheugens, omzetters, logische schakelingen, versterkers,
klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere schakelingen

p/st

S
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26.11.30.06

Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): pro
cessors en controllers, ook indien gecombineerd met geheugens, omzetters,
logische schakelingen, versterkers, klokschakelingen, synchronisatieschake
lingen of andere schakelingen

p/st

S

26.11.30.23

Geïntegreerde multichipschakelingen: geheugens

p/st

S

26.11.30.27

Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): dy
namische willekeurig toegankelijke geheugens (zogenaamde “D-RAM’s”)

p/st

S

26.11.30.34

Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): sta
tische willekeurig toegankelijke geheugens (zogenaamde “S-RAM’s”) (incl.
willekeurig toegankelijke voorgeheugens (zogenaamde “cache RAM’s”))

p/st

S

26.11.30.54

Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): pro
grammeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen
gegevens, die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (zo
genaamde “EPROM’s”)

p/st

S

26.11.30.65

Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): pro
grammeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen
gegevens, die elektrisch kunnen worden uitgewist (zogenaamde “E2PROM’s”)
(incl. zogenaamde “flash E2PROM’s”)

p/st

S

26.11.30.67

Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): an
dere geheugens

p/st

S

26.11.30.80

Elektronische geïntegreerde schakelingen: versterkers

p/st

S

26.11.30.91

Andere geïntegreerde multichipschakelingen, n.e.g.

p/st

S

26.11.30.94

Andere elektronische geïntegreerde schakelingen, n.e.g.

p/st

S

CPA: 26.11.40

Delen van elektronenbuizen en van andere elektronische onderdelen, n.e.g.

26.11.40.10

Weergavekoppen voor grammofoonplaten of voor geluidsbanden of films
met geluidsgroef (met mechanisch opgenomen geluid)

p/st

S

26.11.40.40

Delen van kathodestraalbuizen; delen van elektronenbuizen met verhitte
kathode, met koude kathode of met fotokathode, n.e.g.

S

S2

26.11.40.70

Delen van dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen, (incl. foto
voltaïsche cellen en luminescentiedioden) en gemonteerde piëzo-elektrische
kristallen

S

S2

26.11.40.90

Delen van geïntegreerde schakelingen en microassemblages (excl. uitsluitend
uit passieve elementen samengestelde schakelingen)

S

S2

CPA: 26.11.50

Gedrukte schakelingen (enkel stroomvoerende elementen en contacten)

26.11.50.20

Meerlagige gedrukte schakelingen, bevattende enkel stroomvoerende ele
menten en contacten

p/st

S

26.11.50.50

Gedrukte schakelingen, bevattende enkel stroomvoerende elementen en
contacten (excl. meerlagige gedrukte schakelingen)

p/st

S

NACE: 26.12

Vervaardiging van elektronische printplaten

CPA: 26.12.10

Bestukte gedrukte schakelingen
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26.12.10.80

Passieve netwerken (incl. netwerken van weerstanden en/of condensatoren)
(excl. arrays van chipweerstanden of van chipcondensators, printplaten met
actieve componenten, hybriden)

p/st

S

CPA: 26.12.20

Geluids-, video- en netwerkkaarten en dergelijke kaarten voor automatische gegevensverwerkende machines

26.12.20.00 z

Netwerkcommunicatieapparatuur (bv. hubs, routers, gateways) voor LAN’s
en WAN’s en geluids-, video- en netwerkkaarten en dergelijke kaarten voor
automatische gegevensverwerkende machines

CPA: 26.12.30

Intelligente kaarten

26.12.30.00

Intelligente kaarten

NACE: 26.20

Vervaardiging van computers en randapparatuur

CPA: 26.20.11

Draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende ≤ 10 kg, zoals laptops, notebooks, zakcom
puters en dergelijke computers

26.20.11.00

Laptops en zakcomputers

CPA: 26.20.12

Betaalterminals, gelduitgifteautomaten en dergelijke machines die kunnen worden verbonden met een gegevens
verwerkende machine of met een netwerk

26.20.12.00

Betaalterminals, gelduitgifteautomaten en dergelijke machines die kunnen
worden verbonden met een gegevensverwerkende machine of met een net
werk

CPA: 26.20.13

Digitale automatische gegevensverwerkende machines, bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale
verwerkingseenheid en, al dan niet gecombineerd, een invoer- en een uitvoereenheid

26.20.13.00

Desktop pc’s

CPA: 26.20.14

Digitale automatische gegevensverwerkende machines, aangeboden in de vorm van systemen

26.20.14.00

Digitale gegevensverwerkende machines, aangeboden in de vorm van sys
temen

CPA: 26.20.15

Andere digitale automatische gegevensverwerkende machines, die in dezelfde behuizing een of twee van de
volgende soorten eenheden mogen bevatten: geheugeneenheden, invoereenheden en uitvoereenheden

26.20.15.00

Andere digitale automatische gegevensverwerkende machines, die in de
zelfde behuizing één of twee van de volgende soorten eenheden mogen
bevatten: geheugeneenheden, invoer- en uitvoereenheden

CPA: 26.20.16

Invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten

26.20.16.10 *

Afdrukkers geschikt om te worden aangesloten op een automatische gege
vensverwerkende machine of op een netwerk

p/st

S

26.20.16.20 *

Machines die slechts één van de volgende functies uitvoeren: kopiëren en
telekopiëren, geschikt om te worden aangesloten op een automatische ge
gevensverwerkende machine of op een netwerk

p/st

S

26.20.16.50

Toetsenborden

p/st

S

26.20.16.60

Andere invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde
behuizing geheugeneenheden bevatten

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

S

S

S

S

S
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CPA: 26.20.17

Monitors en projectietoestellen, van de soort die hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevens
verwerkend systeem

26.20.17.00

Monitors en projectietoestellen, van de soort die hoofdzakelijk wordt ge
bruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem

CPA: 26.20.18

Eenheden die twee of meer van de volgende functies uitvoeren: afdrukken, scannen, kopiëren, faxen

26.20.18.00

Multifunctionele apparaten, machines die twee of meer van de volgende
functies uitvoeren: afdrukken, kopiëren en telekopiëren, geschikt om te
worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine
of op een netwerk

CPA: 26.20.21

Geheugeneenheden

26.20.21.00

Geheugeneenheden

CPA: 26.20.22

Niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders

26.20.22.00

Niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders voor het opnemen van
gegevens uit externe bron (“flashgeheugenkaarten” of “flash elektronische
geheugenkaarten”), waarop niet is opgenomen

CPA: 26.20.30

Andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines

26.20.30.00 z

Andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines (excl.
netwerkcommunicatieapparatuur (bv. hubs, routers, gateways) voor LAN’s
en WAN’s; geluids-, video- en netwerkkaarten en dergelijke kaarten voor
automatische gegevensverwerkende machines)

CPA: 26.20.40

Delen en toebehoren van automatische gegevensverwerkende machines

26.20.40.00

Delen en toebehoren van de machines bedoeld bij GS-post 8471; delen en
toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik met de machi
nes bedoeld bij twee of meer van de GS-posten 8469 tot en met 8472

NACE: 26.30

Vervaardiging van communicatieapparatuur

CPA: 26.30.11

Zendtoestellen met ingebouwd ontvangtoestel

26.30.11.00

Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, met ingebouwd ontvangtoe
stel

CPA: 26.30.12

Zendtoestellen zonder ingebouwd ontvangtoestel

26.30.12.00

Zendtoestellen voor radio-omroep en televisie, zonder ingebouwd ontvang
toestel

CPA: 26.30.13

Televisiecamera’s

26.30.13.00

Televisiecamera’s (incl. camera’s gebruikt in gesloten televisiesystemen) (excl.
camcorders)

CPA: 26.30.21

Lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn

26.30.21.00

Lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn

CPA: 26.30.22

Telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken

26.30.22.00

Telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze net
werken

p/st

S

p/st

S

p/st

S

kg

S

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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CPA: 26.30.23

Andere telefoontoestellen en 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 of uitgestrekt netwerk)

26.30.23.10

Basisstations

p/st

S

26.30.23.20

Toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van
spraak, van beelden of van andere gegevens (incl. schakelapparaten en
toestellen voor het routen)

p/st

S

26.30.23.30

Telefoontoestellen (excl. lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze
hoorn en telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draad
loze netwerken); videofoontoestellen

p/st

S

26.30.23.40 z

Draagbare ontvangtoestellen voor het oproepen van of berichtgeving aan
personen

p/st

S

26.30.23.70

Andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of
van andere gegevens (incl. toestellen voor de overdracht in een kabelnet
werk of in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uit
gestrekt netwerk)) (excl. toestellen bedoeld bij de GS-posten 8443, 8525,
8527 en 8528)

p/st

S

CPA: 26.30.30

Delen van elektrische toestellen voor telefonie en telegrafie

26.30.30.00 z

Delen van elektrische toestellen voor telefonie en telegrafie

CPA: 26.30.40

Antennes en antennereflectoren van alle soorten, alsmede delen daarvan; delen van zendtoestellen voor radioomroep of televisie en van televisiecamera’s

26.30.40.10

Telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen en voor mo
torvoertuigen, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofd
zakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de GS-posten 8525 tot
en met 8528

p/st

S

26.30.40.35

Buitenantennes voor radio- en tv-toestellen, voor ontvangst via satelliet
(incl. draaisystemen) (excl. antenneversterkers en radiofrequentoscillatoren)

p/st

S

26.30.40.39

Buitenantennes voor radio- en tv-toestellen (incl. draaisystemen) (excl. die
voor ontvangst via satelliet, antenneversterkers en radiofrequentoscillatoren)

p/st

S

26.30.40.40 z

Antennes en antennereflectoren van alle soorten voor toestellen bedoeld bij
GS-post 8517; delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn
om samen met deze artikelen te worden gebruikt

26.30.40.50

Kamerantennes voor radio- en televisietoestellen (incl. inbouwantennes)
(excl. antenneversterkers en radiofrequentoscillatoren)

26.30.40.60

Andere antennes en delen van antennes, waarvan kan worden onderkend
dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld
bij de GS-posten 8525 tot en met 8528

S

26.30.40.65 *

Modules met organische luminescentiedioden (oleds) en oled-panelen voor
ontvangtoestellen voor televisie

S

26.30.40.70

Meubelen en kasten voor zend- en ontvangtoestellen voor radio-omroep of
televisie, televisiecamera’s enz.; delen waarvan kan worden onderkend dat
zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor televisiecamera’s, ontvang
toestellen voor radio-omroep of televisie, en monitors en projectietoestellen,
n.e.g. (excl. antennes, elektronische assemblages, en delen van monitors en
projectietoestellen van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt ge
bruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem)

S

S

S

p/st

S2

S2

S

S2
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CPA: 26.30.50

Alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke toestellen

26.30.50.20

Alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke elektrische
toestellen (excl. die van de soort gebruikt voor motorvoertuigen of gebou
wen)

p/st

S

26.30.50.80

Alarmtoestellen tegen diefstal en brandalarmtoestellen en dergelijke elektri
sche toestellen van de soort gebruikt voor gebouwen

p/st

S

NACE: 26.40

Vervaardiging van consumentenelektronica

CPA: 26.40.11

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, andere dan die van de soort gebruikt voor motorvoertuigen, ook indien met
ingebouwd toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of ingebouwde klok

26.40.11.00

Ontvangtoestellen voor radio-omroep (exclusief autoradio’s), die zonder
externe energiebron kunnen functioneren

CPA: 26.40.12

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, die niet zonder externe energiebron kunnen functioneren, van de soort
gebruikt voor motorvoertuigen

26.40.12.70

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, voor motorvoertuigen, gecombineerd
met een toestel voor het opnemen of weergeven van geluid

p/st

S

26.40.12.90

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, voor motorvoertuigen, n.e.g.

p/st

S

CPA: 26.40.20

Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het
opnemen of het weergeven van geluid of van beelden

26.40.20.20

Videotuners voor kleurenweergave (excl. die welke alleen hoogfrequente
televisiesignalen isoleren)

p/st

S

26.40.20.40

Televisieprojectietoestellen voor kleurenweergave

p/st

S

26.40.20.90

Andere ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ont
vangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weer
geven van geluid of van beelden, n.e.g.

p/st

S

CPA: 26.40.31

Platenspelers, elektrogrammofoons, cassettespelers en andere toestellen voor het weergeven van geluid

26.40.31.00

Platenspelers, elektrogrammofoons, cassettespelers en andere toestellen voor
het weergeven van geluid

CPA: 26.40.32

Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere toestellen voor het opnemen van geluid

26.40.32.00

Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere
toestellen voor het opnemen van geluid

CPA: 26.40.33

Videocamera-opnametoestellen en overige video-opname- of weergaveapparatuur

26.40.33.00

Videocamera-opnametoestellen

CPA: 26.40.34

Monitors en projectietoestellen, zonder ingebouwd ontvangtoestel voor televisie en niet hoofdzakelijk gebruikt in
een systeem voor automatische gegevensverwerking

26.40.34.00

Monitors en projectietoestellen, zonder ingebouwd ontvangtoestel voor te
levisie en niet hoofdzakelijk gebruikt in een systeem voor automatische
gegevensverwerking

CPA: 26.40.41

Microfoons en statieven daarvoor

26.40.41.00

Microfoons en statieven daarvoor (excl. draadloze microfoons met inge
bouwde zender)

CPA: 26.40.42

Luidsprekers; hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon

p/st

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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26.40.42.35

Klankkasten met daarin gemonteerd één luidspreker (incl. voornamelijk
voor het erin monteren van luidsprekers ontworpen chassis of kasten)

p/st

S

26.40.42.37

Klankkasten met daarin gemonteerd meer dan een luidspreker (incl. voor
namelijk voor het erin monteren van luidsprekers ontworpen chassis of
kasten)

p/st

S

26.40.42.39

Luidsprekers (incl. voornamelijk voor het erin monteren van luidsprekers
ontworpen chassis of kasten) (excl. luidsprekers gemonteerd in een klank
kast)

p/st

S

26.40.42.70

Hoofd- en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon en
stellen of assortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer luid
sprekers (excl. vliegerhelmen met ingebouwde hoofdtelefoon, telefoontoe
stellen, draadloze microfoons met zender, hoorapparaten)

p/st

S

CPA: 26.40.43

Elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidversterkers

26.40.43.55

Elektrische audiofrequentversterkers voor telefonie en voor meetdoeleinden
(excl. hoog- en middenfrequentversterkers)

p/st

S

26.40.43.59

Elektrische audiofrequentversterkers (incl. hifiversterkers) (excl. hoog- en
middenfrequentversterkers en versterkers voor telefonie en voor meetdoel
einden)

p/st

S

26.40.43.70

Elektrische geluidsversterkers (incl. PA-geluidssystemen met microfoon en
luidspreker)

p/st

S

CPA: 26.40.44

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie, n.e.g.

26.40.44.00 z

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie (excl. draagbare ont
vangtoestellen voor het oproepen van of berichtgeving aan personen, en
toestellen gecombineerd met radio-ontvangers)

p/st

S

CPA: 26.40.51

Delen en toebehoren van audio- en videoapparatuur

26.40.51.50

Edelstenen of halfedelstenen voor naalden

p/st

S

S2

26.40.51.70

Andere delen en toebehoren van toestellen bedoeld bij GS-posten 8519 en
8521

S

S2

26.40.51.80

Delen van toestellen bedoeld bij GS-post 8518

S

S2

26.40.51.90 *

Achtergrondverlichtingsmodules met leds voor lcd’s, bedoeld bij de posten
8525 tot en met 8528 (m.u.v. die voor computermonitoren)

S

CPA: 26.40.52

Delen van zend- en ontvangtoestellen voor radio-omroep

26.40.52.00

Delen van zend- en ontvangtoestellen voor radio-omroep

CPA: 26.40.60

Videospelletjesapparaten waarbij een televisieontvanger als beeldscherm wordt gebruikt of met een ingebouwd
beeldscherm, en andere vaardigheids- of geluksspelen met een elektronisch beeldscherm

26.40.60.50

Consoles voor videospellen (niet werkende door middel van betaling)

NACE: 26.51

Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur

CPA: 26.51.11

Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie

S

p/st

S

S2
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26.51.11.20

Kompassen (incl. magnetische en gyroscopische kompassen, stuurkompas
sen en kompassen voor plaatsbepaling)

p/st

S

26.51.11.50

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie, voor de lucht- en
ruimtevaart (excl. kompassen)

p/st

S

26.51.11.80

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie (incl. die voor de
zee- en binnenvaart) (excl. die voor de lucht- en ruimtevaart en excl. kom
passen)

p/st

S

26.51.11.90 *

Toestellen voor radionavigatie (m.u.v. radartoestellen)

CPA: 26.51.12

Theodolieten en tachymeters; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het landmeten, voor de hydro
grafie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica

26.51.12.00

Theodolieten en tachymeters; andere instrumenten, apparaten en toestellen
voor het landmeten, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de
hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica

CPA: 26.51.20

Radartoestellen en toestellen voor radionavigatie

26.51.20.20

Radartoestellen

26.51.20.60 *

Toestellen voor radionavigatie (m.u.v. radionavigatie-ontvangtoestellen en
radartoestellen)

26.51.20.80

Toestellen voor radioafstandsbediening (incl. voor de besturing op afstand
van onbemande schepen en luchtvaartuigen, raketten, projectielen, speel
goed en scheeps- en vliegtuigmodellen, voor de bediening van machines of
om op afstand mijnen te doen ontploffen)

CPA: 26.51.31

Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter

26.51.31.00

Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien
met gewichten; delen en toebehoren daarvan

CPA: 26.51.32

Tekentafels en tekenmachines en andere tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten

26.51.32.00

Tekentafels en tekenmachines en andere tekeninstrumenten, aftekeninstru
menten en rekeninstrumenten

CPA: 26.51.33

Handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld micrometers, kalibers), n.e.g.

26.51.33.00

Micrometers en schuifmaten, alsmede kalibers en dergelijke maten (excl.
niet-instelbare kalibers bedoeld bij GS-onderverdeling 9031 80)

CPA: 26.51.41

Meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen

26.51.41.00

Meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen

CPA: 26.51.42

Kathodestraaloscilloscopen en kathodestraaloscillografen

26.51.42.00 z

Kathodestraaloscilloscopen en kathodestraaloscillografen

CPA: 26.51.43

Instrumenten voor het meten van elektrische grootheden zonder registreerinrichting

26.51.43.00

Instrumenten voor het meten van elektrische grootheden zonder registreer
inrichting

CPA: 26.51.44

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de telecommunicatietechniek

26.51.44.00

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de telecommunicatietechniek

S

p/st

S

p/st

S
S

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S2
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CPA: 26.51.45

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of verifiëren van elektrische grootheden, n.e.g.

26.51.45.00 z

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of verifiëren van
elektrische grootheden, n.e.g.

CPA: 26.51.51

Hydrometers, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers

26.51.51.10

Verw.
naar de
Nota’s

p/st

S

Thermometers, gevuld met vloeistof, met rechtstreekse aflezing, niet gecom
bineerd met andere instrumenten (excl. koortsthermometers)

p/st

S

26.51.51.35

Elektronische thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere
instrumenten (excl. die gevuld met vloeistof)

p/st

S

26.51.51.39

Thermometers, niet gecombineerd met andere instrumenten en niet gevuld
met vloeistof, n.e.g.

p/st

S

26.51.51.50

Barometers, niet gecombineerd met andere instrumenten (incl. barometri
sche hoogtemeters en sympiëzometers)

p/st

S

26.51.51.75

Elektronische densimeters, areometers, vochtwegers, hygrometers en psy
chrometers

p/st

S

26.51.51.79

Niet-elektronische densimeters, areometers, vochtwegers, hygrometers en
psychrometers (incl. hygrografen, thermohygrografen, barothermohygrogra
fen, actinometers, pagoscopen) (excl. radiosondes voor aerologische waar
nemingen)

p/st

S

CPA: 26.51.52

Instrumenten voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele
karakteristieken van vloeistoffen of van gassen

26.51.52.35

Elektronische doorstromingsmeters (excl. verbruiksmeters, hydrometrische
molentjes)

p/st

S

26.51.52.39

Elektronische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het
verifiëren van het peil van vloeistoffen

p/st

S

26.51.52.55

Niet-elektronische doorstromingsmeters (excl. verbruiksmeters, hydrometri
sche molentjes)

p/st

S

26.51.52.59

Niet-elektronische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of
het verifiëren van het peil van vloeistoffen

p/st

S

26.51.52.71

Elektronische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het
verifiëren van de druk

p/st

S

26.51.52.74

Niet-elektronische manometers met spiralen of membranen van metaal,
voor het meten of het verifiëren van de druk

p/st

S

26.51.52.79

Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het veri
fiëren van de druk

p/st

S

26.51.52.83

Elektronische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten van
variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (incl. warmtever
bruiksmeters) (excl. die voor het meten van de druk, de doorstroming of het
peil van vloeistoffen)

p/st

S

26.51.52.89

Niet-elektronische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of
het verifiëren van variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen
(incl. warmteverbruiksmeters) (excl. die voor het meten of het verifiëren van
de druk, de doorstroming of het peil van vloeistoffen)

p/st

S

CPA: 26.51.53

Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse, n.e.g.

26.51.53.13

Elektronische analysetoestellen voor gassen of voor rook

p/st

S

26.51.53.19

Niet-elektronische analysetoestellen voor gassen of voor rook

p/st

S

26.51.53.20

Chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen

p/st

S

26.51.53.30

Spectrometers, spectrofotometers enz., die gebruikmaken van optische stra
len

p/st

S
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26.51.53.81

Elektronische pH-meters, rH-meters en andere toestellen voor het meten
van het geleidingsvermogen en van elektrochemische grootheden (incl. die
voor gebruik in laboratoria of in de praktijk, voor procesbewaking of
-besturing)

p/st

S

26.51.53.83

Andere elektronische instrumenten, apparaten en toestellen voor natuur
kundige of scheikundige analyse, n.e.g.

p/st

S

26.51.53.95

Andere niet-elektronische instrumenten, apparaten en toestellen voor na
tuurkundige of scheikundige analyses, n.e.g.

p/st

S

CPA: 26.51.61

Microscopen (andere dan optische) en diffractieapparaten

26.51.61.00

Microscopen en diffractieapparaten, (excl. optische microscopen)

p/st

S

CPA: 26.51.62

Machines, apparaten en toestellen voor het onderzoek van de mechanische eigenschappen van materialen

26.51.62.00

Machines, apparaten en toestellen voor het onderzoek van de mechanische
eigenschappen van materialen

CPA: 26.51.63

Verbruiks- en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit

26.51.63.30

p/st

S

Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen (incl. standaardmeters)

p/st

S

26.51.63.50

Verbruiksmeters en productiemeters voor vloeistoffen (incl. standaard
meters) (excl. pompen)

p/st

S

26.51.63.70

Verbruiksmeters en productiemeters voor elektriciteit (incl. standaardmeters)
(excl. voltmeters, ampèremeters, wattmeters en dergelijke)

p/st

S

CPA: 26.51.64

Toerentellers, productietellers, taximeters; snelheidsmeters en tachometers

26.51.64.30

Toerentellers, productietellers, entreetellers, biljarttelapparaten, taximeters,
kilometertellers, schredentellers, handtellers, impulstellers, instrumenten en
apparaten voor het meten van korte tijdsintervallen

p/st

S

26.51.64.53

Snelheidsmeters voor voertuigen voor vervoer te lande

p/st

S

26.51.64.55

Snelheidsmeters en tachometers (behalve voor landvoertuigen)

p/st

S

CPA: 26.51.65

Automatische regelaars, hydraulisch of pneumatisch

26.51.65.00

Hydraulische en pneumatische automatische regelaars

p/st

S

CPA: 26.51.66

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of voor het verifiëren, n.e.g.

26.51.66.20

Proefbanken

kg

S

26.51.66.90

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of voor het verifiëren,
n.e.g.

p/st

S

CPA: 26.51.70

Thermostaten, manostaten en andere automatische regelaars

26.51.70.15

Elektronische thermostaten

p/st

S

26.51.70.19

Niet-elektronische thermostaten

p/st

S

26.51.70.30

Manostaten

p/st

S
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26.51.70.90

Automatische regelaars, n.e.g.

CPA: 26.51.81

Delen van radartoestellen en toestellen voor radionavigatie

26.51.81.10 *

Delen van radartoestellen en toestellen voor radionavigatie

CPA: 26.51.82

Delen en toebehoren van de goederen van 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 en 26.51.5; microtomen;
delen n.e.g.

26.51.82.00 z

Delen en toebehoren van de goederen van 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33,
26.51.4 en 26.51.5; microtomen; delen n.e.g.

CPA: 26.51.83

Delen en toebehoren van niet-optische microscopen en van diffractieapparaten

26.51.83.00

Delen en toebehoren van microscopen, en van diffractieapparaten (excl. die
van optische microscopen)

CPA: 26.51.84

Delen en toebehoren van de goederen van 26.51.63 en 26.51.64

26.51.84.33

S

S

S2

S

S2

Delen en toebehoren van verbruiksmeters en productiemeters voor elektri
citeit

S

S2

26.51.84.35

Delen en toebehoren van verbruiksmeters en productiemeters voor gassen
of vloeistoffen (excl.die van vloeistofpompen)

S

S2

26.51.84.50

Delen en toebehoren van instrumenten bedoeld bij GS-post 9029

S

S2

CPA: 26.51.85

Delen en toebehoren van de instrumenten, apparaten en toestellen van 26.51.65, 26.51.66 en 26.51.70

26.51.85.30 z

Delen en toebehoren van de instrumenten, apparaten, toestellen en machi
nes bedoeld bij GS-post 9031, n.e.g.

S

S2

26.51.85.50

Delen en toebehoren van automatische regelaars

S

S2

CPA: 26.51.86

Delen en toebehoren van de instrumenten, apparaten en toestellen van 26.51.11 en 26.51.62

26.51.86.00

Delen en toebehoren van de instrumenten, apparaten en toestellen van
26.51.11 en 26.51.62

S

S2

NACE: 26.52

Vervaardiging van uurwerken

CPA: 26.52.11

Polshorloges en zakhorloges, met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal

26.52.11.00

Polshorloges en zakhorloges, met kast van edel metaal of van metaal ge
plateerd met edel metaal

CPA: 26.52.12

Andere polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges, incl. stophorloges

26.52.12.00

Andere polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges, incl. stophorloges

CPA: 26.52.13

Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes voor automobielen

26.52.13.00

Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen,
voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen

CPA: 26.52.14

Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk; andere wekkers en wandklokken; andere klokken

26.52.14.00

Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk; andere wekkers en wandklokken;
andere klokken

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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CPA: 26.52.21

Uurwerken

26.52.21.10

Uurwerken

CPA: 26.52.22

Kasten voor horloges of voor klokken, alsmede delen daarvan

26.52.22.10

Kasten voor horloges of voor klokken, alsmede delen daarvan

CPA: 26.52.23

Andere delen voor de uurwerkmakerij

26.52.23.10

Andere delen voor de uurwerkmakerij

CPA: 26.52.24

Controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen; parkeermeters; schakelklokken en andere toestellen be
stemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk

26.52.24.10

Controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen

p/st

S

26.52.24.40

Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor
(excl. uurwerken bedoeld bij de GS-posten 9101 tot en met 9105, contro
leklokken, uurstempels en tijdregistreertoestellen)

p/st

S

26.52.24.70

Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een
bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of met synchroonmotor (incl.
schakelaars voor het aansluiten en onderbreken van de stroomtoevoer aan
elektrische apparaten en toestellen)

p/st

S

NACE: 26.60

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische ap
paratuur

CPA: 26.60.11

Röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, beta- of gammastralen

26.60.11.15

Röntgentoestellen voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenij
kundig gebruik (incl. toestellen voor röntgenfotografie of voor röntgenthe
rapie)

p/st

S

26.60.11.19

Röntgentoestellen (excl. die voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of
veeartsenijkundig gebruik)

p/st

S

26.60.11.30

Toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of gammastralen,
ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig
gebruik (incl. toestellen voor radiografie of voor radiotherapie)

p/st

S

26.60.11.50

Röntgenbuizen (excl. glazen buizen voor de vervaardiging van röntgenbui
zen)

p/st

S

26.60.11.70

Röntgenstraal- en spanningsgeneratoren (incl. delen van toestellen bedoeld
bij GS-post 9022)

CPA: 26.60.12

Apparaten en toestellen voor elektrodiagnose, voor de geneeskunde

26.60.12.30

Elektrocardiografen

p/st

S

26.60.12.80

Apparaten en toestellen voor elektrodiagnose, n.e.g. (excl. elektrocardiogra
fen)

p/st

S

CPA: 26.60.13

Apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met infrarode stralen, voor de geneeskunde, voor de
chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde

26.60.13.00

Apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met infrarode stralen,
voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de
veeartsenijkunde

CPA: 26.60.14

Pacemakers, hoorapparaten

26.60.14.33

Hoorapparaten voor hardhorigen (excl. delen en toebehoren)

S

S

S

p/st

S

p/st

S
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26.60.14.39

Delen en toebehoren van hoorapparaten voor hardhorigen (excl. hoofdtele
foons, versterkers en dergelijke)

S

26.60.14.50

Hartstimulatoren (excl. delen en toebehoren)

NACE: 26.70

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

CPA: 26.70.11

Objectieven voor camera’s, voor projectietoestellen of voor vergrotings- of verkleiningstoestellen voor de fotografie
of voor de cinematografie

26.70.11.00

Gemonteerde objectieven, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd,
voor camera’s, voor projectietoestellen of voor vergrotings- of verkleinings
toestellen voor de fotografie of voor de cinematografie

CPA: 26.70.12

Fototoestellen van de soort gebruikt voor het vervaardigen van clichés of van drukcilinders, fototoestellen van de
soort gebruikt voor het opnemen van documenten op microformaat (bv. microfilm, microkaart)

26.70.12.50 z

Fototoestellen van de soort gebruikt voor het vervaardigen van clichés of
van drukcilinders; fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfoto
grafie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van inwendige orga
nen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria

CPA: 26.70.13

Digitale fototoestellen

26.70.13.00

Digitale fototoestellen

CPA: 26.70.14

Fototoestellen voor direct-klaar-fotografie en andere fototoestellen

26.70.14.00 z

Fototoestellen voor directklaarfotografie en andere fototoestellen (excl. digi
tale fototoestellen; fototoestellen van de soort gebruikt voor het vervaardi
gen van clichés of van drukcilinders; fototoestellen speciaal ontworpen voor
onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van
inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria)

CPA: 26.70.15

Filmcamera’s

26.70.15.00

Filmcamera’s

CPA: 26.70.16

Filmprojectietoestellen

26.70.16.50

Filmprojectietoestellen

CPA: 26.70.19

Andere foto- en filmapparatuur en delen en toebehoren daarvan

26.70.19.10

Flitstoestellen voor de fotografie (incl. flitslampen, flitsbuizen, flitsblokjes en
dergelijke); vergrotingstoestellen voor de fotografie; apparaten voor foto
grafische laboratoria; negatoscopen, projectieschermen

26.70.19.90

Delen en toebehoren van foto- en filmapparatuur

CPA: 26.70.21

Platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen, prisma’s, spiegels en andere optische elementen (andere dan die
van niet-optisch bewerkt glas), al dan niet gemonteerd, andere dan die voor fototoestellen, filmcamera’s, film
projectietoestellen of vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie

p/st

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

S2
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26.70.21.53

Prisma’s, spiegels en andere optische elementen, n.e.g.

kg

S

26.70.21.55

Gemonteerde lenzen, prisma’s, spiegels enz., ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd, n.e.g.

p/st

S

26.70.21.70

Gemonteerde objectieven, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd
(excl. die voor fototoestellen, camera’s, projectietoestellen of vergrotingsof verkleiningstoestellen voor de fotografie)

p/st

S

26.70.21.80

Niet-gemonteerde platen of bladen van polariserende stoffen; gemonteerde
filters, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd

kg

S

CPA: 26.70.22

Binocles, verrekijkers en astronomische kijkers; andere astronomische instrumenten; optische microscopen

26.70.22.30

Binocles (dubbele kijkers) (incl.nachtkijkers)

p/st

S

26.70.22.50

Optische telescopen en dergelijke instrumenten (excl. binocles)

p/st

S

26.70.22.70

Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie
en microprojectie daaronder begrepen

p/st

S

CPA: 26.70.23

Elementen met vloeibare kristallen; lasers, andere dan laserdioden; andere optische instrumenten, apparaten en
toestellen, n.e.g.

26.70.23.10

Vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, apparaten,
toestellen of instrumenten enz.

p/st

S

26.70.23.30

Lasers (excl. laserdioden, machines, apparaten en toestellen die lasers bevat
ten)

p/st

S

26.70.23.90

Andere optische instrumenten, apparaten en toestellen, n.e.g. in GS-hoofd
stuk 90

CPA: 26.70.24

Optische meet- en verificatieapparaten en -instrumenten

26.70.24.20

Afstandmeters

p/st

S

26.70.24.50

Andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikmaken van op
tische stralen (UV, zichtbare, IR)

p/st

S

26.70.24.90

Belichtingsmeters, stroboscopen, optische instrumenten, optische instru
menten, apparaten en toestellen, voor het verifiëren van halfgeleiderschijven
of van halfgeleiderschakelingen of voor het verifiëren van fotomaskers ge
bruikt in de fabricage van halfgeleiderschakelingen, profielprojectietoestellen
en andere optische meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten en -toe
stellen en -machines

p/st

S

CPA: 26.70.25

Delen en toebehoren van binocles, verrekijkers en astronomische kijkers, van andere astronomische instrumenten
en van optische microscopen

26.70.25.10

Delen en toebehoren (incl. onderstellen) van binocles, verrekijkers, andere
optische telescopen en astronomische instrumenten (excl. radioastronomi
sche apparaten)

S

S2

26.70.25.30

Delen en toebehoren van optische microscopen bedoeld bij GS-post 9011

S

S2

CPA: 26.70.26

Delen en toebehoren van elementen met vloeibare kristallen, lasers (andere dan laserdioden) en andere optische
instrumenten, apparaten en toestellen, n.e.g.

26.70.26.10 z

Delen en toebehoren van instrumenten enz., bedoeld bij GS-post 9013

S

S2

26.70.26.30 z

Delen en toebehoren van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij
GS-onderverdeling 9031 41 00 en van optische instrumenten, apparaten en
toestellen bedoeld bij GS-onderverdeling 9031 49 90

S

S2

S
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NACE: 26.80

Vervaardiging van magnetische en optische media

CPA: 26.80.11

Magnetische dragers waarop niet is opgenomen, met uitzondering van kaarten met een magnetische strip

26.80.11.00

Magneetbanden en magneetschijven voor het opnemen van geluid of voor
dergelijke doeleinden, waarop niet is opgenomen

CPA: 26.80.12

Optische dragers waarop niet is opgenomen

26.80.12.00

Optische dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doel
einden, waarop niet is opgenomen (excl. goederen bedoeld bij GS-hoofd
stuk 37)

CPA: 26.80.13

Andere dragers voor het opnemen (incl. matrijzen en zogenaamde “masters” voor compactdiscs)

26.80.13.00

Andere dragers voor het opnemen (incl. matrijzen en zogenaamde “masters”
voor compactdiscs)

CPA: 26.80.14

Kaarten met een magnetische strip

26.80.14.00

Kaarten voorzien van een magnetische strip

NACE: 27.11

Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en transformatoren

CPA: 27.11.10

Motoren met een vermogen van ≤ 37,5 W; andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren

27.11.10.10

Elektromotoren met een vermogen ≤ 37,5 W (incl. synchroonmotoren met
een vermogen ≤ 18 W, universele motoren, wisselstroommotoren en ge
lijkstroommotoren)

p/st

S

27.11.10.30

Gelijkstroommotoren en -generatoren: met een vermogen > 37,5 W doch
≤ 750 W (excl. startmotoren voor vonkontstekings- en zelfontstekings
motoren)

p/st

S

27.11.10.50

Gelijkstroommotoren en -generatoren met een vermogen > 750 W doch
≤ 75 kW (excl. startmotoren voor vonkontstekings- en zelfontstekings
motoren)

p/st

S

27.11.10.70

Gelijkstroommotoren en -generatoren: met een vermogen > 75 kW doch
≤ 375 kW (excl. startmotoren voor vonkontstekings- en zelfontstekings
motoren)

p/st

S

27.11.10.90

Gelijkstroommotoren en -generatoren, met een vermogen > 375 kW (excl.
startmotoren voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren)

p/st

S

CPA: 27.11.21

Universele motoren met een vermogen > 37,5 W

27.11.21.00

Universele motoren met een vermogen > 37,5 W

p/st

S

CPA: 27.11.22

Eenfasewisselstroommotoren

27.11.22.30

Eenfasewisselstroommotoren met een vermogen ≤ 750 W

p/st

S

27.11.22.50

Eenfasewisselstroommotoren met een vermogen > 750 W

p/st

S

CPA: 27.11.23

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen van ≤ 750 W

27.11.23.00

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen ≤ 750 W

p/st

S

CPA: 27.11.24

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen van > 750 W, doch ≤ 75 kW

27.11.24.03

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen >
≤ 7,5 kW

p/st

S

750 W doch

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S
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27.11.24.05

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen >
≤ 37 kW

7,5 kW doch

p/st

S

27.11.24.07

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen >
≤ 75 kW

37 kW doch

p/st

S

CPA: 27.11.25

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen van > 75 kW

27.11.25.30

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen > 75 kW, zijnde trac
tiemotoren

p/st

S

27.11.25.40

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen >
≤ 375 kW (excl. tractiemotoren)

75 kW doch

p/st

S

27.11.25.60

Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen >
≤ 750 kW (excl. tractiemotoren)

375 kW doch

p/st

S

27.11.25.90

Meerfasenwisselstroommotoren, met een vermogen > 750 kW (excl. trac
tiemotoren)

p/st

S

CPA: 27.11.26

Wisselstroomgeneratoren

27.11.26.10

Wisselstroomgeneratoren met een vermogen ≤ 75 kVA

p/st

S

27.11.26.30

Wisselstroomgeneratoren: 75 kVA < vermogen ≤ 375 kVA

p/st

S

27.11.26.50

Wisselstroomgeneratoren: 375 kVA < vermogen ≤ 750 kVA

p/st

S

27.11.26.70

Wisselstroomgeneratoren met een vermogen > 750 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.31

Generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking

27.11.31.10

Generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking
met een vermogen ≤ 75 kVA

p/st

S

27.11.31.30

Generatoraggregaten met zuigermotor met zelfontsteking: 75 kVA < ver
mogen ≤ 375 kVA

p/st

S

27.11.31.50

Generatoraggregaten met zuigermotor met zelfontsteking: 375 kVA < ver
mogen ≤ 750 kVA

p/st

S

27.11.31.70

Generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking
met een vermogen > 750 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.32

Generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontsteking; andere generatoraggregaten; elek
trische roterende omvormers

27.11.32.33

Generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontste
king (explosiemotor) met een vermogen ≤ 7,5 kVA

p/st

S

27.11.32.35

Generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontste
king (explosiemotor) met een vermogen > 7,5 kVA

p/st

S

27.11.32.50

Generatoraggregaten (excl. die werkend op windenergie en die aangedreven
door een zuigermotor met vonkontsteking)

p/st

S
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p/st

S

27.11.32.70

Roterende omvormers

CPA: 27.11.41

Transformatoren met vloeistofisolatie

27.11.41.20

Transformatoren met vloeistofisolatie, met een vermogen ≤ 650 kVA

p/st

S

27.11.41.50

Transformatoren met vloeistofisolatie, met een vermogen > 650 doch
≤ 10 000 kVA

p/st

S

27.11.41.80

Transformatoren met vloeistofisolatie, met een vermogen > 10 000 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.42

Andere elektrische transformatoren met een vermogen van ≤ 16 kVA

27.11.42.20

Meettransformatoren met een vermogen ≤ 1 kVA (incl. die voor het meten
van de spanning)

p/st

S

27.11.42.40

Andere transformatoren n.e.g., met een vermogen ≤ 1 kVA

p/st

S

27.11.42.60

Andere transformatoren met een vermogen > 1 kVA doch ≤ 16 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.43

Andere elektrische transformatoren met een vermogen van > 16 kVA

27.11.43.30

Transformatoren n.e.g., met een vermogen > 16 kVA doch ≤ 500 kVA

p/st

S

27.11.43.80

Transformatoren n.e.g., met een vermogen > 500 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.50

Ballasten voor ontladingslampen of -buizen; smoorspoelen en zelfinductiespoelen

27.11.50.13

Smoorspoelen voor ontladingslampen of -buizen

p/st

S

27.11.50.15

Ballasten voor ontladingslampen of -buizen (excl. smoorspoelen)

p/st

S

27.11.50.50 *

Gelijkrichters voor het laden van accumulatoren

p/st

S

27.11.50.80

Smoorspoelen en zelfinductiespoelen (excl. vonkinductors en afbuigspoelen
voor kathodestraalbuizen of voor ontladingslampen en -buizen)

p/st

S

CPA: 27.11.61

Delen van elektromotoren, elektrische generatoren en dergelijke

27.11.61.10 z

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor elektromotoren, elektrische generatoren, elektrische ge
neratoraggregaten of roterende omvormers, n.e.g. (excl. brandstofcellen)

CPA: 27.11.62

Delen van transformatoren, statische omvormers, smoorspoelen en zelfinductiespoelen

27.11.62.03

Kernen van ferriet voor transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoe
len

27.11.62.05

Verw.
naar de
Nota’s

S

S2

S

S2

Delen van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen (excl. ker
nen van ferriet)

S

S2

27.11.62.08

Elektronische assemblages van statische omvormers van de soort gebruikt
voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machi
nes en eenheden daarvoor, n.e.g.

S

S2

NACE: 27.12

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

CPA: 27.12.10

Toestellen voor het inschakelen of uitschakelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor een
spanning van > 1 000 V

27.12.10.10

Smeltveiligheden voor een spanning > 1 kV

kg

p/st

S
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27.12.10.20

Vermogensschakelaars > 1 kV

p/st

S

27.12.10.30

Scheidingsschakelaars en lastschakelaars > 1 kV

p/st

S

27.12.10.41 z

Bliksemafleiders en overspanningsbeveiligingen voor een spanning > 1 kV

p/st

S

27.12.10.90

Andere toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aanslui
ten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor
een spanning > 1 000 V

p/st

S

CPA: 27.12.21

Smeltveiligheden voor een spanning van ≤ 1 000 V

27.12.21.30

Smeltveiligheden voor een spanning ≤ 1 kV en voor een stroomsterkte
≤ 10 A

p/st

S

27.12.21.50

Smeltveiligheden voor een spanning ≤ 1 kV en voor een stroomsterkte
> 10 A doch ≤ 63 A

p/st

S

27.12.21.70

Smeltveiligheden voor een spanning ≤ 1 kV en voor een stroomsterkte
> 63 A

p/st

S

CPA: 27.12.22

Vermogensschakelaars voor een spanning van ≤ 1 000 V

27.12.22.30

Vermogensschakelaars voor een spanning ≤ 1 kV en voor een stroom
sterkte ≤ 63 A

p/st

S

27.12.22.50

Vermogensschakelaars voor een spanning ≤ 1 kV en voor een stroom
sterkte > 63 A

p/st

S

CPA: 27.12.23

Toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom, n.e.g., voor een spanning van ≤ 1 000 V

27.12.23.30

Toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor een spanning
≤ 1 kV en voor een stroomsterkte ≤ 16 A (excl. smeltveiligheden en
vermogensschakelaars)

p/st

S

27.12.23.50

Toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor een spanning
≤ 1 kV en voor een stroomsterkte > 16 A doch ≤ 125 A (excl. smelt
veiligheden en vermogensschakelaars)

p/st

S

27.12.23.70

Toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor een spanning
≤ 1 kV en voor een stroomsterkte > 125 A (excl. smeltveiligheden en
vermogensschakelaars)

p/st

S

CPA: 27.12.24

Relais voor een spanning van ≤ 1 000 V

27.12.24.33

Relais voor een spanning ≤ 60 V en voor een stroomsterkte ≤ 2 A

p/st

S

27.12.24.35

Relais voor een spanning ≤ 60 V en voor een stroomsterkte > 2 A

p/st

S

27.12.24.50

Relais voor een spanning > 60 V doch ≤ 1 kV

p/st

S

CPA: 27.12.31

Borden, panelen en dergelijke, voorzien van toestellen voor het inschakelen of uitschakelen van of voor het
beveiligen tegen elektrische stroom, voor een spanning van ≤ 1 000 V

27.12.31.30

Numerieke besturingskasten met ingebouwde automatische gegevensverwer
kende machine, voor een spanning ≤ 1 kV

p/st

S

27.12.31.50

Besturingstoestellen met programmeerbaar geheugen voor een spanning
≤ 1 kV

p/st

S

27.12.31.70

Borden, panelen en dergelijke, voorzien van toestellen voor het inschakelen
of uitschakelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor
een spanning van ≤ 1 000 V

p/st

S

CPA: 27.12.32

Borden, panelen en dergelijke, voorzien van toestellen voor het inschakelen of uitschakelen van of voor het
beveiligen tegen elektrische stroom, voor een spanning van > 1 000 V

27.12.32.03

Schakelborden, schakelpanelen e.d. combinaties van toestellen, voor elek
trische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, voor een
spanning > 1 000 V doch ≤ 72,5 kV

p/st

S
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27.12.32.05

Schakelborden, schakelpanelen e.d. combinaties van toestellen, voor elek
trische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, voor een
spanning > 72,5 kV

p/st

S

CPA: 27.12.40

Delen van schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom

27.12.40.30

Borden, panelen, kasten en dergelijke artikelen voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom (excl. die voorzien van hun toe
stellen)

p/st

S

27.12.40.90

Andere delen van toestellen bedoeld bij GS-post 8535, 8536 of 8537

NACE: 27.20

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

CPA: 27.20.11

Elektrische elementen en elektrische batterijen

27.20.11.10 *

Alkalische mangaandioxide-elementen en -batterijen in de vorm van cilin
dervormige elementen (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.11.15 *

Andere alkalische mangaandioxide-elementen en -batterijen, (niet gebruikt
en excl. cilindrische cellen)

p/st

S

27.20.11.20 *

Niet-alkalische mangaandioxide-elementen en -batterijen in de vorm van
cilindervormige elementen (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.11.25 *

Andere niet-alkalische mangaandioxide-elementen en -batterijen (niet ge
bruikt en m.u.v. cilindrische cellen)

p/st

S

27.20.11.30 *

Kwikoxide-elementen en -batterijen (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.11.40 *

Zilveroxide-elementen en -batterijen (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.11.50 *

Lithiumelementen en -batterijen, in de vorm van cilindervormige elementen
(niet gebruikt)

p/st

S

27.20.11.55 *

Lithium-elementen en -batterijen, in de vorm van knoopelementen (niet
gebruikt)

p/st

S

27.20.11.60 *

Lithium-elementen en -batterijen (niet gebruikt en excl. die in de vorm van
cilindervormige of knoopelementen)

p/st

S

27.20.11.70 *

Lucht-zinkelementen en -batterijen (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.11.75 *

Droge zink-koolstofbatterijen met een spanning van ≥ 5,5 doch ≤ 6,5 V
(niet gebruikt)

p/st

S

27.20.11.90 *

Andere elektrische elementen en elektrische batterijen (niet gebruikt en excl.
droge zink-koolstofelementen en -batterijen met een spanning van ≥ 5,5
doch ≤ 6,5 V en alsmede mangaandioxide-, kwikoxide-, zilveroxide-, lithi
um- en lucht-zink-batterijen)

p/st

S

CPA: 27.20.12

Delen van elektrische elementen en elektrische batterijen

27.20.12.00

Delen van elektrische elementen en batterijen (excl. koolstaven voor op
laadbare batterijen)

S

S

Verw.
naar de
Nota’s

S2

S2
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CPA: 27.20.21

Loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten van zuigermotoren

27.20.21.10 *

Loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten van zuigermo
toren (startaccu’s), werkend met vloeibare elektrolyt (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.21.20 *

Loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten van zuigermo
toren (startaccu’s), werkend met niet-vloeibare elektrolyt (niet gebruikt)

p/st

S

CPA: 27.20.22

Loodaccumulatoren, met uitzondering van die van de soort gebruikt voor het starten van zuigermotoren

27.20.22.30 *

Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, ook indien in
vierkante of rechthoekige vorm. Andere loodaccumulatoren dan die van
de soort gebruikt voor het starten van zuigermotoren, werkend met vloei
bare elektrolyt

ce/el

S

27.20.22.40 *

Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, ook indien in
vierkante of rechthoekige vorm. Andere loodaccumulatoren dan die van
de soort gebruikt voor het starten van zuigermotoren. Andere dan werkend
met vloeibare elektrolyt

ce/el

S

CPA: 27.20.23

Nikkel-cadmium-, nikkel-metaalhydride-, lithium-ion-, lithium-polymeer-, nikkel-ijzer- en andere elektrische
accumulatoren

27.20.23.10 *

Gasdichte nikkel-cadmiumaccumulatoren (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.23.20 *

Niet-gasdichte nikkel-cadmiumaccumulatoren (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.23.30 *

Nikkel-ijzeraccumulatoren (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.23.40 *

Nikkel-metaalhydrideaccumulatoren (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.23.50 *

Lithiumionaccumulatoren (niet gebruikt)

p/st

S

27.20.23.95 *

Andere elektrische accumulatoren

p/st

S

CPA: 27.20.24

Delen van elektrische accumulatoren (incl. scheiplaten)

27.20.24.10 *

Delen van elektrische accumulatoren. Scheiplaten.

S

27.20.24.20 *

Delen van elektrische accumulatoren. Andere dan scheiplaten.

S

NACE: 27.31

Vervaardiging van kabels van optische vezels

CPA: 27.31.11

Optische-vezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels

27.31.11.00

Optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien
elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

CPA: 27.31.12

Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels (met uitzondering van die bestaande uit individueel
omhulde vezels)

kg

S
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27.31.12.00

Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels (met uitzon
dering van die bestaande uit individueel omhulde vezels)

kg

S

NACE: 27.32

Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels

CPA: 27.32.11

Geïsoleerd wikkeldraad

27.32.11.00

Wikkeldraad voor elektrisch gebruik

kg

S

CPA: 27.32.12

Coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit

27.32.12.00

Coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit voor datatrans
missie of voor besturingsdoeleinden, ook indien voorzien van verbindings
stukken

kg

S

CPA: 27.32.13

Andere geleiders van elektriciteit, voor een spanning van ≤ 1 000 V

27.32.13.80

Andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen ≤ 1 000 V, niet voor
zien van verbindingsstukken

kg

S

CPA: 27.32.14

Andere geleiders van elektriciteit, voor een spanning van > 1 000 V

27.32.14.00

Geïsoleerde geleiders van elektriciteit, voor spanningen > 1 000 V, (excl.
wikkeldraad, coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders, bougiekabelsets en
andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermidde
len

kg

S

NACE: 27.33

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

CPA: 27.33.11

Schakelaars voor een spanning van ≤ 1 000 V

27.33.11.00

Toestellen voor het in- of uitschakelen van elektrische stroom, voor een
spanning ≤ 1 kV (incl. drukknop- en draaischakelaars) (excl. relais)

p/st

S

CPA: 27.33.12

Lamp- en buishouders, voor een spanning van ≤ 1 000 V

27.33.12.00

Lamp- en buishouders voor een spanning ≤ 1 kV

p/st

S

CPA: 27.33.13

Contactdozen, contactstoppen (stekkers) en andere toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, aansluiten of
verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, n.e.g.

27.33.13.10

Contactdozen en contactstoppen (stekkers) voor coaxiaalkabels, voor een
spanning ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.30

Contactdozen en contactstoppen (stekkers) voor gedrukte schakelingen,
voor een spanning ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.50

Contactdozen en contactstoppen (stekkers) voor een spanning ≤ 1 kV (excl.
die voor coaxiaalkabels of voor gedrukte schakelingen)

p/st

S

27.33.13.60

Geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidingen, voor een
spanning ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.70

Aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabel, voor een
spanning ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.80

Aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabel, voor een
spanning ≤ 1 000 V

p/st

S

CPA: 27.33.14

Isolerende werkstukken van kunststof

27.33.14.10

Kabelgoten voor elektrische leidingen, van kunststof

kg

S

27.33.14.30

Isolerende werkstukken van kunststof, voor elektrische machines, toestellen
of installaties (excl. isolatoren voor elektriciteit)

kg

S
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NACE: 27.40

Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden

CPA: 27.40.11

“Sealed beam”-lampen

27.40.11.00

“Sealed beam”-lampen

CPA: 27.40.12

Halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam, excl. ultraviolet- of infraroodlampen

27.40.12.50

Halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam, voor motorrijwielen en voor
andere motorvoertuigen (excl. lampen en buizen voor ultraviolette of voor
infrarode stralen)

p/st

S

27.40.12.93

Halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam, voor een spanning > 100 V
(excl. die voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen en excl.
lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen)

p/st

S

27.40.12.95

Halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam, voor een spanning ≤ 100 V
(excl. die voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen en excl.
lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen)

p/st

S

CPA: 27.40.13

Gloeilampen en -buizen met een vermogen van ≤ 200 W en voor een spanning van > 100 V, n.e.g.

27.40.13.00

Elektrische gloeilampen en -buizen met een vermogen ≤ 200 W en voor
een spanning > 100 V (incl. reflectorlampen) (excl. lampen en buizen voor
ultraviolette of voor infrarode stralen, halogeenlampen met gloeidraad van
wolfraam en “sealed beam”-lampen)

CPA: 27.40.14

Gloeilampen en -buizen, n.e.g.

27.40.14.60

p/st

S

Gloeilampen en -buizen voor motorrijwielen en voor andere motorvoer
tuigen (excl. “sealed beam”-lampen en halogeenlampen met gloeidraad van
wolfraam)

p/st

S

27.40.14.90

Gloeilampen en -buizen, n.e.g.

p/st

S

CPA: 27.40.15

Gasontladingslampen en -buizen; lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen; booglampen

27.40.15.10

Fluorescentielampen met verhitte kathode, met twee lampvoeten (excl. lam
pen en buizen voor ultraviolette stralen)

p/st

S

27.40.15.30

Fluorescentielampen met verhitte kathode (excl. die met twee lampvoeten
en excl. lampen en buizen voor ultraviolette stralen)

p/st

S

27.40.15.50

Andere gasontladingslampen en -buizen (excl. lampen en buizen voor ul
traviolette stralen)

p/st

S

27.40.15.70

Lampen en buizen voor ultraviolette of infrarode stralen; booglampen

p/st

S

CPA: 27.40.21

Draagbare elektrische lampen, werkend met batterijen, accumulatoren of ingebouwde dynamo

27.40.21.00

Draagbare elektrische lampen, werkend met elementen of batterijen, met
accumulatoren of met ingebouwde dynamo (excl. die voor rijwielen of voor
motorvoertuigen)

CPA: 27.40.22

Elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen

27.40.22.00

Elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lam
pen

CPA: 27.40.23

Niet-elektrische verlichtingstoestellen

27.40.23.00

Niet-elektrische verlichtingstoestellen

CPA: 27.40.24

Lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen (incl. verkeersborden)

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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27.40.24.00

Lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen (incl. ver
keersborden)

p/st

S

CPA: 27.40.25

Luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen

27.40.25.00

Luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen (excl. die voor de
verlichting van de openbare weg en van andere openbare plaatsen)

p/st

S

CPA: 27.40.30

Andere verlichtingstoestellen

27.40.30.10

Zoeklichten en schijnwerpers (incl. die voor toneel of voor foto- of film
studio’s)

p/st

S

27.40.30.30

Elektrische toestellen voor verlichting of voor het geven van zichtbare
signalen, voor motorvoertuigen (excl. elektrische gloeilampen en -buizen
en elektrische gasontladingslampen en -buizen, “sealed beam”-lampen, lam
pen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen en booglampen)

kg

S

27.40.30.90

Elektrische verlichtingstoestellen van kunststof of van andere stoffen, van de
soort gebruikt voor gloeilampen, gloeibuizen en buislampen, incl. elektri
sche guirlandes voor kerstboomverlichting en ledlampen

p/st

S

CPA: 27.40.41

Delen van gloeilampen en -buizen en van gasontladingslampen en -buizen

27.40.41.00

Delen van elektrische gloeilampen en -buizen of van elektrische gasontla
dingslampen en -buizen (incl. “sealed beam”-lampen, lampen en buizen
voor ultraviolette of voor infrarode stralen en booglampen)

CPA: 27.40.42

Delen van verlichtingstoestellen

27.40.42.30

Verw.
naar de
Nota’s

S

S2

Delen van draagbare elektrische lampen, werkend met elementen of batte
rijen, met accumulatoren of met ingebouwde dynamo (excl. die voor rij
wielen of motorvoertuigen)

S

S2

27.40.42.50

Delen (excl. die van glas of van kunststof) van verlichtingstoestellen, licht
reclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, n.e.g.

S

NACE: 27.51

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

CPA: 27.51.11

Koelkasten en vrieskasten, voor huishoudelijk gebruik

27.51.11.10

Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren

p/st

S

27.51.11.33

Koelkasten voor huishoudelijk gebruik (incl. die van het compressie- of
absorbtietype) (excl. die om te worden ingebouwd)

p/st

S

27.51.11.35

Koelkasten van het compressietype voor huishoudelijk gebruik, om te wor
den ingebouwd

p/st

S

27.51.11.50

Vrieskisten met een capaciteit ≤ 800 l

p/st

S

27.51.11.70

Vrieskasten met een capaciteit ≤ 900 l

p/st

S

CPA: 27.51.12

Machines voor het afwassen van vaatwerk, voor huishoudelijk gebruik

27.51.12.00

Machines voor het afwassen van vaatwerk, voor huishoudelijk gebruik

p/st

S

CPA: 27.51.13

Was- en droogmachines voor wasgoed, voor huishoudelijk gebruik

27.51.13.00

Was- en droogmachines voor wasgoed, voor huishoudelijk gebruik

p/st

S
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CPA: 27.51.14

Elektrisch verwarmde dekens

27.51.14.00

Elektrisch verwarmde dekens

CPA: 27.51.15

Ventilatoren en damp- en wasemafzuigkappen, voor huishoudelijk gebruik

27.51.15.30

Tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde
elektromotor met een vermogen ≤ 125 W

p/st

S

27.51.15.80

Damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, waarvan de lang
ste horizontale zijde een lengte heeft ≤ 120 cm

p/st

S

CPA: 27.51.21

Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor

27.51.21.23

Stofzuigers met ingebouwde elektromotor met een vermogen ≤ 1 500 W
en met een stofreservoir met een inhoud ≤ 20 l

p/st

S

27.51.21.25

Andere stofzuigers met ingebouwde elektromotor

p/st

S

27.51.21.70

Apparaten met ingebouwde elektromotor voor het malen, het mengen en
dergelijke van voedings- en genotmiddelen, alsmede vruchten- en groente
persen, voor huishoudelijk gebruik

p/st

S

27.51.21.90

Andere elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik

kg

S

CPA: 27.51.22

Scheerapparaten, epileerapparaten en tondeuses, met ingebouwde elektromotor

27.51.22.00

Scheerapparaten, epileerapparaten en tondeuses, met ingebouwde elektro
motor

p/st

S

CPA: 27.51.23

Elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor het drogen van de handen; elektrische strijkijzers

27.51.23.10

Elektrische haardroogtoestellen

p/st

S

27.51.23.30

Elektrothermische toestellen voor haarbehandeling (incl. krultangen en haar
golftoestellen) (excl. haardrooghelmen en andere haardroogtoestellen)

p/st

S

27.51.23.50

Elektrothermische toestellen voor het drogen van de handen

p/st

S

27.51.23.70

Elektrische strijkijzers

p/st

S

CPA: 27.51.24

Andere elektrothermische toestellen

27.51.24.10

Stofzuigers (incl. stofzuigers voor het opzuigen van droge stoffen en natte
stoffen) (excl. die met ingebouwde elektromotor)

p/st

S

27.51.24.30

Elektrische koffie- en theezetapparaten voor huishoudelijk gebruik (incl.
percolators)

p/st

S

27.51.24.50

Elektrische broodroosters voor huishoudelijk gebruik (incl. ovens voor het
roosteren van brood waarmee ook kleine producten, zoals aardappelen,
gebakken kunnen worden)

p/st

S

27.51.24.90

Elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik (excl. toestellen
voor haarbehandeling of voor het drogen van de handen, toestellen voor
verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk
gebruik, heetwatertoestellen en dompelaars, strijkijzers, ovens, microgolfo
vens, fornuizen, komforen, kookplaten, grilleerapparaten, koffie- en theezet
apparaten en broodroosters)

p/st

S
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CPA: 27.51.25

Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars

27.51.25.30

Elektrische geisers

p/st

S

27.51.25.60

Elektrische heetwatertoestellen en dompelaars (excl. geisers)

p/st

S

CPA: 27.51.26

Elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik

27.51.26.30

Elektrische accumulatieradiatoren

p/st

S

27.51.26.50

Elektrische radiatoren, convectieradiatoren en verwarmingstoestellen met
ingebouwde ventilator

p/st

S

27.51.26.90

Andere elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten

p/st

S

CPA: 27.51.27

Microgolfovens

27.51.27.00

Microgolfovens voor huishoudelijk gebruik

p/st

S

CPA: 27.51.28

Andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en grilleerapparaten

27.51.28.10

Elektrische fornuizen voor huishoudelijk gebruik (incl. gecombineerde gaselektriciteitstoestellen)

p/st

S

27.51.28.30

Elektrische komforen en kookplaten, voor huishoudelijk gebruik

p/st

S

27.51.28.50

Elektrische grilleerapparaten voor huishoudelijk gebruik

p/st

S

27.51.28.70

Elektrische inbouwovens voor huishoudelijk gebruik

p/st

S

27.51.28.90

Elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik (excl. inbouwovens en micro
golfovens)

p/st

S

CPA: 27.51.29

Verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden)

27.51.29.00

Elektrische verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) (excl. die van
geperste koolstof of van grafiet)

kg

S

CPA: 27.51.30

Delen van elektrische huishoudapparaten

27.51.30.10

Delen van stofzuigers

S

S2

27.51.30.30

Delen van elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met
ingebouwde elektromotor (excl. delen van stofzuigers)

S

S2

27.51.30.50

Delen van scheerapparaten en van tondeuses, met ingebouwde elektromo
tor

S

S2

27.51.30.70

Delen van toestellen bedoeld bij GS-post 8516

S

S2

NACE: 27.52

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

CPA: 27.52.11

Kook- of braadtoestellen en bordenwarmers, voor huishoudelijk gebruik, van ijzer, van staal of van koper, niet
elektrisch

27.52.11.13

Kook- of braadtoestellen en bordenwarmers, van gietijzer, van ijzer of van
staal, voor gas en voorzien van een oven, voor huishoudelijk gebruik (incl.
die met aan-of ingebouwde waterketel, die bijkomstig ook voor centrale
verwarming kan dienen en die met afzonderlijke ovens voor gas en andere
brandstoffen)

p/st

S
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27.52.11.15

Kook- of braadtoestellen en bordenwarmers, van gietijzer, van ijzer of van
staal, voor gas, voor huishoudelijk gebruik (incl. die met aan-of ingebouwde
waterketel, die bijkomstig ook voor centrale verwarming kan zorgen en die
voor gas en andere brandstoffen) (excl. die voorzien van een oven)

p/st

S

27.52.11.90

Andere niet-elektrische kook- of braadtoestellen en bordenwarmers, voor
huishoudelijk gebruik, van gietijzer, van ijzer, van staal of van koper

p/st

S

CPA: 27.52.12

Andere toestellen voor huishoudelijk gebruik, voor gas of voor gas en andere brandstof, voor vloeibare brandstof
of voor vaste brandstof

27.52.12.34

Toestellen voor huishoudelijk gebruik, voor gas, van gietijzer, van ijzer of
van staal (incl. verwarmingstoestellen, kookketels met vuurhaard, vuurpot
ten en radiators voor gas en een andere brandstof) (excl. kook- of braad
toestellen en bordenwarmers)

p/st

S

27.52.12.50

Toestellen voor huishoudelijk gebruik, voor vloeibare brandstof, van ijzer of
van staal, incl. verwarmingstoestellen, kookketels met vuurhaard, vuurpot
ten (excl. kook- en braadtoestellen en bordenwarmers)

p/st

S

27.52.12.70

Toestellen voor huishoudelijk gebruik, voor vaste brandstof, van gietijzer,
van ijzer of van staal (incl. verwarmingstoestellen, kookketels met vuur
haard en vuurpotten) (excl. kook- en braadtoestellen en bordenwarmers)

p/st

S

CPA: 27.52.13

Niet-elektrische luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht, n.e.g., van gietijzer, van ijzer
of van staal

27.52.13.00

Niet-elektrische luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van
warme lucht, n.e.g., van gietijzer, van ijzer of van staal

CPA: 27.52.14

Geisers en andere heetwatertoestellen, niet-elektrisch

27.52.14.00

Niet-elektrische geisers en andere heetwatertoestellen

CPA: 27.52.20

Delen van kachels, kookketels, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische huishoudapparaten

27.52.20.00

Delen van kachels, keukenfornuizen, bordenwarmers en dergelijke niet-elek
trische toestellen voor huishoudelijk gebruik, van ijzer of staal

NACE: 27.90

Vervaardiging van andere elektrische apparatuur

CPA: 27.90.11

Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie

27.90.11.50

Toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties, antenneversterkers en an
dere elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie,
n.e.g. in GS-hoofdstuk 85 (excl. gelijkrichters voor het laden van accumu
latoren, zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur)

CPA: 27.90.12

Isolatoren voor elektriciteit; isolerende werkstukken voor elektrische machines, toestellen of installaties; isolatie
buizen

27.90.12.30

Isolatoren voor elektriciteit (excl. die van glas of van keramische stoffen)

kg

S

27.90.12.80

Isolerende werkstukken voor elektrische toepassingen (excl. die van kera
mische stoffen of kunststof); isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor,
van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

kg

S

CPA: 27.90.13

Koolelektroden en andere artikelen van grafiet of andere koolstof voor elektrisch gebruik

27.90.13.30

Koolelektroden voor ovens

kg

S

p/st

S

p/st

S

S2

S

S
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27.90.13.50

Koolelektroden (excl. die voor ovens)

kg

S

27.90.13.70

Koolborstels

kg

S

27.90.13.90

Artikelen van grafiet of andere koolstof, voor elektrisch gebruik (excl. kool
elektroden en koolborstels)

kg

S

CPA: 27.90.20

Controlepanelen met vloeibaarkristalcomponenten of lichtdiodes; elektrische geluids- of visuele signaalapparatuur

27.90.20.20

Signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristallen (LCD)

kg

S

27.90.20.50

Signaalborden voorzien van elementen met luminescentiedioden (LED)

kg

S

27.90.20.80

Elektrische toestellen voor hoorbare of zichtbare signalen, n.e.g.

kg

S

CPA: 27.90.31

Elektrische machines, apparaten en toestellen voor het solderen of voor het lassen; elektrische machines, apparaten
en toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van gesinterde metaalcarbiden

27.90.31.09

Elektrische soldeerbouten en soldeerpistolen

p/st

S

27.90.31.18

Elektrische machines, apparaten en toestellen voor het solderen (excl. sol
deerbouten en soldeerpistolen)

p/st

S

27.90.31.45

Elektrische machines, apparaten en toestellen voor het weerstandlassen van
metalen

p/st

S

27.90.31.54

Elektrische automatische of halfautomatische machines werkend met licht
boog of plasmastraal, voor het lassen van metalen

p/st

S

27.90.31.63

Andere machines, apparaten en toestellen met handbediening, met beklede
elektroden, voor het lassen van metalen

p/st

S

27.90.31.72

Andere machines voor het lassen van metalen, met beschermde boog

p/st

S

27.90.31.81

Elektrische machines, apparaten en toestellen voor het lassen of verspuiten
van metaal, n.e.g.

p/st

S

27.90.31.91

Elektrische machines, apparaten en toestellen voor het lassen van thermo
plastische materialen (excl. draadbonders van de soort voor de vervaardiging
van halfgeleidermateriaal)

p/st

S

CPA: 27.90.32

Delen van elektrische machines, apparaten en toestellen voor het solderen of voor het lassen, en van elektrische
machines, apparaten en toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van gesinterde metaalcarbiden

27.90.32.00

Delen van machines, apparaten en toestellen bedoeld bij GS-post 8515

CPA: 27.90.33

Delen van andere elektrische apparatuur; elektrische delen, n.e.g., van machines, toestellen of apparaten

27.90.33.30

Delen van elektrische signaaltoestellen veiligheids-, controle- en bedienings
toestellen, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor
parkeerterreinen, voor havens of voor vliegvelden

S

S2

27.90.33.50

Delen van toestellen bedoeld bij GS-post 8531

S

S2

27.90.33.70

Delen van elektrische machines, apparaten en toestellen met een eigen
functie, n.e.g.

S

S2

27.90.33.90

Elektrische delen van machines, apparaten of toestellen, n.e.g.

S

S

S2
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CPA: 27.90.41

Inverters, gelijkrichters, omvormers

27.90.41.30

Gelijkrichters (excl. die van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestel
len, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor)

p/st

S

27.90.41.40

Stroomvoorzieningstoestellen voor telecommunicatietoestellen, automati
sche gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor

p/st

S

27.90.41.53

Omzetters met een vermogen ≤ 7,5 kVA

p/st

S

27.90.41.55

Omzetters met een vermogen > 7,5 kVA

p/st

S

27.90.41.70

Statische omvormers (excl. polykristallijne halfgeleideromvormers, lastrans
formatoren zonder laskoppen of -tangen, acculaders, gelijkrichters, omzet
ters)

p/st

S

27.90.41.90

Delen van statische omvormers, n.e.g. (excl. elektronische assemblages van
de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevens
verwerkende machines en eenheden daarvoor)

CPA: 27.90.42

Brandstofcellen

27.90.42.00 z

Brandstofcellen

CPA: 27.90.43

Golfafvlakkers voor een spanning van > 1 000 V

27.90.43.00 z

Golfafvlakkers voor een spanning van > 1 kV

CPA: 27.90.44

Apparaataansluitingen, verlengkabels en andere elektrische snoerstellen met geïsoleerde draad en verbindings
stukken

27.90.44.00

Apparaataansluitingen, verlengkabels en andere elektrische snoerstellen,
voor een spanning ≤ 1 kV, met geïsoleerde draad en verbindingsstukken

CPA: 27.90.45

Elektromagneten; elektromagnetische koppelingen en remmen; elektrische lastmagneten; elektrische deeltjesver
snellers; elektrische signaalgeneratoren en andere elektrische apparatuur, n.e.g.

27.90.45.10

Deeltjesversnellers

kg

S

27.90.45.30

Signaalgeneratoren

kg

S

27.90.45.50

Elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen (excl. mecha
nische, hydraulische of pneumatische remmen die elektromagnetisch wor
den bediend)

p/st

S

27.90.45.60

Elektromagneten en lastmagneten en delen daarvan (excl. magneten voor
medisch gebruik); magnetische en elektromagnetische opspanplaten en
werkstukhouders en delen daarvan, n.e.g.

kg

S

27.90.45.70

Zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur

p/st

S

CPA: 27.90.51

Vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60 Hz, met een blind vermogen van ≥ 0,5 kvar (vermogens
condensatoren)

27.90.51.00

Vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60 Hz, met een blind
vermogen van ≥ 0,5 kvar (vermogenscondensatoren)

CPA: 27.90.52

Andere vaste condensatoren

S

S2

S

p/st

kg

p/st

S

S

S

S2
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27.90.52.20

Vaste elektrische tantaalcondensatoren of elektrolytische aluminiumconden
satoren (excl. vermogenscondensatoren)

p/st

S

27.90.52.40

Andere vaste elektrische condensatoren, n.e.g.

p/st

S

CPA: 27.90.53

Regelbare condensatoren en instelbare condensatoren

27.90.53.00

Regelbare condensatoren en instelbare condensatoren

p/st

S

CPA: 27.90.60

Elektrische weerstanden (andere dan verwarmingsweerstanden)

27.90.60.35

Vaste elektrische weerstanden voor een vermogen ≤ 20 W (excl. verwar
mingsweerstanden, vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste kool
filmweerstanden)

p/st

S

27.90.60.37

Vaste elektrische weerstanden voor een vermogen > 20 W (excl. verwar
mingsweerstanden, vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste kool
filmweerstanden)

p/st

S

27.90.60.55

Regelbare en instelbare draadgewonden weerstanden voor een vermogen
≤ 20 W

p/st

S

27.90.60.57

Regelbare en instelbare draadgewonden weerstanden voor een vermogen
> 20 W

p/st

S

27.90.60.80

Vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilmweerstanden (excl.
verwarmingsweerstanden); regelbare en instelbare elektrische weerstanden
(incl. reostaten en potentiometers) (excl. draadgewonden weerstanden en
verwarmingsweerstanden)

p/st

S

CPA: 27.90.70

Elektrische signaaltoestellen (andere dan die voor de overbrenging van berichten), veiligheids-, controle- en
bedieningstoestellen, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens
en voor vliegvelden

27.90.70.10

Elektrische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor
spoor- en tramwegen

27.90.70.30

Elektrische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor ver
keers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens of voor vliegvel
den

CPA: 27.90.81

Delen van elektrische condensatoren

27.90.81.00

Delen van vaste, regelbare of instelbare elektrische condensatoren

CPA: 27.90.82

Delen van elektrische weerstanden, reostaten en potentiometers

27.90.82.00

Delen van elektrische weerstanden (incl. die voor reostaten en potentiome
ters) (excl. die voor verwarmingsweerstanden)

NACE: 28.11

Vervaardiging van motoren en turbines, excl. motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen
en motorrijwielen

CPA: 28.11.11

Buitenboordmotoren

28.11.11.00

Buitenboordmotoren

S
kg

p/st

S

S

S2

S

S2

S
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p/st

S

CPA: 28.11.12

Zuigermotoren met vonkontsteking voor de voortstuwing van schepen; andere motoren

28.11.12.00

Zuigermotoren met vonkontsteking incl. wankelmotoren, voor de voort
stuwing van schepen (excl. buitenboordmotoren) en voor ander gebruik
(excl. luchtvaartuigmotoren en motoren voor voertuigen bedoeld in GNhoofdstuk 87)

CPA: 28.11.13

Andere zuigermotoren met zelfontsteking

28.11.13.10 *

Zuigermotor met zelfontsteking (diesel en semi-dieselmotoren), voor landen bosbouwtractors op wielen

p/st

S

28.11.13.11

Zuigermotoren met zelfontsteking voor de voortstuwing van schepen (die
sel- en semidieselmotoren), met een vermogen van ≤ 200 kW

p/st

S

28.11.13.15

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren) voor de
voortstuwing van schepen, met een vermogen > 200 kW doch
≤ 1 000 kW

p/st

S

28.11.13.19

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren) voor de
voortstuwing van schepen, met een vermogen > 1 000 kW

p/st

S

28.11.13.20

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor de
voortbeweging van spoorvoertuigen

p/st

S

28.11.13.31

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor in
dustrieel gebruik, met een vermogen ≤ 15 kW

p/st

S

28.11.13.33

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor in
dustrieel gebruik, met een vermogen > 15 kW doch ≤ 30 kW

p/st

S

28.11.13.35

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor in
dustrieel gebruik, met een vermogen > 30 kW doch ≤ 50 kW

p/st

S

28.11.13.37

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor in
dustrieel gebruik, met een vermogen > 50 kW doch ≤ 100 kW

p/st

S

28.11.13.53

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor in
dustrieel gebruik, met een vermogen > 100 kW doch ≤ 200 kW

p/st

S

28.11.13.55

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor in
dustrieel gebruik, met een vermogen > 200 kW doch ≤ 300 kW

p/st

S

28.11.13.57

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor in
dustrieel gebruik, met een vermogen > 300 kW doch ≤ 500 kW

p/st

S

28.11.13.73

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor in
dustrieel gebruik, met een vermogen > 500 kW doch ≤ 1 000 kW

p/st

S

28.11.13.75

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren) voor in
dustrieel gebruik, met een vermogen > 1 000 kW

p/st

S
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kW

S

kW

S

kW

S

p/st

S

CPA: 28.11.21

Stoomturbines en andere dampturbines

28.11.21.60

Stoomturbines en andere dampturbines

CPA: 28.11.22

Waterturbines en waterraderen (waterwielen)

28.11.22.00

Waterturbines en waterraderen (waterwielen)

CPA: 28.11.23

Gasturbines, andere dan turbinestraalmotoren en schroefturbines

28.11.23.00

Gasturbines (excl. turbinestraalmotoren en schroefturbines)

CPA: 28.11.24

Windturbines

28.11.24.00

Generatoraggregaten, werkend op windenergie

CPA: 28.11.31

Delen van stoomturbines en andere dampmachines

28.11.31.00

Delen van stoomturbines en andere dampturbines

CPA: 28.11.32

Delen van waterturbines en waterraderen, inclusief regulators

28.11.32.00

Delen van waterturbines, waterraderen (waterwielen) (incl. regulators)

CPA: 28.11.33

Delen van gasturbines, excl. turbinestraalmotoren en schroefturbines

28.11.33.00

Delen van gasturbines (excl. turbinestraalmotoren en schroefturbines)

CPA: 28.11.41

Delen van zuigermotoren met vonkontsteking, met uitzondering van die van vliegtuigmotoren

28.11.41.00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor zuigermotoren met vonkontsteking (excl. die voor lucht
vaartuigmotoren)

CPA: 28.11.42

Delen voor andere motoren, n.e.g.

28.11.42.00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor zuigermotoren met zelfontsteking

NACE: 28.12

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

CPA: 28.12.11

Rechtlijnig werkende hydraulische en pneumatische motoren (cilinders)

28.12.11.30

Hydraulische cilinders

p/st

S

28.12.11.80

Pneumatische rechtlijnig werkende aandrijfrmechanismen (incl. cilinders)

p/st

S

CPA: 28.12.12

Roterende hydraulische en pneumatische motoren

28.12.12.00

Roterende hydraulische en pneumatische motoren

p/st

S

CPA: 28.12.13

Hydraulische pompen

28.12.13.20

Hydraulische zuiger- en plunjerpompen

p/st

S

28.12.13.50

Hydraulische tandwielpompen

p/st

S

Verw.
naar de
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S

S2

S

S2

S

S

S2

S

S2
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P

p/st

S

28.12.13.80

Hydraulische schottenpompen

CPA: 28.12.14

Hydraulische en pneumatische kleppen

28.12.14.20

Reduceerventielen, gecombineerd met filters of smeerinrichtingen

kg

S

28.12.14.50

Kleppen voor oleohydraulische overbrenging

kg

S

28.12.14.80

Kleppen voor pneumatische overbrenging

kg

S

CPA: 28.12.15

Hydraulische aggregaten

28.12.15.30

Hydraulische aggregaten met oscillerende verdringerpompen

p/st

S

28.12.15.80

Hydraulische aggregaten met roterende verdringerpompen

p/st

S

CPA: 28.12.16

Hydraulische systemen

28.12.16.30

Hydraulische systemen met cylinders als aandrijfmechanismen

p/st

S

28.12.16.80

Hydraulische systemen (excl. die met cylinders als aandrijfmechanismen)

p/st

S

CPA: 28.12.20

Delen van hydraulische en pneumatische apparatuur

28.12.20.00

Delen van hydraulische en pneumatische apparatuur

NACE: 28.13

Vervaardiging van andere pompen en compressoren

CPA: 28.13.11

Brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen, betonpompen

28.13.11.05

Distributiepompen voor brandstof of smeermiddelen, voorzien van een
meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien, van
de soort gebruikt bij benzinepompen of in garagewerkplaatsen

p/st

S

28.13.11.25

Distributiepompen voor vloeistoffen, voorzien van een meettoestel of in
gericht om van een meettoestel te worden voorzien (excl. die voor brand
stof of smeermiddelen, van de soort gebruikt bij benzinepompen of in
garagewerkplaatsen)

p/st

S

28.13.11.45

Handpompen voor vloeistoffen, excl. pompen voorzien van een meettoestel
of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien

p/st

S

28.13.11.65

Brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor
verbrandingsmotoren

p/st

S

28.13.11.85

Betonpompen

p/st

S

CPA: 28.13.12

Andere oscillerende verdringerpompen voor vloeistoffen

28.13.12.20

Oscillerende verdringerpompen: doseerpompen

p/st

S

28.13.12.50

Oscillerende lijnzuigerpompen

p/st

S

28.13.12.80

Oscillerende diafragmapompen

p/st

S

CPA: 28.13.13

Andere roterende verdringerpompen voor vloeistoffen

28.13.13.20

Niet-hydraulische tandwielpompen

p/st

S

28.13.13.40

Andere schottenpompen

p/st

S

S

Verw.
naar de
Nota’s

S2
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naar de
Nota’s

28.13.13.60

Schroefspindelpompen

p/st

S

28.13.13.80

Andere roterende verdringerpompen (incl. peristaltische pompen, lobben
pompen, wormpompen) (excl. hydraulische pompen, tandwielpompen,
schottenpompen, schroefspindelpompen)

p/st

S

CPA: 28.13.14

Andere centrifugaalpompen voor vloeistoffen; andere pompen

28.13.14.13

Eentraps-centrifugaalonderwaterpompen voor drainage en afvalwater

p/st

S

28.13.14.15

Meertraps-centrifugaalonderwaterpompen

p/st

S

28.13.14.17

Circulatiepompen voor centrale verwarming of voor warm water

p/st

S

28.13.14.20

Centrifugaalpompen met een uitlaatopening met een doorsnede ≤ 15 mm

p/st

S

28.13.14.30

Centrifugaalpompen met een uitlaatopening met een doorsnede > 15 mm:
kanaalwaaierpompen, zijkanaalpompen en turbinepompen

p/st

S

28.13.14.51

Centrifugaalpompen met een uitlaatopening met een doorsnede > 15 mm:
radiale eentrapspompen met eenzijdige instroming, monobloc

p/st

S

28.13.14.53

Centrifugaalpompen met een uitlaatopening met een doorsnede > 15 mm:
radiale eentrapspompen met eenzijdige instroming, andere

p/st

S

28.13.14.55

Centrifugaalpompen met een uitlaatopening met een doorsnede > 15 mm,
radiale eentrapspompen met meerzijdige instroming

p/st

S

28.13.14.60

Centrifugaalpompen met een uitlaatopening met een doorsnede > 15 mm,
radiale meertrapspompen (incl. zelfaanzuigende)

p/st

S

28.13.14.71

Eentraps-schroefcentrifugaalpompen of -axiaalpompen

p/st

S

28.13.14.75

Meertraps-schroefcentrifugaalpompen of -axiaalpompen

p/st

S

28.13.14.80

Andere pompen voor vloeistoffen; elevatoren voor vloeistoffen

p/st

S

CPA: 28.13.21

Vacuümpompen

28.13.21.70

Draaizuigerpompen, schottenpompen, moleculaire pompen, rootspompen,
diffusiepompen, cryopompen en adsorptiepompen

p/st

S

28.13.21.90

Vacuümpompen van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt ge
bruikt voor de vervaardiging van halfgeleiders of platte beeldschermen;
vloeistofringvacuümpompen

p/st

S

CPA: 28.13.22

Hand- en voetpompen, voor lucht

28.13.22.00

Hand- en voetpompen, voor lucht

p/st

S

CPA: 28.13.23

Compressoren voor koelinstallaties

28.13.23.00

Compressoren voor koelinstallaties

p/st

S

CPA: 28.13.24

Luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht om door een voertuig te worden
getrokken

28.13.24.00

Luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht
om door een voertuig te worden getrokken

p/st

S
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CPA: 28.13.25

Turbocompressoren

28.13.25.30

Turbocompressoren, eentraps

p/st

S

28.13.25.50

Turbocompressoren, meertraps

p/st

S

CPA: 28.13.26

Zuigerverdringercompressoren

28.13.26.30

Oscillerende verdringercompressoren waarmee een overdruk ≤ 15 bar kan
worden verkregen, met een capaciteit per uur ≤ 60 m3

p/st

S

28.13.26.50

Oscillerende verdringercompressoren waarmee een overdruk ≤ 15 bar kan
worden verkregen, met een capaciteit per uur > 60 m3

p/st

S

28.13.26.70

Oscillerende verdringercompressoren waarmee een overdruk > 15 bar kan
worden verkregen, met een capaciteit per uur ≤ 120 m3

p/st

S

28.13.26.90

Oscillerende verdringercompressoren waarmee een overdruk kan worden
verkregen > 15 bar, met een capaciteit per uur > 120 m3

p/st

S

CPA: 28.13.27

Roterende verdringercompressoren, met één as of met meer assen

28.13.27.30

Roterende verdringercompressoren, met één as

p/st

S

28.13.27.53

Schroefcompressoren met meer assen

p/st

S

28.13.27.55

Verdringercompressoren met meer assen (excl. schroefcompressoren)

p/st

S

CPA: 28.13.28

Andere compressoren

28.13.28.00

Luchtpompen en damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator,
al dan niet voorzien van filters, waarvan de langste horizontale zijde een
lengte heeft > 120 cm (excl. vacuümpompen, met de hand of de voet
bediende luchtpompen en compressoren)

p/st

S

CPA: 28.13.31

Delen van pompen; delen van elevatoren voor vloeistoffen

28.13.31.00

Delen van pompen of van elevatoren voor vloeistoffen

CPA: 28.13.32

Delen van lucht- of vacuümpompen, van compressoren voor lucht of voor andere gassen en van ventilatoren en
afzuigkapen

28.13.32.00

Delen van lucht- of vacuümpompen, van lucht- of gascompressoren, van
ventilatoren of van afzuigkappen

NACE: 28.14

Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen

CPA: 28.14.11

Reduceerventielen, terugslagkleppen, overloopkleppen en veiligheidskleppen

28.14.11.20

Reduceerventielen van gietijzer of van staal voor leidingen, voor ketels, voor
reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen (excl. die ge
combineerd met filters of smeerapparaten)

kg

S

28.14.11.40

Reduceerventielen voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken
of voor dergelijke bergingsmiddelen (excl. die van gietijzer of van staal, en
die gecombineerd met filters of smeerapparaten)

kg

S

28.14.11.60

Terugslagkleppen voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken
of voor dergelijke bergingsmiddelen

kg

S

28.14.11.70

Ventielen voor luchtbanden

kg

S

S

S

S2

S2
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P

28.14.11.80

Overloopkleppen en veiligheidskleppen, voor leidingen, voor ketels, voor
reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen

kg

S

CPA: 28.14.12

Sanitaire kranen; kranen voor radiatoren van centrale verwarming

28.14.12.33

Sanitiare kranen (excl. mengkranen)

kg

S

28.14.12.35

Sanitiare kranen (excl. mengkranen)

kg

S

28.14.12.53

Thermostatisch werkende kranen voor radiatoren van centrale verwarming

kg

S

28.14.12.55

Kranen voor radiatoren van centrale verwarming (excl. thermostatische kra
nen)

kg

S

CPA: 28.14.13

Regelafsluiters, schuifafsluiters, klepafsluiters en andere kleppen en afsluiters

28.14.13.13

Temperatuurregelaars (excl. thermostatische kranen voor radiatoren van
centrale verwarming)

kg

S

28.14.13.15

Regelafsluiters voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of
voor dergelijke bergingsmiddelen (excl. reduceerventielen, kleppen voor ole
ohydraulische of pneumatische overbrenging, terugslagkleppen, overloop
kleppen, veiligheidskleppen en temperatuurregelaars)

kg

S

28.14.13.33

Schuifafsluiters van gietijzer

kg

S

28.14.13.35

Schuifafsluiters van staal

kg

S

28.14.13.37

Andere schuifafsluiters

kg

S

28.14.13.53

Klepafsluiters van gietijzer

kg

S

28.14.13.55

Klepafsluiters van staal

kg

S

28.14.13.57

Andere klepafsluiters

kg

S

28.14.13.73

Kogelafsluiters en plugkranen

kg

S

28.14.13.75

Vlinderkleppen

kg

S

28.14.13.77

Membraanafsluiters

kg

S

28.14.13.80

Andere apparaten

kg

S

CPA: 28.14.20

Delen van kranen en dergelijke artikelen

28.14.20.00

Delen van kranen en dergelijke artikelen (incl. reduceerventielen en thermo
statisch werkende kleppen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs,
voor bakken en voor dergelijke bergingsmiddelen

NACE: 28.15

Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen

CPA: 28.15.10

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke

28.15.10.30

Kogellagers

S

kg

S

Verw.
naar de
Nota’s

S2
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P

28.15.10.53

Kegellagers (incl. samenstellingen van conische ringen en conische rollen)

kg

S

28.15.10.55

Tonlagers

kg

S

28.15.10.57

Cilinderlagers

kg

S

28.15.10.70

Naaldlagers

kg

S

28.15.10.90

Lagers, (incl. gecombineerde lagers) (excl. kogellagers, kegellagers, tonlagers,
cilinderlagers en naaldlagers)

kg

S

CPA: 28.15.21

Scharnierende kettingen, van ijzer of van staal

28.15.21.30

Rolkettingen van gietijzer, van ijzer of staal, van de soort gebruikt voor
rijwielen of motorrijwielen

kg

S

28.15.21.50

Rolkettingen van gietijzer, van ijzer of staal (excl. die van de soort gebruikt
voor rijwielen of motorrijwielen)

kg

S

28.15.21.70

Scharnierende kettingen van gietijzer, van ijzer of staal (excl. rolkettingen)

kg

S

CPA: 28.15.22

Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken

28.15.22.30

Krukken en krukassen

kg

S

S2

28.15.22.50

Cardanassen

kg

S

S2

28.15.22.70

Andere assen

kg

S

S2

CPA: 28.15.23

Kussenblokken en lagerschalen

28.15.23.30

Kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers

kg

S

28.15.23.50

Kussenblokken (excl. die voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke
lagers); lagerschalen

kg

S

CPA: 28.15.24

Getande overbrengingen; kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere overbrengingsmechanismen
voor het opvoeren, veranderen of anderszins aanpassen van de snelheid

28.15.24.32

Cilindrische getande overbrengingen voor stationaire installaties

kg

S

28.15.24.33

Conische of cilindrisch-conische getande overbrengingen voor stationaire
installaties, tandwielen

kg

S

28.15.24.34

Wormwieloverbrengingen voor stationaire installaties

kg

S

28.15.24.40

Andere getande overbrengingen

kg

S

28.15.24.50

Tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren,
vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid van machines en van
land- of zeevoertuigen (excl. getande overbrengingen en wrijvingswielen)

kg

S

28.15.24.73

Kogellager- en rollagerassen

kg

S

S2
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P

28.15.24.75

Andere overbrengingsorganen (excl. getande overbrengingen, wrijvingswie
len, kogellager- en rollagerassen en tandwielkasten en andere overbrengings
mechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de
snelheid)

kg

S

CPA: 28.15.25

Vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen)

28.15.25.00

Vliegwielen en riemschijven (incl. takelblokken)

kg

S

CPA: 28.15.26

Koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen daaronder begrepen)

28.15.26.00

Koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen daaronder be
grepen)

kg

S

CPA: 28.15.31

Kogels, rollen, naalden en dergelijke; delen van kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers

28.15.31.30

Kogels, rollen, naalden en dergelijke delen van lagers

28.15.31.50

Delen van lagers (excl. kogels, rollen, naalden en dergelijke)

CPA: 28.15.32

Delen van scharnierende kettingen, van ijzer of van staal

28.15.32.00

Delen van scharnierende kettingen, van gietijzer, van ijzer of van staal

CPA: 28.15.39

Delen van getande overbrengingen en drijfwerkelementen, n.e.g.

28.15.39.30

Delen van kussenblokken voor lagers van alle soorten

S

S2

28.15.39.50

Delen van drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, krukken, lagerschalen,
getande overbrengingen, kogellager- en rollagerassen, tandwielkasten, kop
pelomvormers, vliegwielen en riemschijven, koppelingen en koppelingsorga
nen en beweeglijke koppelingen

S

S2

NACE: 28.21

Vervaardiging van ovens en branders

CPA: 28.21.11

Branders; automatische stookinrichtingen; mechanische roosters; mechanische toestellen voor het verwijderen van
as en dergelijke inrichtingen

28.21.11.30

Branders voor vloeibare brandstof

p/st

S

28.21.11.50

Branders voor vaste brandstof of voor gas (incl. die voor meer dan een
soort brandstof)

p/st

S

28.21.11.70

Automatische stookinrichtingen (incl. daarvoor bestemde werp- en schroef
stokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen
van as en dergelijke inrichtingen)

p/st

S

CPA: 28.21.12

Ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik, ovens voor verbranding van afval daaronder
begrepen, niet-elektrisch (excl.bakkersovens)

28.21.12.30

Roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en andere
ovens voor thermische behandeling van ertsen of van metalen, niet-elek
trisch

p/st

S

28.21.12.70

Industriële ovens en ovens voor laboratoria (incl. ovens voor verbranding
van afval), niet elektrisch (excl. roostovens en gietovens voor ertsen, smelt
ovens voor metalen en andere ovens voor thermische behandeling van
ertsen of van metalen, bakkersovens, droogovens en ovens voor het kraken
van petroleum)

kg

S

CPA: 28.21.13

Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik; toestellen voor inductieve of diëlektrische
verwarming

28.21.13.30

Elektrische bakkersovens

kg

S

S2

S

S2

S

p/st

S
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P

28.21.13.51

Weerstandovens voor industrieel of laboratoriumgebruik (excl. bakkers
ovens)

kg

S

28.21.13.53

Elektrische ovens met inductieve verwarming, voor industrieel of laborato
riumgebruik

kg

S

28.21.13.54

Elektrische ovens (excl. die met inductieve verwarming en weerstandovens);
toestellen voor de behandeling van stoffen door inductieve verwarming
(excl. ovens)

kg

S

CPA: 28.21.14

Delen van branders en ovens

28.21.14.30

Delen van branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brand
stof, met verpoederde vaste brandstof of met gas, of van automatische
stookinrichtingen, van werp- en schroefstokers, van mechanische roosters,
van mechanische toestellen voor het verwijderen van as en van dergelijke
inrichtingen

S

S2

28.21.14.50

Delen van niet-elektrische industriële ovens en ovens voor laboratoria

S

S2

28.21.14.70

Delen van elektrische ovens of van andere toestellen voor industrieel ge
bruik of voor laboratoriumgebruik werkend met inductieve of met diëlek
trische verwarming

S

S2

NACE: 28.22

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

CPA: 28.22.11

Takels, n.e.g.

28.22.11.30

Takels met elektromotor

p/st

S

28.22.11.70

Takels zonder elektromotor

p/st

S

CPA: 28.22.12

Lieren voor mijnschachten; lieren speciaal ontworpen voor ondergrondse mijnbouw; andere lieren; kaapstanders

28.22.12.00

Lieren en kaapstanders

CPA: 28.22.13

Dommekrachten en vijzels

28.22.13.30

p/st

S

Stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen

p/st

S

28.22.13.50

Dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend (excl. stationaire hefbrug
gen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen)

p/st

S

28.22.13.70

Andere dommekrachten en vijzels (excl. hydraulisch werkend en excl. sta
tionaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen)

p/st

S

CPA: 28.22.14

Dirkkranen; hijskranen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan

28.22.14.20

Loopkranen

p/st

S

28.22.14.33

Verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens

p/st

S

28.22.14.35

Laadbruggen en bokkranen

p/st

S

28.22.14.40

Toren- en portaalkranen

p/st

S

28.22.14.50

Op rails verrijdbare hijs- en hefmachines en -toestellen met eigen beweeg
kracht, voor gebruik bij bouwwerken, in steengroeven enz.

p/st

S
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28.22.14.60

Hijs- en hefmachines en -toestellen ontworpen om op een wegvoertuig te
worden gemonteerd

p/st

S

28.22.14.70

Hijs- en hefmachines en -toestellen (excl. die met eigen beweegkracht en
excl. loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen, portaalwagens, to
renkranen en portaalkranen)

p/st

S

CPA: 28.22.15

Vorkheftrucks; andere transportwagentjes; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes

28.22.15.13

Transportwagens met eigen beweegkracht, met hef- of hanteerinrichting,
aangedreven door een elektromotor, met een hefvermogen ≥ 1 m

p/st

S

28.22.15.15

Transportwagens met eigen beweegkracht, met hef- of hanteerinrichting,
aangedreven door een elektromotor, met een hefvermogen < 1 m

p/st

S

28.22.15.30

Transportwagens met eigen beweegkracht, met hef- of hanteerinrichting,
zonder elektromotor

p/st

S

28.22.15.50

Transportwagens met hef- of hanteerinrichting, (excl. die met eigen beweeg
kracht)

p/st

S

28.22.15.70

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsys
teem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerrei
nen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden;
trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes

p/st

S

CPA: 28.22.16

Personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen; roltrappen en rolpaden

28.22.16.30

Elektrische personen- en goederenliften (incl. bakkenliften)

p/st

S

28.22.16.50

Personen- en goederenliften (incl. bakkenliften) (excl. elektrische)

p/st

S

28.22.16.70

Roltrappen en rolpaden

p/st

S

CPA: 28.22.17

Pneumatische en andere continu-werkende transportinrichtingen voor goederen

28.22.17.40

Pneumatische transportinrichtingen

p/st

S

28.22.17.50

Continu werkende transportinrichtingen voor goederen, werkend met bak
ken

p/st

S

28.22.17.70

Continu werkende transportinrichtingen voor goederen, werkend met ban
den

p/st

S

28.22.17.93

Rollenbanen en zogenaamde castors voor goederen (excl. speciaal ontwor
pen voor ondergronds gebruik of werkend met bakken of banden en excl.
pneumatische transportinrichtingen)

p/st

S

28.22.17.95

Continu werkende transportinrichtingen voor goederen (excl. speciaal ont
worpen voor ondergronds gebruik of werkend met bakken of banden en
excl. pneumatische transportinrichtingen, rollenbanen en castors)

p/st

S

CPA: 28.22.18

Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen en andere machines en toestellen voor het hanteren van
goederen

28.22.18.20

Kabelbanen (incl. stoelliften en skisleepliften); trekmechanismen voor kabel
sporen

p/st

S
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P

28.22.18.40

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede machines en toe
stellen voor het hanteren van goederen, n.e.g.

p/st

S

28.22.18.50

Laadtoestellen speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de landbouw

p/st

S

CPA: 28.22.19

Delen van hijs-, hef- en transportwerktuigen

28.22.19.30

Delen van machines en toestellen bedoeld bij de GS-posten 8425, 8427 en
8428 (excl. die van personen- en goederenliften (incl. bakkenliften), dan wel
van roltrappen)

S

S2

28.22.19.50

Delen van personen- en goederenliften (incl. bakkenliften), dan wel van
roltrappen

S

S2

28.22.19.70

Delen van transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een
hef- of hanteerinrichting, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaat
sen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen
over korte afstanden, incl. trekkers van de soort gebruikt op spoorwegper
rons, n.e.g.

S

S2

CPA: 28.22.20

Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen voor hijskranen, excavateurs (emmergravers) en
dergelijke

28.22.20.00

Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen voor hijskra
nen, excavateurs (emmergravers) en dergelijke

NACE: 28.23

Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (excl. computers en randapparatuur)

CPA: 28.23.10

Boekhoudmachines en dergelijke machines met rekenmechanisme

28.23.10.00

Boekhoudmachines en dergelijke machines met rekenmechanisme

CPA: 28.23.21

Kantoormachines

28.23.21.10

Kantoormachines

CPA: 28.23.22

Delen en toebehoren van kantoormachines

28.23.22.10

Delen en toebehoren van kantoormachines

NACE: 28.24

Vervaardiging van elektrisch handgereedschap

CPA: 28.24.11

Elektromechanisch handgereedschap met ingebouwde elektromotor

28.24.11.13

Elektromechanische handboormachines, werkend zonder externe energie
bron

p/st

S

28.24.11.15

Elektropneumatische handboormachines van alle soorten

p/st

S

28.24.11.17

Elektromechanische handboormachines (excl. die werkend zonder externe
energiebron en elektropneumatische)

p/st

S

28.24.11.20

Elektromechanisch handgereedschap werkend zonder externe energiebron
(excl. boormachines, zagen)

p/st

S

28.24.11.23

Elektromechanische kettingzagen

p/st

S

28.24.11.25

Elektromechanische cirkelzagen

p/st

S

28.24.11.27

Elektromechanische handzagen (excl. kettingzagen, cirkelzagen)

p/st

S

kg

S

p/st

S

p/st

S

S

S2
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P

28.24.11.50

Handgereedschap met ingebouwde elektromotor, werkend met externe
energiebron: slijp-, schuur en schaafmachines

p/st

S

28.24.11.80

Elektromechanische heggenscharen, grasscharen en graskantsnijders

p/st

S

28.24.11.85

Elektromechanisch handgereedschap, met ingebouwde elektromotor, wer
kend met externe energiebron (excl. zagen, boormachines, slijp-, schuuren schaafmachines, heggenscharen, grasscharen en graskantsnijders)

p/st

S

CPA: 28.24.12

Andere draagbaar mechanisch aangedreven handgereedschap

28.24.12.40

Pneumatisch handgereedschap, ook indien met slagmechanisme

p/st

S

28.24.12.60

Kettingzagen met ingebouwde niet-elektrische motor

p/st

S

28.24.12.80

Hydraulisch handgereedschap met ingebouwde niet-elektrische motor (excl.
kettingzagen)

p/st

S

CPA: 28.24.21

Delen van elektromechanisch handgereedschap met ingebouwde elektromotor

28.24.21.00

Delen van kettingzagen en van ander handgereedschap met een ingebouwde
motor (excl. die van pneumatisch gereedschap)

CPA: 28.24.22

Delen van ander draagbaar mechanisch aangedreven handgereedschap

28.24.22.50

Delen van pneumatisch handgereedschap

NACE: 28.25

Vervaardiging van machines en apparaten voor koeltechniek en klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik

CPA: 28.25.11

Warmtewisselaars en toestellen voor het vloeibaar maken van lucht of andere gassen

28.25.11.30

Warmtewisselaars

p/st

S

28.25.11.50

Apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of andere
gassen

p/st

S

CPA: 28.25.12

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten

28.25.12.20

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruim
ten, van de soort die aan muren of ramen wordt bevestigd en die uit een
enkele eenheid bestaat of van het type “split-systeem” (systemen met afzon
derlijke elementen)

p/st

S

28.25.12.40

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruim
ten, van de soort gebruikt voor motorvoertuigen

p/st

S

28.25.12.50

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruim
ten, voorzien van een koeltechnische inrichting (excl. die voor motorvoer
tuigen en die bestaande uit een enkele eenheid of van het type “splitsysteem” (systemen met afzonderlijke elementen))

p/st

S

28.25.12.70

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruim
ten, niet voorzien van een koeltechnische inrichting, centrale luchtbehan
delingskasten, VAV-boxen en -terminals, CAV-boxen en -terminals en ven
tilatorluchtkoelers

p/st

S

CPA: 28.25.13

Machines, apparaten en toestellen voor de koel- en vriestechniek en warmtepompen, andere dan die voor
huishoudelijk gebruik

28.25.13.33

Koelvitrines en koeltoonbanken met ingebouwde koelgroep of verdamper,
voor diepvriesproducten

p/st

S

28.25.13.35

Koelvitrines en koeltoonbanken met ingebouwde koelgroep of verdamper
(excl. die voor diepvriesproducten)

p/st

S

S

S2

S

S2
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28.25.13.60

Koelmeubelen met ingebouwde koelgroep of verdamper (excl. koel-vries
combinaties voorzien van afzonderlijke buitendeuren, koelkasten voor huis
houdelijk gebruik, koelvitrines en koeltoonbanken)

p/st

S

28.25.13.80

Warmtepompen (excl. machines en apparaten voor de regeling van het
klimaat bedoeld bij GS-post 8415)

p/st

S

28.25.13.90

Andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek

p/st

S

CPA: 28.25.14

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen, n.e.g.

28.25.14.10

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht (excl. luchtfilters voor
explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren)

p/st

S

28.25.14.30

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen (excl. die voor lucht en
katalytisch werkende, en excl. isotopenscheiders)

p/st

S

28.25.14.40

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen, katalytisch werkend
(excl. luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren en
toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht)

p/st

S

28.25.14.50

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen, met behuizing van
roestvrij staal en in- en uitlaatbuizen met een binnendiameter van niet
meer dan 1,3 cm (excl. luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbran
dingsmotoren)

p/st

S

CPA: 28.25.20

Ventilatoren, andere dan tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren

28.25.20.10

Ventilatoren, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt
voor de koeling van microprocessoren, telecommunicatietoestellen, automa
tische gegevensverwerkende machines of eenheden van automatische gege
vensverwerkende machines

p/st

S

28.25.20.30

Axiale ventilatoren (excl. tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventi
latoren met ingebouwde elektromotor met een vermogen ≤ 125 W)

p/st

S

28.25.20.50

Centrifugale ventilatoren (excl. tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en
dakventilatoren met ingebouwde elektromotor met een vermogen
≤ 125 W)

p/st

S

28.25.20.70

Ventilatoren (excl. tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren
met ingebouwde elektromotor met een vermogen ≤ 125 W, en axiale en
centrifugale ventilatoren)

p/st

S

CPA: 28.25.30

Delen van machines, apparaten en toestellen voor de koel- en vriestechniek en van warmtepompen

28.25.30.10

Delen van machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in
besloten ruimten (incl. condensors, absorbers, verdampers en generatoren)

28.25.30.30

Meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voor
zien (incl. verdampers en complete koelgroepen)

p/st

S

28.25.30.50

Delen van machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, voor
niet-huishoudelijk gebruik (incl. verdampers en condensors)

p/st

S

28.25.30.70

Delen van machines, apparaten en toestellen voor de koel- en vriestechniek
en warmtepompen, n.e.g.

S

S

Verw.
naar de
Nota’s

S2
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S

S2

28.25.30.80

Delen van toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit,
voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuur
verandering nodig is, en van niet-elektrische geisers en andere heetwater
toestellen, n.e.g.

NACE: 28.29

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.

CPA: 28.29.11

Generatoren voor watergas of voor luchtgas; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren; distilleertoe
stellen en rectificeertoestellen

28.29.11.00

Generatoren voor watergas of voor luchtgas; acetyleenontwikkelaars en
dergelijke gasgeneratoren; distilleertoestellen en rectificeertoestellen

CPA: 28.29.12

Toestellen voor filtreren of zuiveren van vloeistoffen

28.29.12.30

p/st

S

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van water

p/st

S

28.29.12.50

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van dranken (excl. water)

p/st

S

28.29.12.70

Toestellen voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen of voor het
filtreren of zuiveren van vloeistoffen (excl. die voor het filtreren of zuiveren
van water of dranken, en excl. centrifuges, centrifugaaldrogers en smeerolieen brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren)

p/st

S

CPA: 28.29.13

Smeerolie- en brandstoffilters en luchtfilters voor explosie- of voor verbrandingsmotoren

28.29.13.30

Smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandings
motoren

p/st

S

28.29.13.50

Luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren

p/st

S

CPA: 28.29.21

Machines en toestellen voor het reinigen, vullen en verpakken van flessen en andere bergingsmiddelen

28.29.21.20

Machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en
andere bergingsmiddelen

p/st

S

28.29.21.50

Machines en toestellen voor het vullen, sluiten, etiketteren of capsuleren van
flessen, van bussen, van potten, van zakken en van dergelijke bergings
middelen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken

p/st

S

28.29.21.80

Verpakkingsmachines (excl. die voor het vullen, sluiten, etiketteren of cap
suleren van flessen, van bussen, van potten, van zakken en van dergelijke
bergingsmiddelen)

p/st

S

CPA: 28.29.22

Blusapparaten, spuitpistolen, zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen, andere dan
die voor de land- of tuinbouw

28.29.22.10

Brandblussers

p/st

S

28.29.22.20

Spuitpistolen en dergelijke toestellen

p/st

S

28.29.22.30

Zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen (excl.
blusapparaten, spuitpistolen en dergelijke toestellen)

p/st

S

28.29.22.40

Andere mechanische toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven

p/st

S

CPA: 28.29.23

Metalloplastische pakking; mechanische afdichtingen

28.29.23.00

Metalloplastische pakkingen; mechanische afdichtingen

kg

S
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CPA: 28.29.31

Weegtoestellen en weeginrichtingen voor industrieel gebruik; toestellen voor het continuwegen van goederen op
transportbanden; toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van
bergingsmiddelen

28.29.31.30

Toestellen voor het continu en dicontinu wegen van goederen op trans
portbanden

p/st

S

28.29.31.80

Automatische gravimetrische vulmachines

p/st

S

CPA: 28.29.32

Personenweegtoestellen en huishoudweegschalen

28.29.32.00

Personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoud
weegschalen

p/st

S

CPA: 28.29.39

Andere weeg- en meettoestellen en -inrichtingen

28.29.39.40

Andere weegtoestellen en weeginrichtingen

p/st

S

28.29.39.60

Niveaus

p/st

S

28.29.39.75

Meters en linialen met maatindeling

p/st

S

28.29.39.79

Handmeetinstrumenten, n.e.g.

CPA: 28.29.41

Centrifuges n.e.g.

28.29.41.00

Centrifuges (excl. melkontromers, centrifuges voor wasgoed en centrifuges
van de soort gebruikt in laboratoria)

CPA: 28.29.42

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas

28.29.42.00

Kalanders en walsmachines (excl. die voor metalen of voor glas)

CPA: 28.29.43

Verkoopautomaten

28.29.43.30

S

p/st

S

p/st

S

Verkoopautomaten voorzien van een inrichting voor het verwarmen of
voor het koelen

p/st

S

28.29.43.50

Verkoopautomaten (incl. geldwisselapparaten) (excl. die voorzien van een
inrichting voor het verwarmen of voor het koelen)

p/st

S

CPA: 28.29.50

Industriële vaatwasmachines

28.29.50.00

Machines voor het afwassen van vaatwerk (excl. die voor huishoudelijk
gebruik)

p/st

S

CPA: 28.29.60

Toestellen, apparaten en inrichtingen, n.e.g., voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij
temperatuurverandering nodig is

28.29.60.30

Koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water, waarbij de
warmte-uitwisseling niet plaatsvindt via een scheidingswand

p/st

S

28.29.60.50

Apparaten en inrichtingen voor het onder vacuüm opdampen van metalen

p/st

S

28.29.60.90

Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit, voor de
behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverande
ring nodig is, n.e.g.

p/st

S

CPA: 28.29.70

Niet-elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen en delen daarvan; machines en toestellen
voor het oppervlakteharden, werkend met gas
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28.29.70.20

Handbranders voor het solderen of lassen (excl. elektrische en die werkend
met laserstralen of met andere licht- of fotonenstralen, met ultrasone tril
lingen, met elektronenstralen, met magnetische impulsen of met plasma
stralen)

p/st

S

28.29.70.90

Machines en toestellen voor het solderen, het lassen, of het oppervlaktehar
den (excl. handbranders en elektrische machines en toestellen)

p/st

S

CPA: 28.29.81

Delen van generatoren voor watergas of luchtgas

28.29.81.00

Delen van generatoren voor watergas of voor luchtgas, acetyleenontwikke
laars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water

CPA: 28.29.82

Delen van centrifuges; delen van toestellen en apparaten voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of gassen

28.29.82.20

Delen van centrifuges en centrifugaaldrogers

S

S2

28.29.82.50

Delen van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen: of
gassen (excl. die van centrifuges en centrifugaaldrogers)

S

S2

CPA: 28.29.83

Delen van kalanders en walsmachines; delen van toestellen voor het spuiten; gewichten voor weegtoestellen

28.29.83.13

Cilinders voor kalanders en walsmachines (excl. die voor kalanders en wals
machines voor metalen of voor glas)

28.29.83.15

Delen van kalanders en walsmachines, (excl. cilinders en die voor kalanders
en walsmachines voor metalen of voor glas)

S

S2

28.29.83.20

Gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen
en weeginrichtingen (excl. die voor precisiebalansen met een gevoeligheid
van 5 cg of beter)

S

S2

28.29.83.40

Delen van mechanische toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstui
ven van vloeistoffen of van poeder, van blusapparaten, van spuitpistolen en
dergelijke toestellen of van zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en
dergelijke straaltoestellen

S

S2

28.29.83.50

Delen van verkoopautomaten (incl. geldwisselapparaten)

S

S2

CPA: 28.29.84

Delen van machines en apparaten, niet elektrisch, n.e.g.

28.29.84.00

Niet-automatische smeerpotten, vetnippels, oliekeerringen, handwielen, hef
bomen, handgrepen, beveiligingsinrichtingen en grondplaten voor machines

S

S2

CPA: 28.29.85

Delen van vaatwasmachines en van machines en toestellen voor het reinigen, vullen en verpakken

28.29.85.10

Delen van machines voor het afwassen van vaatwerk

S

S2

28.29.85.20

Delen van verpakkingsmachines

S

S2

CPA: 28.29.86

Delen van niet-elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen, of van machines en toestellen
voor het oppervlakteharden, werkend met gas

28.29.86.00

Delen van machines, toestellen en werktuigen bedoeld bij GS-post 8468

S

p/st

S2

S

S

S2
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p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

NACE: 28.30

Vervaardiging van machines en werktuigen voor landbouw en bosbouw

CPA: 28.30.10

Motoculteurs

28.30.10.00

Motoculteurs

CPA: 28.30.21

Tractors met een motorvermogen van ≤ 37 kW

28.30.21.10

Tractors met een vermogen ≤ 37 kW, excl. motoculteurs, trekkers (weg
tractors) voor opleggers, tractors met rupsbanden

CPA: 28.30.22

Tractors met een motorvermogen van > 37 kW doch ≤ 59 kW

28.30.22.10 z

Tractors met een vermogen > 37 kW doch ≤ 59 kW, excl. motoculteurs,
trekkers (wegtractors) voor opleggers, tractors met rupsbanden

CPA: 28.30.23

Tractors met een motorvermogen van > 59 kW

28.30.23.00 z

Tractors met een vermogen > 59 kW, excl. motoculteurs, trekkers (weg
tractors) voor opleggers, tractors met rupsbanden

CPA: 28.30.31

Ploegen

28.30.31.40

Ploegen

CPA: 28.30.32

Eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines

28.30.32.10

Cultivators

p/st

S

28.30.32.20

Schijfeggen

p/st

S

28.30.32.30

Eggen (excl. schijfeggen)

p/st

S

28.30.32.50

Motorhakmachines

p/st

S

28.30.32.70

Schoffel- en wiedmachines

p/st

S

CPA: 28.30.33

Zaai-, plant- en pootmachines

28.30.33.00

Zaai-, plant- en pootmachines

p/st

S

CPA: 28.30.34

Machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen

28.30.34.30

Machines voor het strooien of verspreiden van minerale of chemische mest
stoffen voor de voorbereiding van de bodem

p/st

S

28.30.34.50

Machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen (excl. die voor
minerale of chemische meststoffen)

p/st

S

CPA: 28.30.39

Andere machines en werktuigen voor de bodembewerking

28.30.39.00

Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, n.e.g.;
rollers voor gras- en sportvelden

p/st

S

CPA: 28.30.40

Gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen

28.30.40.10

Gazonmaaimachines met elektromotor (incl. die voor parken en sportvel
den)

p/st

S

28.30.40.30

Gazonmaaimachines met niet-elektrische aandrijving (incl. die voor parken
en sportvelden), met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting

p/st

S
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28.30.40.50

Gazonmaaimachines met niet-elektrische motor (incl. die voor parken en
sportvelden), met een in een verticaal vlak draaiende snijinrichting of met
een maaibalk

p/st

S

28.30.40.70

Gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen,
zonder motor

p/st

S

CPA: 28.30.51

Maaimachines, maaibalken voor tractors daaronder begrepen, n.e.g.

28.30.51.30

Maaimachines met motor (excl. die voor gazons, parken, golfterreinen en
sportvelden)

p/st

S

28.30.51.50

Maaimachines, inclusief maaibalken, speciaal vervaardigd om te worden
gemonteerd op of te worden getrokken door een tractor

p/st

S

28.30.51.70

Maaimachines (excl. die met een motor, die voor gazons, parken, golfter
reinen en sportvelden en die speciaal vervaardigd om te worden gemon
teerd op of te worden getrokken door een tractor)

p/st

S

CPA: 28.30.52

Machines en toestellen voor het hooien

28.30.52.00

Machines en toestellen voor het hooien

p/st

S

CPA: 28.30.53

Stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen

28.30.53.40

Stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen

p/st

S

CPA: 28.30.54

Machines voor het oogsten van wortels en knollen

28.30.54.20

Aardappeloogstmachines

p/st

S

28.30.54.50

Bietenkoppers en bietenoogstmachines

p/st

S

28.30.54.80

Machines voor het oogsten van wortels en knollen (excl. aardappeloogst
machines, bietenkoppers en bietenoogstmachines)

p/st

S

CPA: 28.30.59

Machines en toestellen voor het oogsten, n.e.g.; dorsmachines

28.30.59.15

Maaidorsers

p/st

S

28.30.59.30

Dorsmachines (excl. maaidorsers)

p/st

S

28.30.59.45

Veldhakselaars (excl. die met eigen beweegkracht)

p/st

S

28.30.59.60

Veldhakselaars met eigen beweegkracht

p/st

S

28.30.59.70

Machines en toestellen voor het oogsten (excl. maaidorsers machines voor
het oogsten van wortels en knollen en veldhakselaars)

p/st

S

CPA: 28.30.60

Mechanische toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder, voor de land- of
tuinbouw

28.30.60.10

Watersproeitoestellen voor de land- of tuinbouw

p/st

S

28.30.60.30

Draagbare toestellen, met of zonder motor, voor het spuiten, verspreiden of
verstuiven van vloeistoffen of poeder voor de land- of tuinbouw (excl.
watersproeitoestellen)

p/st

S
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28.30.60.50

Toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven, speciaal vervaardigd
om te worden gemonteerd op of te worden getrokken door een tractor
(excl. watersproeitoestellen)

p/st

S

28.30.60.90

Andere toestellen voor de land- of tuinbouw

p/st

S

CPA: 28.30.70

Aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend

28.30.70.40

Aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelf
lossend

p/st

S

CPA: 28.30.81

Machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten, met uitzondering van
zaad, graan of gedroogde peulgroenten

28.30.81.00

Machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere
landbouwproducten

CPA: 28.30.82

Melkmachines

28.30.82.00

Melkmachines

CPA: 28.30.83

Machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder

28.30.83.00

Machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder

CPA: 28.30.84

Broedmachines en kunstmoeders

28.30.84.00

Broedmachines en kunstmoeders

CPA: 28.30.85

Andere machines en toestellen voor de pluimveeteelt

28.30.85.00

Machines en toestellen voor de pluimveeteelt, n.e.g.

CPA: 28.30.86

Machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, n.e.g.

28.30.86.30

Machines en werktuigen voor bosbouw

p/st

S

28.30.86.60

Andere machines en toestellen bedoeld bij GS-post 8436

p/st

S

CPA: 28.30.91

Delen van machines en toestellen voor het oogsten en van dorsmachines, n.e.g.

28.30.91.00

Delen van machines, toestellen en werktuigen bedoeld bij GS-post 8433

CPA: 28.30.92

Delen van machines en werktuigen voor bodembewerking

28.30.92.00

Delen van machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw,
voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem

CPA: 28.30.93

Delen van andere machines en werktuigen voor de landbouw

28.30.93.30

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

S2

S

S2

Delen van machines en toestellen voor de pluimveeteelt (incl. die van
broedmachines en kunstmoeders)

S

S2

28.30.93.80

Delen van machines en toestellen bedoeld bij GS-post 8436, n.e.g.

S

S2

CPA: 28.30.94

Delen van melkmachines en van machines en toestellen voor zuivelbedrijven, n.e.g.

28.30.94.00

Delen van melkmachines en van machines en toestellen voor zuivelbedrij
ven

S

S2
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NACE: 28.41

Vervaardiging van machines voor metaalbewerking

CPA: 28.41.11

Gereedschapswerktuigen voor de bewerking van metaal waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van
laserstralen, ultrasone trillingen, waterstralen en dergelijke

28.41.11.20 *

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waar
bij materiaal wordt weggenomen, werkend met behulp van laser- of andere
licht- of fotonenstralen of met behulp van plasmastralen

p/st

S

28.41.11.40 *

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waar
bij materiaal wordt weggenomen, werkend met behulp van elektroche
mische procedés, van elektronenstralen, van ionenstralen of ultrasone tril
lingen (excl. werktuigen voor de vervaardiging van elementen of schakelin
gen van halfgeleidermateriaal of van elektronische geïntegreerde schakelin
gen)

p/st

S

28.41.11.50

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waar
bij materiaal wordt weggenomen, werkend met behulp van elektro-erosie
(vonkerosie)

p/st

S

28.41.11.60

Waterstraalsnijmachines

p/st

S

CPA: 28.41.12

Bewerkingscentra, enkelstationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewer
king van metalen

28.41.12.20

Horizontale bewerkingscentra voor de bewerking van metalen

p/st

S

28.41.12.40

Verticale bewerkingscentra voor de bewerking van metalen (incl. gecom
bineerd horizontale en verticale bewerkingscentra)

p/st

S

28.41.12.50

Enkel-stationsbewerkingsmachines voor de bewerking van metalen

p/st

S

28.41.12.70

Meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van metalen

p/st

S

CPA: 28.41.21

Draaibanken voor het verspanend bewerken van metaal

28.41.21.23

Horizontale draaicentra met numerieke besturing, voor het verspanend be
werken van metaal

p/st

S

28.41.21.30 *

Horizontale draaiautomaten met numerieke besturing, al dan niet automa
tisch, voor het verspanend bewerken van metaal (excl. draaicentra)

p/st

S

28.41.21.40

Horizontale draaibanken zonder numerieke besturing, voor het verspanend
bewerken van metaal

p/st

S

28.41.21.60

Draaibanken (incl. draaicentra) voor het verspanend bewerken van metaal
(excl. horizontale draaibanken)

p/st

S

CPA: 28.41.22

Machines voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, n.e.g.

28.41.22.17

Kniefreesmachines met numerieke besturing, voor het bewerken van metaal
(excl. ruim-freesmachines)

p/st

S

28.41.22.20 *

Freesmachines en gereedschapsfreesmachines met numerieke besturing,
voor het bewerken van metaal (incl. vlakfreesmachines) (excl. ruim-freesma
chines en kniefreesmachines)

p/st

S

28.41.22.33

Bewerkingseenheden op slede voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden
of draadtappen in metaal

p/st

S

28.41.22.40

Ruimmachines en ruim-freesmachines met numerieke besturing, voor het
bewerken van metaal (excl. boormachines)

p/st

S
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28.41.22.60

Ruimmachines en ruim-freesmachines zonder numerieke besturing, voor
het bewerken van metaal (excl. boormachines)

p/st

S

28.41.22.70

Freesmachines voor het bewerken van metaal, zonder numerieke besturing
(excl. ruim-freesmachines)

p/st

S

28.41.22.80

Machines voor het snijden of tappen van metaaldraad (excl. boormachines)

p/st

S

CPA: 28.41.23

Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten of op andere wijze afwerken van metaal

28.41.23.00

Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten of op andere wijze
afwerken van metaal

CPA: 28.41.24

Schaafbanken, zaagmachines, afsteekbanken en dergelijke

28.41.24.10

p/st

S

Trekfreesbanken voor het bewerken van metaal, metaalcarbiden of cermets

p/st

S

28.41.24.30

Machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tand
wielen van metaal, van metaalcarbiden of van cermets (excl. schaafbanken,
sterkearmschaafbanken, steekbanken en trekfreesbanken)

p/st

S

28.41.24.70

Zaagmachines en afsteekbanken voor het bewerken van metaal, metaalcar
biden of cermets

p/st

S

28.41.24.91 z

Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken en andere gereedschaps
werktuigen voor het bewerken van metaal, metaalcarbiden of cermets, n.e.g.
(excl. vijlmachines)

p/st

S

CPA: 28.41.31

Machines voor het buigen, het vouwen of het strekken van metaal

28.41.31.20

Machines (incl. persen) met numerieke besturing, voor het buigen, het
vouwen, het strekken of het vlakken van vlakke producten van metaal

p/st

S

28.41.31.40

Machines (incl. persen) met numerieke besturing, voor het buigen, het
vouwen, het strekken of het vlakken van metaal (excl. die voor het bewer
ken van vlakke producten)

p/st

S

28.41.31.60

Machines (incl. persen) zonder numerieke besturing, voor het buigen, het
vouwen, het strekken of het vlakken van vlakke producten

p/st

S

28.41.31.80

Machines (incl. persen) zonder numerieke besturing, voor het buigen, het
vouwen, het strekken of het vlakken van metaal (excl. die voor het bewer
ken van vlakke producten)

p/st

S

CPA: 28.41.32

Machines voor het ponsen of het inkepen van metaal

28.41.32.40

Machines (incl. persen) met numerieke besturing, voor het inkepen van of
het ponsen in metaal (incl. gecombineerde machines voor het ponsen en
afknippen)

p/st

S
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28.41.32.61

Machines, incl. persen, voor het afknippen van metaal, zonder numerieke
besturing (m.u.v. die voor het bewerken van vlakke producten en m.u.v.
gecombineerde machines voor het ponsen en afknippen)

p/st

S

28.41.32.80

Machines (incl. persen) zonder numerieke besturing, voor het inkepen van
of het ponsen in metaal (incl. gecombineerde machines voor het ponsen en
afknippen)

p/st

S

CPA: 28.41.33

Machines voor het smeden, het stampen of het hameren; hydraulische en andere persen voor de bewerking van
metaal, n.e.g.

28.41.33.10

Machines (incl. persen) met numerieke besturing, voor het smeden, het
stampen of het hameren van metaal

p/st

S

28.41.33.20

Machines (incl. persen) zonder numerieke besturing, voor het smeden, het
stampen of het hameren van metaal

p/st

S

28.41.33.50

Hydraulische persen voor het bewerken van metaal, n.e.g.

p/st

S

28.41.33.60

Niet-hydraulische persen voor het bewerken van metaal, n.e.g.

p/st

S

CPA: 28.41.34

Gereedschapswerktuigen, n.e.g., voor het niet-verspanend bewerken van metaal, gesinterde metaalcarbiden of
cermets

28.41.34.10

Trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke, van metaal,
gesinterde metaalcarbiden of cermets

p/st

S

28.41.34.30

Schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines voor het bewerken van me
taal, gesinterde metaalcarbiden of cermets

p/st

S

28.41.34.50

Machines voor het bewerken van draad (excl. trekbanken en schroefdraad
rol- en schroefdraadwalsmachines)

p/st

S

28.41.34.71 z

Machines waarin buizen of staven door draaiende matrijzen worden getrok
ken om ze een kleinere diameter te geven en forceerbanken, voor het
bewerken van metaal, machines voor de vervaardiging van buigzame buizen
van spiraalvormig gewonden bandmetaal, magnetovormmachines en andere
gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal
(excl. klinkmachines)

p/st

S

CPA: 28.41.40

Delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor de bewerking van metaal

28.41.40.30

Delen en toebehoren van gereedschapswerktuigen voor het snijden van
metaal (excl. gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen, werk
stukhouders en verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage
op gereedschapswerktuigen)

S

S2

28.41.40.50

Delen en toebehoren van gereedschapswerktuigen voor het vormen van
metaal (excl. gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen, werk
stukhouders en verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage
op gereedschapswerktuigen)

S

S2

NACE: 28.49

Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen

CPA: 28.49.11

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton en van dergelijke
minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas

28.49.11.30

Zaagmachines voor het bewerken van steen, van keramische producten, van
beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor
het koud bewerken van glas

p/st

S
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28.49.11.50

Slijp- en polijstmachines voor het bewerken van steen, van keramische
producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen,
alsmede voor het koud bewerken van glas

p/st

S

28.49.11.70

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische pro
ducten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen,
alsmede voor het koud bewerken van glas.(excl. zaagmachines en slijpen polijstmachines)

p/st

S

CPA: 28.49.12

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde
kunststof of van dergelijke harde stoffen; machines en toestellen voor de galvanotechniek

28.49.12.20

Voor meerdere bewerkingen geschikte machines waarbij het werkstuk tus
sen elke bewerking automatisch wordt toegevoerd, voor het bewerken van
hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en van
dergelijke harde stoffen

p/st

S

28.49.12.40

Bewerkingscentra voor de bewerking van andere materialen dan metaal (of
specificeer voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde
rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen, anders dan
metaal)

p/st

S

28.49.12.83

Apparaten en toestellen voor de galvanoplastiek, voor elektrolyse of voor
elektroforese

kg

S

28.49.12.87

Persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van hout of van
andere houtachtige stoffen, alsmede andere machines en toestellen voor
de behandeling van hout of kurk

p/st

S

28.49.12.90

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, van kurk, van been,
van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen,
n.e.g.

p/st

S

CPA: 28.49.13

Stationaire draai- of klopboormachines, vijlmachines, klinkmachines, metaalscharen

28.49.13.10

Boormachines voor de metaalbewerking, met numerieke besturing (m.u.v.
bewerkingseenheden op slede)

p/st

S

28.49.13.20

Boormachines voor de metaalbewerking, zonder numerieke besturing
(m.u.v. bewerkingseenheden op slede; handgereedschap)

p/st

S

28.49.13.30 z

Vijlmachines

p/st

S

28.49.13.40

Machines, incl. persen, voor het afknippen van metaal, met numerieke
besturing (m.u.v. gecombineerde machines voor het ponsen en afknippen)

p/st

S

28.49.13.50

Machines, incl. persen, voor het afknippen van metaal, zonder numerieke
besturing, voor het bewerken van vlakke producten (m.u.v. gecombineerde
machines voor het ponsen en afknippen)

p/st

S

28.49.13.60 z

Klinkmachines

p/st

S

CPA: 28.49.21

Gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen, voor gereedschapswerktuigen

28.49.21.10

Spandoorns, spantangen en hulzen voor gereedschapswerktuigen en voor
handgereedschap

kg

S

28.49.21.30

Gereedschaphouders voor draaibanken (excl. spandoorns, spantangen en
hulzen)

kg

S
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28.49.21.50

Gereedschaphouders, n.e.g.

kg

S

28.49.21.70

Zelfopenende draadsnijkoppen voor gereedschapswerktuigen

kg

S

CPA: 28.49.22

Werkstukhouders voor gereedschapswerktuigen

28.49.22.30

Werkstukgebonden houders en toebehoren voor werkstukgebonden hou
ders, voor gereedschapswerktuigen en handgereedschap

kg

S

28.49.22.50

Werkstukhouders voor draaibanken (excl. werkstukgebonden houders en
toebehoren voor werkstukgebonden houders)

kg

S

28.49.22.70

Werkstukhouders voor gereedschapswerktuigen en handgereedschap (excl.
werkstukgebonden houders en toebehoren voor werkstukgebonden houders
en werkstukhouders voor draaibanken)

kg

S

CPA: 28.49.23

Verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op gereedschapswerktuigen

28.49.23.50

Verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op gereedschaps
werktuigen, n.e.g.

kg

S

CPA: 28.49.24

Delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, van kurk, van steen, van geharde
rubber of van dergelijke harde stoffen

28.49.24.30

Delen en toebehoren voor machines bedoeld bij GS-post 8464

S

S2

28.49.24.50

Delen en toebehoren voor machines bedoeld bij GS-post 8465

S

S2

NACE: 28.91

Vervaardiging van machines voor metallurgie

CPA: 28.91.11

Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines; walsstoelen voor metalen

28.91.11.30

Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede
gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen

p/st

S

28.91.11.53

Walsstoelen voor metalen buizen; walsstoelen voor het warm walsen of
voor het gecombineerd warm en koud walsen van metalen

p/st

S

28.91.11.57

Walsstoelen voor het koud walsen van metalen

p/st

S

CPA: 28.91.12

Delen van machines en toestellen voor ijzer- en staalfabrieken; delen van walsstoelen

28.91.12.30

Delen van convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen),
alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen

28.91.12.50

Walsrollen

28.91.12.70

Delen van walsstoelen voor metalen (excl. walsrollen)

NACE: 28.92

Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw

CPA: 28.92.11

Continu werkende transportinrichtingen speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik

28.92.11.00

Continu werkende transportinrichtingen speciaal ontworpen voor onder
gronds gebruik

S
p/st

S
S

p/st

S2

S

S2
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CPA: 28.92.12

Gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van tunnels; andere machines voor het
boren

28.92.12.33

Gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van
tunnels, met eigen beweegkracht

p/st

S

28.92.12.35

Gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van
tunnels (excl. die met eigen beweegkracht)

p/st

S

28.92.12.53

Machines voor het boren, met eigen beweegkracht

p/st

S

28.92.12.55

Machines voor het boren (incl. vaste booreilanden voor het boren naar olie
of aardgas) (excl. die met eigen beweegkracht)

p/st

S

CPA: 28.92.21

Bulldozers en angledozers, met eigen beweegkracht

28.92.21.30

Bulldozers en angledozers, op rupsbanden

p/st

S

28.92.21.50

Bulldozers en angledozers, op wielen

p/st

S

CPA: 28.92.22

Egaliseermachines en schrapers, met eigen beweegkracht

28.92.22.10

Egaliseermachines en schrapers met eigen beweegkracht

p/st

S

CPA: 28.92.23

Wegwalsen, schapepootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht

28.92.23.10

Bodemverdichtingsmachines en dergelijke machines, met eigen beweeg
kracht

CPA: 28.92.24

Laadschoppen met voorschop, met eigen beweegkracht

28.92.24.30

p/st

S

Laadtoestellen speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik

p/st

S

28.92.24.50

Laadschoppen met voorschop, op wielen of op rupsbanden, excl. die spe
ciaal ontworpen voor ondergronds gebruik

p/st

S

CPA: 28.92.25

Mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen, met eigen beweegkracht, waarvan de boven
bouw 360o kan draaien, andere dan laadschoppen met voorschop

28.92.25.00

Mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen, met
eigen beweegkracht, waarvan de bovenbouw 360o kan draaien, andere dan
laadschoppen met voorschop

CPA: 28.92.26

Andere mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen, met eigen beweegkracht; andere
machines en toestellen voor de winning van delfstoffen, met eigen beweegkracht

28.92.26.30

Mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen, met
eigen beweegkracht (m.u.v. mechanische schoppen waarvan de bovenbouw
360o kan draaien en laadschoppen met voorschop)

p/st

S

28.92.26.50

Machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aan
stampen van of in grond, mineralen of ertsen, n.e.g.

p/st

S

CPA: 28.92.27

Bladen voor bulldozers of voor angledozers

28.92.27.00

Bladen voor bulldozers of voor angledozers

kg

S

CPA: 28.92.28

Dumpers, ontworpen voor gebruik in het terrein

p/st

S

S2
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28.92.28.10

Dumpers, ontworpen voor gebruik in het terrein

CPA: 28.92.30

Andere graafmachines

28.92.30.10

Heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen

p/st

S

28.92.30.30

Sneeuwruimers

p/st

S

28.92.30.50

Machines en toestellen voor het aanstampen (excl. die met eigen beweeg
kracht)

p/st

S

28.92.30.70

Machines en toestellen voor het schrapen, afgraven, delven enz., zonder
eigen beweegkracht

p/st

S

28.92.30.90

Machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouw
werken en van dergelijke werken, n.e.g.

p/st

S

CPA: 28.92.40

Machines en toestellen voor het sorteren, het malen, het mengen en dergelijke, van aarde, van steen, van ertsen
en van andere minerale stoffen

28.92.40.30

Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het
wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden (excl. betonmo
lens, machines voor het aanmaken van mortel en machines voor het men
gen van minerale stoffen met bitumen)

p/st

S

28.92.40.50

Betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel

p/st

S

28.92.40.70

Machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen

p/st

S

CPA: 28.92.50

Tractors met rupsbanden

28.92.50.00

Tractors met rupsbanden

p/st

S

CPA: 28.92.61

Delen van machines voor het boren of van graafmachines; delen van kranen

28.92.61.30

Delen van machines voor het boren

S

S2

28.92.61.50

Delen van machines en toestellen voor grondverzet, van dirkkranen, van
hijskranen of van hefportalen (excl. die van machines voor het boren en
excl. emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers, tangen en bladen
voor bouwmaterieel)

S

S2

CPA: 28.92.62

Delen van machines voor het sorteren, malen en dergelijke van aarde, steen en dergelijke

28.92.62.00

Delen van machines en toestellen bedoeld bij GS-post 8474

S

S2

NACE: 28.93

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

CPA: 28.93.11

Melkontromers (melkcentrifuges)

28.93.11.00

Melkontromers (melkcentrifuges)

CPA: 28.93.12

Machines en toestellen voor zuivelbedrijven

28.93.12.00

Machines en toestellen voor zuivelbedrijven (incl. die voor de boter- of
kaasbereiding en incl. homogenisatoren en machines en toestellen voor
de vernietiging van schadelijke kiemen)

CPA: 28.93.13

Machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten,
n.e.g.

p/st

S

p/st

S
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28.93.13.00

Machines en toestellen voor de meelindustrie of de behandeling van graan
en van gedroogde peulgroenten (excl. die voor gebruik in het boerenbedrijf)

p/st

S

CPA: 28.93.14

Machines en toestellen voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtesap of van dergelijke dranken

28.93.14.00

Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van
wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van dergelijke dranken

CPA: 28.93.15

Niet-elektrische bakkersovens; toestellen, apparaten en inrichtingen voor het koken of verwarmen, andere dan voor
huishoudelijk gebruik

28.93.15.30

Bakkersovens, niet elektrisch

p/st

S

28.93.15.60

Percolators en andere apparaten voor het bereiden van koffie en andere
warme dranken, niet voor huishoudelijk gebruik

p/st

S

28.93.15.80

Toestellen, apparaten en inrichtingen voor het koken, bakken of opwarmen
van spijzen, niet voor huishoudelijk gebruik (excl. niet-elektrische bakkers
ovens, tunnelovens en percolators)

p/st

S

CPA: 28.93.16

Droogtoestellen voor landbouwproducten

28.93.16.00

Droogtoestellen voor landbouwproducten volgens werkwijzen waarbij tem
peratuurverandering nodig is

p/st

S

CPA: 28.93.17

Machines en toestellen voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken (oliën en
vetten daaronder begrepen)

28.93.17.13

Machines en toestellen voor bakkerijen (excl. ovens en deegrollers)

p/st

S

28.93.17.15

Machines en toestellen voor de industriële vervaardiging van deegwaren

p/st

S

28.93.17.20

Machines voor de industriële vervaardiging van suikergoed, cacao of cho
colade

p/st

S

28.93.17.30

Machines en toestellen voor suikerfabrieken

p/st

S

28.93.17.40

Machines en toestellen voor brouwerijen

p/st

S

28.93.17.50

Machines en toestellen voor de industriële be- of verwerking van vlees

p/st

S

28.93.17.60

Machines en toestellen voor de industriële bereiding van vruchten of groen
ten (excl. die voor gebruik in maalderijen of voor de behandeling van
gedroogde peulgroenten)

p/st

S

28.93.17.70

Machines voor de bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of
dranken, n.e.g.

p/st

S

28.93.17.80

Machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke olie
of vet of van plantaardige vette olie of vet

p/st

S

CPA: 28.93.18

Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, n.e.g.

28.93.18.00

Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak
(m.u.v. droogtoestellen en andere verwarmingstoestellen, centrifuges en fil
terpersen)

p/st

S

CPA: 28.93.20

Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten

28.93.20.00

Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peul
groenten

p/st

S

CPA: 28.93.31

Delen van machines en toestellen voor de bereiding van dranken

p/st

S
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S

S2

S

S2

S

S2

S

S2

28.93.31.00

Delen van persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het
bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van dergelijke dran
ken

CPA: 28.93.32

Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen

28.93.32.00

Delen van machines en toestellen bedoeld bij GS-post 8438

CPA: 28.93.33

Delen van machines voor de bewerking of verwerking van tabak

28.93.33.00

Delen van machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van
tabak

CPA: 28.93.34

Delen van machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten

28.93.34.00

Delen van machines en toestellen bedoeld bij GS-post 8437

NACE: 28.94

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

CPA: 28.94.11

Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige
textielstoffen; machines voor het bereiden van spinvezels

28.94.11.00

Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het
snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen machines voor het
bereiden van spinvezels

CPA: 28.94.12

Machines voor het spinnen, machines voor het doubleren of twijnen en machines voor het spoelen, opwinden of
afhaspelen van textielstoffen

28.94.12.00

Machines voor het spinnen, machines voor het doubleren of twijnen en
machines voor het spoelen, opwinden of afhaspelen van textielstoffen

CPA: 28.94.13

Weefgetouwen

28.94.13.00

Weefgetouwen

CPA: 28.94.14

Breimachines; naaibreimachines (“stitch-bonding”-machines) en dergelijke; machines voor het tuften

28.94.14.30

Rondbreimachines

p/st

S

28.94.14.50

Vlakbreimachines, naai-breimachines (“stitch-bonding”-machines) en ketting
tricotbreimachines

p/st

S

28.94.14.70

Guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van
borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van filetweefsel, als
mede machines voor het tuften

p/st

S

CPA: 28.94.15

Hulpmachines en hulptoestellen voor machines voor de productie van textiel; machines en toestellen voor het
bedrukken van textielwaren

28.94.15.10

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de GS-posten
8444, 8445, 8446 en 8447

kg

S

28.94.15.30

Machines en toestellen voor het bedrukken van textielwaren (excl. die voor
offsetdruk, voor flexografie, voor hoogdruk (boekdruk) of voor diepdruk)

p/st

S

CPA: 28.94.21

Machines en toestellen voor het wassen, het reinigen, het wringen, het strijken, het persen, het verven, het
oprollen en dergelijke van garens en weefsels; machines voor de afwerking van vilt

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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28.94.21.10

Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt
of van gebonden textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen
(incl. die voor de vervaardiging van vilthoeden en incl. hoedvormen)

kg

S

28.94.21.30

Strijkmachines en strijkpersen (incl. fixeerpersen) (excl. kalanders)

p/st

S

28.94.21.50

Machines voor het wassen, het bleken of het verven (incl. wringers, mangels
en schudmachines) (excl. wasmachines voor huishoudelijk gebruik of voor
wasserijen)

p/st

S

28.94.21.70

Machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het
kartelen van weefsels

p/st

S

28.94.21.80

Machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere
onderlagen bij de vervaardiging van vloerbedekking (linoleum enz.); machi
nes voor het appreteren, het afwerken, het wringen, het drogen, het be
strijken of het impregneren van garens, van weefsels of van textielwaren

p/st

S

CPA: 28.94.22

Wasmachines voor wasgoed; machines voor chemische reiniging; droogmachines met een capaciteit van > 10 kg

28.94.22.30

Wasmachines voor wasgoed, met een capaciteit > 10 kg droog wasgoed,
ook indien met drooginrichting

p/st

S

28.94.22.50

Machines voor het droog reinigen

p/st

S

28.94.22.70

Droogmachines, capaciteit > 10 kg droog wasgoed

p/st

S

CPA: 28.94.23

Centrifuges voor wasgoed

28.94.23.00

Centrifuges voor wasgoed

p/st

S

CPA: 28.94.24

Naaimachines, andere dan naaimachines voor het boekbindersbedrijf of voor huishoudelijk gebruik

28.94.24.30

Automatische naaimachines voor industrieel gebruik (excl. die voor het
boekbindersbedrijf)

p/st

S

28.94.24.50

Naaimachines voor industrieel gebruik (excl. automatische eenheden en
excl. die voor het boekbindersbedrijf)

p/st

S

CPA: 28.94.30

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of
het herstellen van schoeisel of andere lederwaren

28.94.30.30

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden,
vellen of leder

p/st

S

28.94.30.50

Machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel
(incl. schaaf- en splitmachines, machines om het leder in bepaalde vorm uit
te snijden en perforeermachines) (excl. naaimachines)

p/st

S

28.94.30.70

Machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van leder
waren n.e.g.

p/st

S

CPA: 28.94.40

Naaimachines voor huishoudelijk gebruik

28.94.40.00

Naaimachines voor huishoudelijk gebruik (excl. meubelen, onderstellen en
kappen)

p/st

S

CPA: 28.94.51

Delen en toebehoren van weefgetouwen en van machines voor het spinnen

28.94.51.10

Delen en toebehoren voor machines bedoeld bij de GS-posten 8444 en
8445 en voor de hulpmachines en hulptoestellen daarvoor

S

S2
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28.94.51.30

Spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)

28.94.51.50

Delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulp
toestellen daarvoor (incl. schietspoelen, rieten, hevels en schachten)

S

S2

28.94.51.70

Delen en toebehoren voor machines bedoeld bij GS-post 8447 of voor de
hulpmachines of hulptoestellen daarvoor

S

S2

CPA: 28.94.52

Delen van andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielstoffen en kleding of voor het bewerken
van leder

28.94.52.10

Delen van wasmachines voor wasgoed (incl. die met drooginrichting)

S

S2

28.94.52.20

Delen van machines en toestellen bedoeld bij GS- post 8451

S

S2

28.94.52.30

Naalden voor naaimachines

28.94.52.60

Meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daar
van; andere delen van naaimachines

S

S2

28.94.52.80

Delen van machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van
huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van
schoeisel of andere lederwaren (excl. naaimachines)

S

S2

NACE: 28.95

Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton

CPA: 28.95.11

Machines en toestellen voor de vervaardiging van papier of karton, met uitzondering van delen daarvan

28.95.11.13

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehou
dende vezelstoffen

p/st

S

28.95.11.15

Machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of van karton

p/st

S

28.95.11.17

Machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton

p/st

S

28.95.11.33

Omrolmachines, gecombineerd met een snijmachine, voor papier of voor
karton (excl. machines, toestellen en apparaten voor het snijden van films)

p/st

S

28.95.11.35

Overlangs- en overdwarssnijmachines voor papier of voor karton (excl.
machines, toestellen en apparaten voor het snijden van films en omrolma
chines, gecombineerd met een snijmachine)

p/st

S

28.95.11.37

Snelsnijmachines met een mes, voor papier of voor karton (excl. machines,
toestellen en apparaten voor het snijden van films, omrolmachines, gecom
bineerd met een snijmachine, en overlangs- en overdwarssnijmachines)

p/st

S

28.95.11.40

Andere snijmachines voor papier of voor karton

p/st

S

28.95.11.50

Machines voor de vervaardiging van zakken of van enveloppen, van papier/
karton

p/st

S

28.95.11.60

Machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of
van dergelijke bergingsmiddelen van papier of van karton (excl. die voor het
vormen van artikelen)

p/st

S

28.95.11.70

Machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of uit
karton (incl. verpakkingsmiddelen voor eieren, borden of schotels voor de
banketbakkerij of voor het kamperen, speelgoed)

p/st

S

28.95.11.90

Machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van
karton, n.e.g.

p/st

S

kg

S
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CPA: 28.95.12

Delen van machines voor de productie van papier of karton

28.95.12.30

Delen van machines of toestellen voor het vervaardigen van pulp van
cellulosehoudende vezelstoffen

S

S2

28.95.12.50

Delen van machines en toestellen bedoeld bij GS 8439, n.e.g., voor het
vervaardigen of afwerken van papier of van karton

S

S2

28.95.12.70

Delen van snijmachines, machines voor de vervaardiging van zakken of van
enveloppen, van dozen, van kokers, van trommels of van dergelijke ber
gingsmiddelen of voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of
uit karton

S

S2

NACE: 28.96

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

CPA: 28.96.10

Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten van
deze stoffen, n.e.g.

28.96.10.10

Spuitgietmachines voor het bewerken van rubber of kunststof

p/st

S

28.96.10.30

Strengpersen (extrudeerpersen) voor het bewerken van rubber of van kunst
stof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen

p/st

S

28.96.10.40

Blaasvormmachines voor het bewerken van rubber of kunststof enz.

p/st

S

28.96.10.50

Vacuümvormmachines en andere thermovormmachines, voor het bewerken
van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten van
deze stoffen

p/st

S

28.96.10.60

Machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een
nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het vervaardigen van binnenbanden
van rubber of van kunststof

p/st

S

28.96.10.73

Persen voor het gieten of vormen van rubber of van kunststof enz., n.e.g.

p/st

S

28.96.10.75

Andere giet- en vormmachines en -toestellen, voor rubber of kunststof enz.,
n.e.g.

p/st

S

28.96.10.82

Machines voor de bewerking van reactieve harsen

p/st

S

28.96.10.84

Machines voor het vervaardigen van producten met spons- of celstructuur
(excl. machines voor de bewerking van reactieve harsen)

p/st

S

28.96.10.91

Maalmolens voor het bewerken van rubber of van kunststof

p/st

S

28.96.10.93

Meng-, kneed- en roermachines, voor het bereiden van rubber of van kunst
stof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen

p/st

S

28.96.10.95

Snij- en splijtmachines en afpelmachines, voor het bewerken van rubber of
van kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen

p/st

S

28.96.10.97

Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of
voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, n.e.g.

p/st

S

CPA: 28.96.20

Delen van machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van
producten van deze stoffen, n.e.g.

28.96.20.00

Delen van machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van
kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen (excl.
gereedschap voor het vormen)

S

S2
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NACE: 28.99

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden,
n.e.g.

CPA: 28.99.11

Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbinders
bedrijf daaronder begrepen

28.99.11.10

Vouwmachines voor boeken

p/st

S

28.99.11.30

Vergaarmachines voor boeken

p/st

S

28.99.11.50

Naai-, stik- en hechtmachines voor boeken (incl. die voor de vervaardiging
van kartonnen dozen of van dergelijke artikelen) (excl. hechtmachines voor
kantoorgebruik of voor de vervaardiging van kartonnen dozen)

p/st

S

28.99.11.70

Kleefbindmachines voor boeken

p/st

S

28.99.11.90

Andere machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van
boeken

p/st

S

CPA: 28.99.12

Machines, toestellen en uitrustingsstukken voor het letterzetten of voor het prepareren of het maken van
drukplaten; drukplaten

28.99.12.00

Machines, toestellen en uitrustingsstukken voor het letterzetten of voor het
prepareren of het maken van drukplaten; drukplaten

CPA: 28.99.13

Machines en toestellen voor offsetdruk, met uitzondering van kantoormachines

28.99.13.30

p/st

S

Machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rollen

p/st

S

28.99.13.90 *

Andere machines en toestellen voor de offsetdruk

p/st

S

CPA: 28.99.14

Andere machines en toestellen voor het drukken, met uitzondering van kantoormachines

28.99.14.10

Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed met rollen
(excl. die voor flexografie)

p/st

S

28.99.14.30

Machines en toestellen voor de flexografie

p/st

S

28.99.14.50

Machines en toestellen voor de diepdruk

p/st

S

28.99.14.90

Andere machines en toestellen voor het drukken (excl. die voor kantoor
gebruik), n.e.g.

p/st

S

CPA: 28.99.20

Machines en toestellen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt voor de vervaardiging van halfgelei
dermateriaal of schijven (wafers), halfgeleiderelementen, elektronische geïntegreerde schakelingen of platte beeld
schermen

28.99.20.20

Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt
gebruikt voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfge
leidermateriaal

p/st

S

28.99.20.40

Machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen of schakelin
gen van halfgeleidermateriaal of van elektronische geïntegreerde schakelin
gen

p/st

S

28.99.20.60

Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt
gebruikt voor de vervaardiging van platte beeldschermen

p/st

S

CPA: 28.99.31

Droogtoestellen voor hout, papierstof, papier of karton; droogtoestellen voor niet-huishoudelijk gebruik, n.e.g.

28.99.31.30

Droogtoestellen voor hout, papierstof, papier of karton

p/st

S
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28.99.31.50

Droogtoestellen (excl. die voor huishoudelijk gebruik, voor landbouwpro
ducten of voor hout, papierstof, papier of karton)

p/st

S

CPA: 28.99.32

Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties

28.99.32.00

Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties

CPA: 28.99.39

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; apparatuur voor het uitbalanceren van
banden; machines voor speciale doeleinden, n.e.g.

28.99.39.05

Machines en toestellen voor de behandeling van metaal, met een eigen
functie (excl. robots)

p/st

S

28.99.39.10

Machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan

p/st

S

28.99.39.15

Machines en toestellen voor het mengen, het kneden, het breken, het malen,
het ziften, het homogeniseren, het emulgeren of het roeren, met een eigen
functie (excl. robots)

p/st

S

28.99.39.20

Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of
buizen, met een omhulling van glas

p/st

S

28.99.39.25

Wandelende hydraulische mijnstutten

p/st

S

28.99.39.30

Machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of
van glaswerk

p/st

S

28.99.39.35

Industriële robots voor meervoudig gebruik (excl. robots die speciaal zijn
ontworpen om een specifieke functie (bv. heffen, hijsen, laden, lossen) uit te
voeren)

p/st

S

28.99.39.40

Centrale smeertoestellen

p/st

S

28.99.39.45

Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt
gebruikt voor a) de vervaardiging of de reparatie van maskers of systeem
rasters (“reticles”), b) het samenvoegen van halfgeleiderelementen of van
elektronische geïntegreerde schakelingen, en c) het heffen, hijsen, laden en
lossen van staven, schijven (wafers), halfgeleiderelementen, elektronische
geïntegreerde schakelingen en platte beeldschermen

p/st

S

28.99.39.50

Machines voor het vervaardigen van touw en kabel

p/st

S

28.99.39.53

Andere machines en toestellen voor aarde, steen, ertsen enz., n.e.g.

p/st

S

28.99.39.56

Andere machines, toestellen en mechanische werktuigen bedoeld bij GShoofdstuk 84, n.e.g.

p/st

S

28.99.39.65

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en deklandingstoestellen en dergelij
ke, alsmede delen daarvan, voor civiel gebruik

kg

S

28.99.39.70

Machines voor het uitbalanceren van mechanische delen

kg

S

CPA: 28.99.40

Delen van machines en toestellen voor het drukken of het inbinden of innaaien van boeken

28.99.40.00

Delen van machines en toestellen voor het drukken of het inbinden of
innaaien van boeken

S

S

M

S2
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CPA: 28.99.51

Delen van machines en toestellen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt voor de vervaardiging van
halfgeleidermateriaal of schijven (wafers), halfgeleiderelementen, elektronische geïntegreerde schakelingen of platte
beeldschermen

28.99.51.00

Delen en toebehoren van machines en apparaten van de soort die uitslui
tend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor a) de vervaardiging van staven of
schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of schakelingen
van halfgeleidermateriaal, van elektronische geïntegreerde schakelingen of
van platte beeldschermen, b) de vervaardiging of de reparatie van maskers
of systeemrasters (“reticles”), c) het samenvoegen van halfgeleiderelementen
of van elektronische geïntegreerde schakelingen en d) het heffen, hijsen,
laden en lossen van staven, schijven (wafers), halfgeleiderelementen, elek
tronische geïntegreerde schakelingen en platte beeldschermen

CPA: 28.99.52

Delen van andere machines en toestellen voor specifiek gebruik

28.99.52.30

Delen van machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische
lampen, buizen of flitslampen, met een omhulling van glas, of voor het
vervaardigen of warm bewerken van glas of glaswerk (excl. vormen voor
het vervaardigen van glaswerk)

S

S2

28.99.52.80

Delen van machines en toestellen bedoeld bij GS- post 8479

S

S2

NACE: 29.10

Vervaardiging van auto’s

CPA: 29.10.11

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor voertuigen, met een cilinderinhoud
van ≤ 1 000 cm3

29.10.11.00 z

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor
voertuigen bedoeld bij GS-hoofdstuk 87 (excl. motorrijwielen), met een
cilinderinhoud ≤ 1 000 cm3

CPA: 29.10.12

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor voertuigen, met een cilinderinhoud
van > 1 000 cm3

29.10.12.00 z

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor
voertuigen bedoeld bij GS-hoofdstuk 87 (excl. motorrijwielen), met een
cilinderinhoud > 1 000 cm3

CPA: 29.10.13

Zuigermotoren met zelfontsteking, voor voertuigen

29.10.13.10 *

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel of semidiesel), voor voertuigen
(excl. voor rollend spoor- en tramwegmaterieel en land- en bosbouwtractors
op wielen)

CPA: 29.10.21

Voertuigen met een motor met vonkontsteking, met een cilinderinhoud van ≤ 1 500 cm3

29.10.21.00

Voertuigen met enkel een motor met vonkontsteking, met een cilinder
inhoud ≤ 1 500 cm3

CPA: 29.10.22

Voertuigen met een motor met vonkontsteking, met een cilinderinhoud van > 1 500 cm3

29.10.22.30

Motorvoertuigen met enkel een benzinemotor, met een cilinderinhoud
> 1 500 cm3 (incl. kampeerauto’s met een cilinderinhoud > 3 000 cm3)
(excl. voertuigen voor het vervoer van ≥ 10 personen, sneeuwmobielen,
golfkarren en dergelijke voertuigen)

p/st

S

29.10.22.50

Kampeerauto’s met enkel een motor met vonkontsteking en met op- en
neergaande zuigers, met een cilinderinhoud > 1 500 cm3 doch
≤ 3 000 cm3

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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CPA: 29.10.23

Auto’s met een zuigermotor met zelfontsteking (diesel of semidiesel)

29.10.23.10

Motorvoertuigen met enkel een diesel- of semidieselmotor, met een cilinder
inhoud ≤ 1 500 cm3 (excl. voertuigen voor het vervoer van ≥ 10 per
sonen, sneeuwmobielen, golfkarren en dergelijke voertuigen)

p/st

S

29.10.23.30

Motorvoertuigen met enkel een diesel- of semidieselmotor, met een cilinder
inhoud > 1 500 cm3 doch ≤ 2 500 cm3 (excl. voertuigen voor het vervoer
van ≥ 10 personen, sneeuwmobielen, golfkarren en dergelijke voertuigen)

p/st

S

29.10.23.40

Motorvoertuigen met enkel een diesel- of semidieselmotor, met een cilinder
inhoud > 2 500 cm3 (excl. voertuigen voor het vervoer van ≥ 10 per
sonen, sneeuwmobielen, golfkarren en dergelijke voertuigen)

p/st

S

29.10.23.53

Kampeerauto’s met enkel een motor met zelfontsteking (diesel- of semidie
selmotor), met een cilinderinhoud > 1 500 cm3 doch ≤ 2 500 cm3

p/st

S

29.10.23.55

Kampeerauto’s met enkel een motor met zelfontsteking (diesel- of semidie
selmotor), met een cilinderinhoud > 2 500 cm3

p/st

S

CPA: 29.10.24

Andere auto’s voor het vervoer van personen

29.10.24.10

Motorvoertuigen met zowel een motor met vonkontsteking of zelfontste
king met op- en neergaande zuigers als een elektromotor als motoren voor
voortbeweging, andere dan die welke kunnen worden opgeladen door mid
del van het aansluiten op een externe elektrische energiebron

p/st

S

29.10.24.30

Motorvoertuigen met zowel een motor met vonkontsteking of zelfontste
king met op- en neergaande zuigers als een elektromotor als motoren voor
voortbeweging, die kunnen worden opgeladen door middel van het aan
sluiten op een externe elektrische energiebron

p/st

S

29.10.24.50

Motorvoertuigen, met enkel een elektromotor voor voortbeweging

p/st

S

29.10.24.90

Andere motorvoertuigen voor het vervoer van personen (excl. voertuigen,
met enkel een elektromotor voor voortbeweging, voertuigen voor het ver
voer van ≥ 10 personen, sneeuwmobielen, golfkarren en dergelijke voer
tuigen)

p/st

S

CPA: 29.10.30

Motorvoertuigen voor het vervoer van tien of meer personen

29.10.30.00

Motorvoertuigen voor het vervoer van tien of meer personen

p/st

S

CPA: 29.10.41

Motorvoertuigen voor goederenvervoer, met een motor met zelfontsteking (diesel of semidiesel)

29.10.41.10

Automobielen voor goederenvervoer, met diesel- of semidieselmotor en een
maximaal toegelaten gewicht ≤ 5 ton (excl. dumpers voor gebruik in het
terrein)

p/st

S

29.10.41.30

Automobielen voor goederenvervoer met een diesel- of semidieselmotor,
met een maximaal toegelaten gewicht > 5 ton, maar ≤ 20 ton (incl.
bestelwagens, maar excl. dumpers voor gebruik in het terrein)

p/st

S

Verw.
naar de
Nota’s
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29.10.41.40

Automobielen voor goederenvervoer, met een motor met zelfontsteking
(diesel- of semi-dieselmotor) en een maximaal toelaatbaar gewicht > 20 ton
(excl. dumpers voor gebruik in het terrein)

p/st

S

CPA: 29.10.42

Motorvoertuigen voor goederenvervoer, met een motor met vonkontsteking; andere motorvoertuigen voor goede
renvervoer

29.10.42.00

Automobielen voor goederenvervoer, met een motor met vonkontsteking;
andere automobielen voor goederenvervoer, nieuw

CPA: 29.10.43

Trekkers voor opleggers

29.10.43.00

Trekkers voor opleggers

CPA: 29.10.44

Chassis met motor, voor motorvoertuigen

29.10.44.00

Chassis met motor, voor tractors, automobielen en andere motorvoertuigen
hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer, en, automobielen voor bij
zondere doeleinden (incl. racewagens)

CPA: 29.10.51

Kraanauto’s

29.10.51.00

Kraanauto’s

CPA: 29.10.52

Voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw, speciale voertuigen voor het vervoer van
personen op golfvelden en dergelijke voertuigen, met motor

29.10.52.00

Voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw, spe
ciale voertuigen voor het vervoer van personen op golfvelden en dergelijke
voertuigen

CPA: 29.10.59

Motorvoertuigen voor bijzondere doeleinden, n.e.g.

29.10.59.30

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

Brandweerauto’s

p/st

S

29.10.59.50

Automobielen met menginstallatie voor beton

p/st

S

29.10.59.90

Andere motorvoertuigen voor bijzondere doeleinden, n.e.g.

p/st

S

NACE: 29.20

Vervaardiging van carrosserieën voor auto’s; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

CPA: 29.20.10

Carrosserieën voor motorvoertuigen

29.20.10.30

Carrosserieën voor automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk
ontworpen voor personenvervoer (incl. golfkarren en dergelijke voertuigen)
(excl. die voor voertuigen voor het vervoer van ≥ 10 personen)

p/st

S

29.20.10.50

Carrosserieën voor vrachtauto’s, bestelauto’s, bussen, trekkers, dumpers en
automobielen voor bijzondere doeleinden (incl. die voor voertuigen voor
het vervoer van ≥ 10 personen, en incl. volledig uitgeruste en niet-com
plete carrosserieën)

p/st

S

CPA: 29.20.21

Containers en dergelijke laadkisten, ingericht voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel

29.20.21.00

Containers en dergelijke laadkisten ingericht en uitgerust voor het vervoer
met ongeacht welk vervoermiddel (incl. tankcontainers)

p/st

S

M

S2
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CPA: 29.20.22

Aanhangers en opleggers van het caravan-type, die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen

29.20.22.92

Aanhangwagens en opleggers van het caravantype die als woonruimte
worden gebruikt of om te kamperen, met een gewicht ≤ 1 600 kg

p/st

S

29.20.22.98

Aanhangwagens en opleggers van het caravantype die als woonruimte
worden gebruikt of om te kamperen, met een gewicht > 1 600 kg

p/st

S

CPA: 29.20.23

Andere aanhangwagens en opleggers

29.20.23.00

Andere aanhangwagens en opleggers, n.e.g.

p/st

S

M

CPA: 29.20.30

Delen van aanhangwagens en opleggers; delen van andere voertuigen zonder eigen beweegkracht

29.20.30.30

Chassis voor aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen zonder eigen
beweegkracht

p/st

S

S2

29.20.30.50

Carrosserieën voor aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen zonder
eigen beweegkracht

p/st

S

S2

29.20.30.70

Assen voor aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen zonder eigen
beweegkracht

p/st

S

S2

29.20.30.90

Delen van aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen zonder eigen
beweegkracht (excl. chassis, carrosserieën en assen)

S

S2

NACE: 29.31

Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen

CPA: 29.31.10

Bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermiddelen

29.31.10.00

Bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt
in vervoermiddelen

CPA: 29.31.21

Ontstekingsbougies; magneto’s, dynamo-magneto’s, vliegwielmagneten; stroomverdelers; ontstekingsspoelen

29.31.21.30

Ontstekingsbougies

p/st

S

29.31.21.50

Magneto’s, dynamo-magneto’s en vliegwielmagneten

kg

S

29.31.21.70

Stroomverdelers en ontstekingsspoelen

kg

S

CPA: 29.31.22

Startmotoren, ook indien werkend als generator; andere generatoren en andere toestellen

29.31.22.30

Startmotoren, ook indien werkend als generator

kg

S

29.31.22.50

Generatoren voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren (incl. dyna
mo’s en alternatoren) (excl. startmotoren ook werkend als generator)

kg

S

29.31.22.70

Toestellen n.e.g. voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren

kg

S

CPA: 29.31.23

Elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen, elektrische ruitenwissers en elektrische toestellen om ijsafzetting
op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan, voor auto’s en voor motorrijwielen

29.31.23.10

Elektrische of op batterijen werkende verlichtingstoestellen en toestellen
voor het geven van zichtbare signalen, van de soort gebruikt op rijwielen

p/st

S

29.31.23.30

Elektrische antidiefstalarmtoestellen voor het geven van geluidssignalen, van
de soort gebruikt voor motorvoertuigen

p/st

S

kg

S
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29.31.23.50

Elektrische toestellen voor het geven van geluidssignalen, voor rijwielen of
voor motorvoertuigen, excl. antidiefstalarmtoestellen voor motorvoertuigen

kg

S

29.31.23.70

Ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten
tegen te gaan, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen

kg

S

CPA: 29.31.30

Delen van andere elektrische benodigdheden, voor motorvoertuigen en voor motorrijwielen

29.31.30.30

Delen van elektrische ontstekings- of starttoestellen, generatoren en auto
matische schakelaars, voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren

S

S2

29.31.30.80

Delen van toestellen bedoeld bij GS 8512

S

S2

NACE: 29.32

Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto’s

CPA: 29.32.10

Zitplaatsen voor motorvoertuigen

29.32.10.00

Zitplaatsen voor motorvoertuigen

CPA: 29.32.20

Veiligheidsgordels, airbags en delen en toebehoren van carrosserieën

29.32.20.30

Veiligheidsgordels

29.32.20.50

p/st

S

p/st

S

S2

Airbags met opblaassysteem, alsmede delen daarvan

S

S2

29.32.20.90

Delen en toebehoren van carrosserieën (incl. cabines), n.e.g.

S

S2

CPA: 29.32.30

Delen en toebehoren van motorvoertuigen, n.e.g.

29.32.30.10

Bumpers en delen daarvan (incl. van kunststof)

kg

S

S2

29.32.30.20

Remmen en servoremmen, alsmede delen daarvan (excl. niet-gemonteerde
remvoeringen)

kg

S

S2

29.32.30.33

Versnellingsbakken en delen daarvan

p/st

S

S2

29.32.30.36

Drijfassen met differentieel, alsmede draagassen; delen daarvan

kg

S

S2

29.32.30.40

Wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan

kg

S

S2

29.32.30.50

Ophanginrichtingen en delen daarvan (incl. schokdempers)

p/st

S

S2

29.32.30.61

Radiatoren voor tractors, automobielen, vrachtwagens, takelwagens, brand
weerauto’s, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto’s,
sproeiauto’s, werkplaatsauto’s en röntgenauto’s; delen daarvan

p/st

S

S2

29.32.30.63

Knaldempers en uitlaatpijpen; delen daarvan

kg

S

S2

29.32.30.65

Koppelingen en delen daarvan

kg

S

S2

29.32.30.67

Stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen; delen daarvan

kg

S

S2

29.32.30.90

Andere delen en toebehoren, n.e.g., voor voertuigen bedoeld bij de GSposten 8701 tot en met 8705

S

S2
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NACE: 30.11

Bouw van schepen en drijvend materieel

CPA: 30.11.21

Passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen voor het vervoer van personen; veerboten van alle soorten

30.11.21.30

Passagiersschepen

CGT

S

O R

30.11.21.50

Veerboten

CGT

S

O R

CPA: 30.11.22

Tankschepen voor het vervoer van ruwe aardolie, aardolieproducten, chemische producten of vloeibaar gemaakt
gas

30.11.22.10

Tankschepen voor het vervoer van ruwe aardolie

CGT

S

O R

30.11.22.30

Tankschepen voor het vervoer van aardolieproducten

CGT

S

O R

30.11.22.50

Tankschepen voor het vervoer van chemische producten

CGT

S

O R

30.11.22.70

Tankschepen voor het vervoer van gas

CGT

S

O R

CPA: 30.11.23

Koelschepen, andere dan tankschepen

30.11.23.00

Koelschepen, andere dan tankschepen

CGT

S

O R

CPA: 30.11.24

Schepen voor het vervoer van droge goederen

30.11.24.10

Bulkschepen

CGT

S

O R

30.11.24.30

Algemene vrachtschepen

CGT

S

O R

30.11.24.50

Containerschepen

CGT

S

O R

30.11.24.70

Rorovrachtschepen

CGT

S

O R

30.11.24.90

Andere schepen voor het vervoer van droge goederen

CGT

S

O R

CPA: 30.11.31

Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van visserijproducten

30.11.31.30

Vissersvaartuigen

CGT

S

O R

30.11.31.50

Fabrieksschepen voor het conserveren van visserijproducten

CGT

S

O R

CPA: 30.11.32

Sleepboten en duwboten

30.11.32.00

Sleepboten en duwboten

CGT

S

O R

CPA: 30.11.33

Baggermolens en zandzuigers; lichtschepen; drijvende kranen; andere schepen

30.11.33.30

Baggermolens en zandzuigers

CGT

S

O R

30.11.33.50

Andere schepen die niet voor het vervoer van goederen bestemd zijn

CGT

S

O R

CPA: 30.11.40

Offshorevaartuigen en -infrastructuur

30.11.40.30

Offshorevaartuigen

CGT

S

O R

30.11.40.50

Offshore-infrastructuur

p/st

S

O R
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CPA: 30.11.50

Ander drijvend materieel (vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien en bakens daaronder begrepen)

30.11.50.00

Ander drijvend materieel (vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien en
bakens daaronder begrepen)

CPA: 30.11.91

Ombouw en reconstructie van schepen, van boor- en werkeilanden en van drijvend materieel

30.11.91.00

Ombouw en reconstructie van schepen, van boor- en werkeilanden en van
drijvend materieel

CPA: 30.11.92

Uitrusting van schepen, van boor- en werkeilanden en van drijvend materieel

30.11.92.00

Uitrusting van schepen, van boor- en werkeilanden en van drijvend mate
rieel

NACE: 30.12

Bouw van plezier- en sportvaartuigen

CPA: 30.12.11

Zeilboten (excl. opblaasbare boten), voor recreatie of voor sport, ook indien met hulpmotor

30.12.11.00

Zeilboten (excl. opblaasbare boten), voor recreatie of voor sport, ook indien
met hulpmotor

CPA: 30.12.12

Opblaasbare plezier- en sportvaartuigen

30.12.12.00

Opblaasbare plezier- en sportvaartuigen

CPA: 30.12.19

Andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano’s

30.12.19.30

p/st

S

O R

I

M

I

M

p/st

S

p/st

S

Motorboten en motorjachten, voor recreatie of voor sport (excl. die met
buitenboordmotor)

p/st

S

30.12.19.70

Andere plezier- en sportvaartuigen n.e.g.; roeiboten en kano’s

p/st

S

NACE: 30.20

Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen

CPA: 30.20.11

Elektrische locomotieven en elektrische railtractors zonder eigen energiebron

30.20.11.00

Elektrische locomotieven en elektrische railtractors zonder eigen energie
bron

p/st

S

CPA: 30.20.12

Dieselelektrische locomotieven

30.20.12.00

Dieselelektrische locomotieven

p/st

S

CPA: 30.20.13

Andere locomotieven en railtractors; tenders

30.20.13.00

Andere locomotieven en railtractors; tenders

p/st

S

CPA: 30.20.20

Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto’s (excl. wagens voor onderhoud)

30.20.20.00

Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto’s (excl. wagens voor
onderhoud)

p/st

S

CPA: 30.20.31

Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen

30.20.31.00

Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen (incl. rijdende werk
plaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aanstampen van
ballast, wagens voor het leggen van rails, testwagens, railauto’s)

p/st

S
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CPA: 30.20.32

Personenrijtuigen, bagagewagens en andere speciale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tram
wegen

30.20.32.00

Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens,
zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (excl. die voor het
onderhoud van spoor- en tramwegen)

CPA: 30.20.33

Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen

30.20.33.00

Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen

CPA: 30.20.40

Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel; mechanische controletoestellen voor het verkeer

30.20.40.30

Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel

30.20.40.50 z

Mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-, controle- en be
dieningstoestellen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen,
voor havens of voor vliegvelden

30.20.40.60 z

Mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-, controle- en be
dieningstoestellen, voor spoor-en tramwegen; delen van dergelijke toestellen
voor spoor- en tramwegen, verkeers- en waterwegen, parkeerterreinen, ha
vens of vliegvelden

CPA: 30.20.91

Opknappen en uitrusten van rollend spoor- en tramwegmaterieel

30.20.91.00

Opknappen en uitrusten van rollend spoor- en tramwegmaterieel

NACE: 30.30

Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en toestellen in verband daarmee

CPA: 30.30.11

Motoren met vonkontsteking voor luchtvaartuigen

30.30.11.00

Zuigermotoren met vonkontsteking, voor civiel gebruik

CPA: 30.30.12

Turbinestraalmotoren en schroefturbines

30.30.12.00

Turbinestraalmotoren en schroefturbines, voor civiel gebruik

CPA: 30.30.13

Straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren

30.30.13.00

Straalmotoren (reactiemotoren), voor civiel gebruik (incl. stuwstraalmoto
ren, pulsatiestraalmotoren en raketten) (excl. turbinestraalmotoren en ge
leide projectielen met geïntegreerde motoren)

CPA: 30.30.14

Toestellen voor vliegoefeningen op de grond, alsmede delen daarvan

30.30.14.00

Toestellen voor vliegoefeningen op de grond en delen daarvan, voor civiel
gebruik

CPA: 30.30.15

Delen van motoren met vonkontsteking voor luchtvaartuigen

30.30.15.00

Delen van zuigermotoren met vonkontsteking (incl. wankelmotoren), voor
burgerluchtvaartuigen

p/st

S

p/st

S

kg

S

S2

S

S2

S

S2

I

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

S

M

S

S2 M
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S

M

CPA: 30.30.16

Delen van turbinestraalmotoren en van schroefturbines

30.30.16.00

Delen van turbinestraalmotor of van schroefturbines, voor burgerluchtvaar
tuigen

CPA: 30.30.20

Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en andere luchtvaartuigen, zonder voortbewegings
mechanisme

30.30.20.00

Luchtballons, luchtschepen en andere luchtvaartuigen zonder voortbewe
gingsmechanisme, voor civiel gebruik (incl. radiosondeballons, loodsballon
nen, ballonnetjes die worden gebruikt om de hoogte van wolken te bepalen,
ballons voor meteorologische waarnemingen en dergelijke)

CPA: 30.30.31

Hefschroefvliegtuigen

30.30.31.00

Hefschroefvliegtuigen voor civiel gebruik

CPA: 30.30.32

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van ≤ 2 000 kg

30.30.32.00

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht ≤ 2 000 kg,
voor civiel gebruik

CPA: 30.30.33

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van > 2 000 kg doch ≤ 15 000 kg

30.30.33.00

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht > 2 000 kg,
doch ≤ 15 000 kg, voor civiel gebruik

CPA: 30.30.34

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van > 15 000 kg

30.30.34.00

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht > 15 000 kg,
voor civiel gebruik

CPA: 30.30.40

Ruimtevaartuigen (inclusief satellieten) en draagraketten voor ruimtevaartuigen

30.30.40.00

Ruimtevaartuigen (incl. satellieten) en draagraketten voor ruimtevaartuigen,
voor civiel gebruik

CPA: 30.30.50

Andere delen van lucht- en ruimtevaartuigen

30.30.50.10

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

kg

S

M

Stoelen voor luchtvaartuigen; delen daarvan

S

M

30.30.50.30

Propellers en rotors, alsmede delen daarvan, voor luchtschepen, zweefvlieg
tuigen, andere luchtvaartuigen zonder voortbewegingsmechanisme, hef
schroefvliegtuigen en vliegtuigen, voor civiel gebruik

S

S2 M

30.30.50.50

Landingsgestellen en delen daarvan voor luchtschepen, zweefvliegtuigen,
zeilvliegers en andere luchtvaartuigen zonder voortbewegingsmechanisme,
hefschroefvliegtuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen en draagraketten voor
ruimtevaartuigen, voor civiel gebruik

S

S2 M

30.30.50.90

Delen van alle soorten luchtvaartuigen (excl. propellers, rotors en landings
gestellen) voor civiel gebruik

S

S2 M

CPA: 30.30.60

Revisie en verbouwing van luchtvaartuigen en van motoren van luchtvaartuigen

30.30.60.30

Opknappen van motoren van burgerluchtvaartuigen

I

M

30.30.60.50

Opknappen van hefschroefvliegtuigen voor de burgerluchtvaart

I

M
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I

M

30.30.60.70

Opknappen van burgerluchtvaartuigen (excl. hefschroefvliegtuigen en mo
toren)

NACE: 30.91

Vervaardiging van motorrijwielen

CPA: 30.91.11

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud
van ≤ 50 cm3

30.91.11.00

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, met motor met op- en neer
gaande zuigers, met een cilinderinhoud van ≤ 50 cm3

CPA: 30.91.12

Motorrijwielen met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud > 50 cm3

30.91.12.00

Motorrijwielen met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder
inhoud > 50 cm3

CPA: 30.91.13

Motorrijwielen, n.e.g.; zijspanwagens

30.91.13.00

Zijspanwagens voor motorrijwielen; rijwielen met andere hulpmotor dan
een met op- en neergaande zuigers

CPA: 30.91.20

Delen en toebehoren van motorrijwielen en zijspanwagens

30.91.20.00

Delen en toebehoren van motorrijwielen en zijspanwagens

CPA: 30.91.31

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor motorrijwielen, met een cilinder
inhoud ≤ 1 000 cm3

30.91.31.00 z

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor
motorrijwielen, met een cilinderinhoud ≤ 1 000 cm3

CPA: 30.91.32

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor motorrijwielen, met een cilinder
inhoud > 1 000 cm3

30.91.32.00 z

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor
motorrijwielen, met een cilinderinhoud > 1 000 cm3

NACE: 30.92

Vervaardiging van rijwielen en invalidenwagens

CPA: 30.92.10

Rijwielen, zonder motor

30.92.10.00

Rijwielen (incl. bakfietsen), zonder motor

CPA: 30.92.20

Invalidenwagens, met uitzondering van delen en toebehoren

30.92.20.30

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

p/st

S2

S

p/st

S

p/st

S

Invalidenwagens zonder voortbewegingsmechanisme

p/st

S

30.92.20.90

Invalidenwagens met motor of ander voortbewegingsmechanisme

p/st

S

CPA: 30.92.30

Delen en toebehoren van rijwielen, zonder motor, en van invalidenwagens

30.92.30.10

Frames en vorken, voor rijwielen

p/st

S

S2

30.92.30.60

Delen en toebehoren van rijwielen (excl. frames, vorken en verlichtingstoe
stellen en toestellen voor het geven van zichtbare signalen, van de soort
gebruikt op rijwielen)

S

S2

30.92.30.70

Delen en toebehoren van invalidenwagens

S

S2
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CPA: 30.92.40

Kinderwagens en delen daarvan

30.92.40.30

Kinderwagens

30.92.40.50

Delen van kinderwagens

NACE: 30.99

Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.

CPA: 30.99.10

Overige transportmiddelen, n.e.g.

30.99.10.00

Voertuigen zonder eigen beweegkracht (incl. transportwagentjes, krui
wagens, bagagekarretjes, hopperwagens en met de hand getrokken golftrol
leys, boodschappentrolleys)

NACE: 31.00

Stoelen, banken en andere zitmeubelen, alsmede delen daarvan; delen van andere meubelen

CPA: 31.00.11

Stoelen, banken en andere zitmeubelen, met onderstel vooral van metaal

31.00.11.50

Draaistoelen, in de hoogte verstelbaar (excl. die voor geneeskundig, chirur
gisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik en excl. kappersstoelen)

p/st

S

31.00.11.70

Zitmeubelen met onderstel van metaal, opgevuld (excl. draaistoelen, zitmeu
belen voor geneeskundig, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig
gebruik; kappersstoelen en dergelijke stoelen en zitmeubelen van de soort
gebruikt in automobielen of in luchtvaartuigen)

p/st

S

31.00.11.90

Zitmeubelen met onderstel van metaal, niet opgevuld (excl. draaistoelen,
zitmeubelen voor geneeskundig, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenij
kundig gebruik, kappersstoelen en dergelijke stoelen)

p/st

S

CPA: 31.00.12

Stoelen, banken en andere zitmeubelen, met onderstel vooral van hout

31.00.12.10

Zitmeubelen die tot bed kunnen worden omgevormd (excl. tuin- en cam
pingmeubelen)

p/st

S

31.00.12.30

Zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van dergelijke stoffen

p/st

S

31.00.12.50

Zitmeubelen met onderstel van hout, opgevuld (incl. bankstellen) (excl.
draaistoelen)

p/st

S

31.00.12.90

Zitmeubelen met onderstel van hout, niet opgevuld (excl. draaistoelen)

p/st

S

CPA: 31.00.13

Andere zitmeubelen

31.00.13.00

Andere zitmeubelen bedoeld bij GS-post 9401, n.e.g.

p/st

S

CPA: 31.00.14

Delen van zitmeubelen

31.00.14.00

Delen van zitmeubelen

CPA: 31.00.20

Delen van meubelen (andere dan zitmeubelen)

31.00.20.30

Delen van meubelen, van metaal, n.e.g. (excl. zitmeubelen en meubelen
voor geneeskundig, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig ge
bruik)

S

31.00.20.50

Delen van meubelen, van hout, n.e.g. excl. zitmeubelen

S

S

p/st

S

S

S2
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31.00.20.90

Delen van meubelen, n.e.g., excl. die van metaal of van hout en van zit
meubelen en meubelen voor geneeskundig, chirurgisch, tandheelkundig of
veeartsenijkundig gebruik

S

NACE: 31.01

Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen

CPA: 31.01.11

Meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren

31.01.11.00

Meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren

CPA: 31.01.12

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren

31.01.12.00

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren

CPA: 31.01.13

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels

31.01.13.00

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels

NACE: 31.02

Vervaardiging van keukenmeubelen

CPA: 31.02.10

Keukenmeubelen

31.02.10.00

Keukenmeubelen

NACE: 31.03

Vervaardiging van matrassen

CPA: 31.03.11

Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een raam gevatte matrassen

31.03.11.00

Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een metalen of houten lijst
of raam gevatte matrassen, ook indien overtrokken met textiel (incl. die met
houten latten en divans)

CPA: 31.03.12

Matrassen, met uitzondering van springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een raam gevatte
matrassen

31.03.12.30

Matrassen van rubber met celstructuur (incl. die met metalen karkas) (excl.
watermatrassen en luchtmatrassen)

p/st

S

31.03.12.50

Matrassen van kunststof met celstructuur (incl. die met metalen karkas)
(excl. watermatrassen en luchtmatrassen)

p/st

S

31.03.12.70

Matrassen met metalen binnenvering (excl. die van rubber of van kunststof,
met celstructuur)

p/st

S

31.03.12.90

Matrassen (excl. die met metalen binnenvering en die van rubber of van
kunststof, met celstructuur)

p/st

S

NACE: 31.09

Vervaardiging van andere meubelen

CPA: 31.09.11

Meubelen van metaal, n.e.g.

31.09.11.00

Meubelen van metaal (excl. die voor kantoren, die voor geneeskundig,
chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, kappersstoelen
en meubelen en kasten die speciaal zijn ontworpen voor hifi-, video- of
televisietoestellen)

kg

S

CPA: 31.09.12

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers en in zit- en eetkamers

31.09.12.30

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers (excl. elementen
voor muurkasten, springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke, lampen en
verlichtingstoestellen, staande spiegels en zitmeubelen)

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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31.09.12.50

Meubelen van hout, voor zit- en eetkamers (excl. staande spiegels en zit
meubelen)

p/st

S

CPA: 31.09.13

Meubelen van hout, n.e.g.

31.09.13.00

Andere meubelen van hout (excl. die voor slaapkamers, zit- en eetkamers,
keukens of kantoren, die voor geneeskundig, chirurgisch, tandheelkundig of
veeartsenijkundig gebruik en meubelen en kasten die speciaal zijn ontwor
pen voor hifi-, video- of televisietoestellen)

p/st

S

CPA: 31.09.14

Meubelen van kunststof of van andere stoffen (teen, rotting en bamboe daaronder begrepen)

31.09.14.30

Meubelen van kunststof (excl. die voor geneeskundig, chirurgisch, tandheel
kundig of veeartsenijkundig gebruik en meubelen en kasten die speciaal zijn
ontworpen voor hifi-, video- of televisietoestellen)

p/st

S

31.09.14.50

Meubelen van andere stoffen dan metaal, hout of kunststof (excl. zitmeu
belen en meubelen en kasten die speciaal zijn ontworpen voor hifi-, videoof televisietoestellen)

p/st

S

NACE: 32.11

Slaan van munten

CPA: 32.11.10

Munten

32.11.10.00

Munten (excl. munten die zijn verwerkt tot broches, dasspelden en andere
sieraden en munten die enkel kunnen worden gebruikt als resten en afval
van het metaal waaruit zij bestaan)

kg

S

NACE: 32.12

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van juwelen en dergelijke artikelen

CPA: 32.12.11

Gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen (incl. synthetische of gereconstrueerde), bewerkt doch niet gezet

32.12.11.00

Gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen (incl. synthetische of ge
reconstrueerde), bewerkt doch niet gezet

CPA: 32.12.12

Industriediamant, bewerkt; poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen

32.12.12.00

Industriediamant, bewerkt; poeder en stof, van natuurlijke of van syntheti
sche edelstenen of halfedelstenen

CPA: 32.12.13

Sieraden en delen daarvan; edelsmidswerk en delen daarvan

32.12.13.30

Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen (incl.
bekleed of geplateerd)

S

32.12.13.51

Edelsmidswerk van zilver

S

32.12.13.53

Edelsmidswerk van edele metalen, n.e.g.

S

32.12.13.55

Edelsmidswerk van onedele metalen geplateerd met edele metalen

S

CPA: 32.12.14

Andere werken van edele metalen; werken van echte of gekweekte parels of van edelstenen of halfedelstenen

32.12.14.00

Andere werken van edele metalen; werken van echte of gekweekte parels of
van edelstenen of halfedelstenen

S

S

S
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NACE: 32.13

Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen

CPA: 32.13.10

Imitatiesieraden en dergelijke artikelen

32.13.10.00

Imitatiesieraden en dergelijke artikelen

NACE: 32.20

Vervaardiging van muziekinstrumenten

CPA: 32.20.11

Piano’s en andere snaarinstrumenten met klavier

32.20.11.10

Akoestische staande piano’s, nieuw (incl. mechanische piano’s)

p/st

S

32.20.11.30

Akoestische vleugelpiano’s (incl. mechanische piano’s)

p/st

S

32.20.11.50

Snaarinstrumenten met klavier (incl. klavecimbels, spinetten en clavechords)

p/st

S

CPA: 32.20.12

Andere snaarinstrumenten

32.20.12.00

Andere snaarinstrumenten

p/st

S

CPA: 32.20.13

Orgels met pijpen en klavier, harmoniums en dergelijke instrumenten; accordeons en dergelijke instrumenten;
mondharmonica’s; blaasinstrumenten

32.20.13.10

Orgels met pijpen en klavier; harmoniums en dergelijke instrumenten met
klavier en met vrije metalen tongen

p/st

S

32.20.13.40

Accordeons en dergelijke instrumenten; mondharmonica’s

p/st

S

32.20.13.70

Andere muziekinstrumenten waarbij de klanken worden voortgebracht door
luchtstromen

p/st

S

CPA: 32.20.14

Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of elektrisch moet worden versterkt

32.20.14.00

Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of
elektrisch moet worden versterkt

CPA: 32.20.15

Andere muziekinstrumenten

32.20.15.10

Slaginstrumenten

32.20.15.30

Muziekdozen, orchestrions, straatorgels; zingende vogels, zingende zagen,
ratels, mondsirenen; lokfluitjes en dergelijke lokinstrumenten; fluitjes, toe
ters en andere met de mond te bespelen roep- en signaalinstrumenten

CPA: 32.20.16

Metronomen en diapasons; mechanieken voor muziekdozen; snaren voor muziekinstrumenten

32.20.16.00

Metronomen en diapasons; mechanieken voor muziekdozen; snaren voor
muziekinstrumenten

CPA: 32.20.20

Delen en toebehoren van muziekinstrumenten

32.20.20.00

Delen en toebehoren van muziekinstrumenten

NACE: 32.30

Vervaardiging van sportartikelen

CPA: 32.30.11

Sneeuwski’s en ander materieel voor de sneeuwskisport, met uitzondering van schoeisel; ijsschaatsen en rol
schaatsen; delen daarvan

32.30.11.31

Sneeuwski’s

32.30.11.37

Skibindingen, skiremmen en skistokken

p/st

S

p/st

S
S

S

S

pa

S
S
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32.30.11.50

IJsschaatsen en rolschaatsen (incl. schoeisel waaraan dergelijke schaatsen
zijn bevestigd); delen en toebehoren daarvan

S

CPA: 32.30.12

Schoeisel voor de sneeuwskisport

32.30.12.00

Schoeisel voor de sneeuwskisport

CPA: 32.30.13

Waterski’s, surfplanken, zeilplanken en ander materieel voor de watersport

32.30.13.00

Waterski’s, surfplanken, zeilplanken en ander materieel voor de watersport

CPA: 32.30.14

Artikelen en materieel voor gymnastiek, voor fitnesstraining of voor atletiek

32.30.14.00

Artikelen en materieel voor gymnastiek of atletiek

CPA: 32.30.15

Andere artikelen en ander materieel, voor sporten of voor openluchtspelen; zwembaden en speelbadjes

32.30.15.10

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van leder, speciaal ont
worpen voor sportbeoefening

32.30.15.30

Golfstokken en ander materieel voor het golfspel (incl golfballen)

S

32.30.15.50

Artikelen en materieel voor tafeltennis (incl. paletten, ballen en netten)

S

32.30.15.60

Tennisrackets, badmintonrackets en dergelijke, ook indien niet bespannen

p/st

S

32.30.15.80

Ballen (excl. golfballen, tafeltennisballen, medicijnballen en boksballen)

p/st

S

32.30.15.90

Andere artikelen en ander materieel voor sporten of voor openluchtspelen,
n.e.g.

CPA: 32.30.16

Hengelstokken en andere hengelbenodigdheden; jacht- en visbenodigdheden, n.e.g.

32.30.16.00

Hengelstokken en andere hengelbenodigdheden; jacht- en visbenodigdhe
den, n.e.g.

NACE: 32.40

Vervaardiging van spellen en speelgoed

CPA: 32.40.11

Poppen, zijnde nabootsingen van de mens

32.40.11.00

Poppen, zijnde nabootsingen van de mens

CPA: 32.40.12

Speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens

32.40.12.00

Speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens

CPA: 32.40.13

Delen en toebehoren van poppen, zijnde nabootsingen van de mens

32.40.13.00

Delen en toebehoren van poppen, zijnde nabootsingen van de mens

CPA: 32.40.20

Speelgoedtreinen en toebehoren daarvoor; andere modellen op schaal; bouwdozen en constructiespeelgoed

pa

S

S

S

pa

S

S

S

p/st

S

p/st

S

S
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32.40.20.00

Speelgoedtreinen en toebehoren daarvoor; andere modellen op schaal;
bouwdozen en constructiespeelgoed

S

CPA: 32.40.31

Speelgoed op wielen, waarop of waarin door kinderen wordt gereden; poppenwagens

32.40.31.00

Speelgoed op wielen, waarop of waarin door kinderen wordt gereden; pop
penwagens

CPA: 32.40.32

Puzzels

32.40.32.00

Puzzels

CPA: 32.40.39

Spellen en speelgoed, n.e.g.

32.40.39.00

Spellen en speelgoed, n.e.g.

CPA: 32.40.41

Speelkaarten

32.40.41.00

Speelkaarten

CPA: 32.40.42

Biljarten, alsmede toebehoren daarvoor; artikelen voor gezelschapsspellen; andere spellen, werkende op munten of
penningen

32.40.42.10

Biljarten en toebehoren daarvoor (excl. biljarttelapparaten, biljartklokken en
rekken voor biljartstokken)

32.40.42.30

Spellen, werkende op munten, bankbiljetten, penningen of soortgelijke ar
tikelen (excl. bowlinginstallaties)

p/st

S

32.40.42.50

Elektrische autobanen, voor het houden van wedstrijden

p/st

S

32.40.42.70

Tafels voor casinospellen, automatische bowlinginstallaties en andere arti
kelen voor gezelschapsspellen (incl. flipperkasten) (excl. die welke werken
op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of soortgelijke artikelen,
bijarten, videospellen voor gebruik met een ontvangtoestel voor televisie,
speelkaarten en elektrische autobanen, voor het houden van wedstrijden)

kg

S

NACE: 32.50

Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden

CPA: 32.50.11

Instrumenten, apparaten en toestellen voor tandheelkundige behandelingen

32.50.11.30

Boormachines voor de tandheelkunde, ook indien met andere tandheelkun
dige uitrustingsstukken gecombineerd op een gemeenschappelijk voetstuk

p/st

S

32.50.11.50

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de tandheelkunde (excl. boor
machines)

p/st

S

CPA: 32.50.12

Sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik

32.50.12.00

Sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik

p/st

S

CPA: 32.50.13

Spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde of
voor andere medische specialismen, n.e.g.

32.50.13.11

Spuiten, met of zonder naalden, voor de geneeskunde, voor de chirurgie,
voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde

p/st

S

32.50.13.13

Buisvormige metalen naalden, voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor
de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

kg

S

S
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32.50.13.15

Hechtnaalden, voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheel
kunde of voor de veeartsenijkunde

p/st

S

32.50.13.17

Naalden, katheters, canules en dergelijke instrumenten, voor de geneeskun
de, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde
(excl. buisvormige metalen naalden en hechtnaalden)

p/st

S

32.50.13.20

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde

p/st

S

32.50.13.33

Bloeddrukmeters (incl. sfygmomanometers, drukmeters en oscillimeters)

p/st

S

32.50.13.35

Endoscopen voor medische doeleinden

p/st

S

32.50.13.40

Koortsthermometers, gevuld met vloeistof, met rechtstreekse aflezing (excl.
die welke zijn gecombineerd met andere instrumenten)

p/st

S

32.50.13.53

Kunstnieren

p/st

S

32.50.13.55

Apparaten voor diathermie (incl. die wekend met ultrasone trillingen)

p/st

S

32.50.13.63

Transfusietoestellen (excl. glazen flessen, speciaal bestemd voor het bewaren
van bloed)

p/st

S

32.50.13.65

Narcose-instrumenten, -apparaten en -toestellen

p/st

S

32.50.13.70

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chi
rurgie of voor de veeartsenijkunde, n.e.g.

p/st

S

32.50.13.80

Centrifuges van de soort gebruikt in laboratoria (excl. melkontromers en
centrifuges voor wasgoed)

p/st

S

CPA: 32.50.21

Therapeutische toestellen; ademhalingstoestellen

32.50.21.30

Toestellen voor mechanische therapie, voor massage of voor psychotech
niek (excl. zuiver statische artikelen voor mechanische therapie)

p/st

S

32.50.21.80

Toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie of voor aerosoltherapie;
therapeutische ademhalingstoestellen

p/st

S

CPA: 32.50.22

Gewrichtsprothesen; tandprothesen; kunsttanden tandprothesen; andere prothesen, n.e.g.

32.50.22.35

Gewrichtsprothesen

p/st

S

32.50.22.39

Orthopedische artikelen en toestellen, alsmede artikelen en toestellen voor
de behandeling van breuken in het beendergestel

32.50.22.53

Kunsttanden van kunststof (incl. haakjes van metaal ter bevestiging) (excl.
complete of gedeeltelijke kunstgebitten)

p/st

S

32.50.22.55

Kunsttanden van andere stoffen (incl. haakjes van metaal ter bevestiging)
(excl. complete of gedeeltelijke kunstgebitten)

p/st

S

32.50.22.59

Andere tandprothesen (incl. complete of gedeeltelijke kunstgebitten, kronen
van metaal, gegoten tinnen staafjes en staafjes van roestvrij staal) (excl.
kunsttanden)

S

32.50.22.90

Prothesen (excl. tandprothesen, gewrichtsprothesen, orthopedische artikelen
en toestellen, artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het
beendergestel en hartstimulatoren)

S

S
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naar de
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CPA: 32.50.23

Delen en toebehoren van prothesen en van orthopedische artikelen en toestellen

32.50.23.00

Delen en toebehoren van artikelen en toestellen bedoeld bij GS-post 9021

CPA: 32.50.30

Meubelen voor geneeskundig, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik; kappersstoelen en derge
lijke stoelen; delen daarvan

32.50.30.30

Tandartsstoelen, kappersstoelen en dergelijke stoelen, alsmede delen daarvan
(excl. spuwbakken voor behandelkamers van tandartsen en tandartsstoelen
voorzien van tandheelkundige apparaten)

S

32.50.30.50

Meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch of voor veeartsenijkundig
gebruik, alsmede delen daarvan (excl. zitmeubelen en tafels, speciaal ge
maakt voor onderzoek of behandeling met röntgentoestellen of met andere
bestralingstoestellen)

S

CPA: 32.50.41

Contactlenzen; brillenglazen van ongeacht welke stof

32.50.41.30

Contactlenzen

p/st

S

32.50.41.53

Niet-gemonteerde brillenglazen, niet voor verbetering van gezichtsstoornis
sen

p/st

S

32.50.41.55

Niet-gemonteerde brillenglazen voor verbetering van gezichtsstoornissen,
afgewerkt aan beide zijden: unifocaal

p/st

S

32.50.41.59

Niet-gemonteerde brillenglazen voor verbetering van gezichtsstoornissen,
afgewerkt aan beide zijden (excl. unifocale lenzen)

p/st

S

32.50.41.70

Niet-gemonteerde brillenglazen voor verbetering van gezichtsstoornissen
(excl. afgewerkt aan beide zijden)

p/st

S

CPA: 32.50.42

Brillen, voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen, en dergelijke artikelen

32.50.42.50

Zonnebrillen

32.50.42.90

Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen
van de ogen en andere) en dergelijke artikelen (excl. zonnebrillen)

CPA: 32.50.43

Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen

32.50.43.50

Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, van kunststof

p/st

S

32.50.43.90

Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen (excl. van kunststof)

p/st

S

CPA: 32.50.44

Delen van monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen

32.50.44.00

Delen van monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen (excl. schroe
ven, kettinkjes zonder veiligheidssluiting en gewone veren van onedel me
taal)

CPA: 32.50.50

Andere artikelen voor medisch of chirurgisch gebruik

32.50.50.10

Tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement

S

32.50.50.20

Bereidingen in de vorm van een gel, die bij de mens- of diergeneeskunde
worden toegepast als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch
onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en de medische instru
menten

S

S

p/st

S
S

S

S2
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32.50.50.30

Steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de
tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsor
beerd; steriel hechtdraad en -garen (incl. steriele garens die door het lichaam
worden geabsorbeerd, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde) (excl.
catgut); steriele kleefstoffen voor het dichten van wonden in de chirurgie;
steriele laminaria; steriele bloedstelpende artikelen die door het lichaam
worden geabsorbeerd, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde

S

32.50.50.50

Hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg

S

NACE: 32.91

Vervaardiging van borstelwaren

CPA: 32.91.11

Bezems en borstels voor huishoudelijk gebruik

32.91.11.10

Bezems en heiboenders en dergelijke artikelen, bestaande uit samengebon
den twijgen of ander plantaardig materiaal

p/st

S

32.91.11.40

Met de hand bediende mechanische vegers zonder motor; straatbezems en
-borstels, bezems en borstels voor huishoudelijk gebruik en borstels voor de
verzorging van dieren

p/st

S

32.91.11.90

Bezems en borstels, n.e.g.

p/st

S

CPA: 32.91.12

Tandenborstels, haarborstels en andere borstels voor lichaamsverzorging; penselen, kwasten en borstels voor
kunstschilders, penselen om te schrijven en penselen voor het aanbrengen van cosmetica

32.91.12.10

Tandenborstels

p/st

S

32.91.12.35

Haarborstels

p/st

S

32.91.12.37

Scheerkwasten en andere borstels voor de lichaamsverzorging (excl. tanden
borstels en haarborstels)

p/st

S

32.91.12.50

Penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen om te schrijven

p/st

S

32.91.12.70

Penselen voor het aanbrengen van cosmetica

p/st

S

CPA: 32.91.19

Andere borstels, n.e.g.

32.91.19.30

Borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, behangen en
dergelijke

p/st

S

32.91.19.50

Verfkussens en verfrollen

p/st

S

32.91.19.70

Borstels, zijnde delen van machines, van toestellen of van voertuigen (excl.
die voor straatveegmachines)

p/st

S

NACE: 32.99

Overige industrie, n.e.g.

CPA: 32.99.11

Veiligheidshoofddeksels en andere veiligheidsproducten

32.99.11.30

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, voor bescherming, on
geacht voor welk ambacht of voor welk bedrijf, van leder of van kunstleder

pa

S

32.99.11.50

Veiligheidshoofddeksels

p/st

S

CPA: 32.99.12

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpotloden
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32.99.12.10

Kogelpennen

p/st

S

32.99.12.30

Vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt

p/st

S

32.99.12.50

Vulpotloden

p/st

S

CPA: 32.99.13

Tekenvulpennen voor Oost-Indische of Chinese inkt; vulpennen en andere pennen

32.99.13.00

Tekenvulpennen voor Oost-Indische of Chinese inkt; vulpennen en andere
pennen

p/st

S

CPA: 32.99.14

Assortimenten van schrijfbenodigdheden, pen- en potloodhouders; delen daarvan

32.99.14.10

Assortimenten bestaande uit ten minste twee pennen en/of potloden

kg

S

32.99.14.30

Vullingen voor kogelpennen met punt

p/st

S

32.99.14.50

Schrijfpennen en punten voor schrijfpennen; doorschrijfpennen; penhou
ders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (incl. puntbeschermers
en klemmen) van artikelen bedoeld bij GS-post 9608

CPA: 32.99.15

Potloden, griffels, potloodstiften, pastellen, tekenkool, schrijf- en tekenkrijt en kleermakerskrijt

32.99.15.10

Potloden (excl. medicinale stiften en stiften voor het opmaken of het toi
letmaken)

p/st

S

32.99.15.30

Zwarte of gekleurde potloodstiften

p/st

S

32.99.15.50

Pastellen, tekenkool, schrijf- en tekenkrijt en kleermakerskrijt

kg

S

CPA: 32.99.16

Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden, datum- en zegelstempels, numeroteurs en dergelijke; inktlinten
voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten; stempelkussens

32.99.16.10

Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden

p/st

S

32.99.16.30

Handstempels voor het aanbrengen van datums, zegels, nummers en der
gelijke

p/st

S

32.99.16.50

Stempelkussens (excl. handinktrolers)

p/st

S

32.99.16.70

Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere
wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken (excl. rollen carbonpa
pier of ander kopieerpapier)

p/st

S

CPA: 32.99.21

Paraplu’s en parasols; wandelstokken, zitstokken en dergelijke artikelen

32.99.21.30

Paraplu’s en parasols (incl. wandelstokparaplu’s, tuinparasols en dergelijke
artikelen) (excl. foedralen voor paraplu’s)

p/st

S

32.99.21.60 z

Wandelstokken, zitstokken en dergelijke (excl. zwepen en rijzwepen)

p/st

S

CPA: 32.99.22

Delen, garnituren en toebehoren van paraplu’s en parasols, wandelstokken, zitstokken en dergelijke artikelen

S
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32.99.22.10 z

Delen, garnituren en toebehoren van paraplu’s en parasols, wandelstokken,
zitstokken en dergelijke artikelen (excl. delen voor zwepen en rijzwepen)

S

CPA: 32.99.23

Drukknopen en delen daarvan; knopen; treksluitingen

32.99.23.00

Drukknopen en delen daarvan; knopen; treksluitingen

CPA: 32.99.24

Knoopvormen en andere delen van knopen; knopen in voorwerpsvorm; delen van treksluitingen

32.99.24.30

Knoopvormen en andere delen van knopen; knopen in voorwerpsvorm

32.99.24.50

Haakjes, glijders, eindstukken, van haakjes voorziene banden van ongeacht
welke lengte, voor treksluitingen

CPA: 32.99.30

Artikelen van mensenhaar, van haar van dieren en dergelijke artikelen van textielstoffen

32.99.30.00

Artikelen van mensenhaar, van haar van dieren en dergelijke artikelen van
textielstoffen

CPA: 32.99.41

Sigarettenaanstekers en andere aanstekers; pijpen, sigaren- en sigarettenpijpjes, alsmede delen daarvan

32.99.41.10

Sigarettenaanstekers en andere aanstekers (incl. mechanische en elektrische
aanstekers, niet-mechanische aanstekers en aanstekers voor automobielen
en andere voertuigen)

p/st

S

32.99.41.30

Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en sigarettenpijpjes, als
mede delen daarvan

kg

S

CPA: 32.99.42

Delen van aanstekers; vonkende legeringen; artikelen uit ontvlambare stoffen

32.99.42.10

Ferrocerium en andere vonkende legeringen; artikelen uit ontvlambare stof
fen, n.e.g.

kg

S

32.99.42.30

Delen van sigarettenaanstekers en andere aanstekers (excl. vuursteentjes,
lonten, vloeibare brandstoffen in reservoirs, van de soort gebruikt voor
het vullen of bijvullen van aanstekers)

CPA: 32.99.43

Vloeibare brandstof of vloeibaar gemaakt brandbaar gas voor aanstekers, in recipiënten met een inhoudsruimte
van ≤ 300 cm3

32.99.43.00

Vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in recipiënten, voor
aanstekers, ≤ 300 cm3

CPA: 32.99.51

Feestartikelen, carnavalartikelen en andere ontspanningsartikelen, benodigdheden voor het goochelen en fop- en
schertsartikelen daaronder begrepen

32.99.51.30

Kerstfeestartikelen (excl. elektrische guirlandes, natuurlijke kerstbomen, steu
nen en staanders voor kerstbomen, kaarsen en beelden en dergelijke voor
werpen die kunnen dienen voor het versieren van kerken)

S

32.99.51.50

Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsartikelen, n.e.g.

S

CPA: 32.99.52

Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen daarvoor

32.99.52.80

Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen
daarvoor (excl. flacons en reservoirs, afzonderlijk aangeboden, en rubberpe
ren)

S

kg

S
S

kg

S

S

p/st

kg

S

S
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CPA: 32.99.53

Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van demonstraties

32.99.53.00

Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven
van demonstraties, niet bruikbaar voor andere doeleinden (excl. toestellen
voor vliegoefeningen op de grond, gedrukte kaarten, diagrammen of platen)

CPA: 32.99.54

Kaarsen en dergelijke artikelen

32.99.54.00

Kaarsen en dergelijke artikelen (incl. nachtlichtjes, voorzien van een drij
vertje) (excl. kaarsen tegen astma, waslucifers, zwavelbanden, zwavellonten
en zwavelkaarsen)

CPA: 32.99.55

Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen daarvan

32.99.55.00

Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen daarvan

CPA: 32.99.59

Andere artikelen, n.e.g.

32.99.59.10

Ademhalingstoestellen en gasmaskers (excl. therapeutische ademhalingstoe
stellen en beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare
filters)

p/st

S

32.99.59.20

Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of van
pezen

kg

S

32.99.59.30

Snijwerk van stoffen van dierlijke herkomst, zoals ivoor, been, schildpad,
hoorn, geweien, koraal en paarlemoer

kg

S

32.99.59.40

Stoffen geschikt om te worden gesneden, plantaardig of mineraal, bewerkt,
alsmede werken van deze stoffen, n.e.g.; gevormde of gesneden werken van
was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen, van
modelleerpasta, alsmede andere gevormde of gesneden werken, n.e.g.; nietgeharde gelatine, bewerkt, alsmede werken daarvan, n.e.g.

kg

S

32.99.59.50

Handzeven en handteemsen

kg

S

32.99.59.60

Thermosflessen en andere gemonteerde isothermische bergingsmiddelen,
met vacuümisolatie; delen daarvan (excl. afzonderlijk aangeboden binnen
flessen van glas)

kg

S

32.99.59.70

Paspoppen, ledenpoppen en dergelijke; (m.u.v. modellen voor het geven van
demonstraties; poppen als speelgoed) automaten en mechanische blikvan
gers, voor etalages, m.u.v. de aangeboden artikelen zelf

kg

S

32.99.59.80

Gedrukte globes (excl. globes in reliëf)

p/st

S

32.99.59.90

Doodkisten van hout

p/st

S

NACE: 33.11

Reparatie van producten van metaal

CPA: 33.11.12

Reparatie en onderhoud van reservoirs, kuipen en bergingsmiddelen, van metaal

33.11.12.00

Reparatie en onderhoud van reservoirs, kuipen en dergelijke bergingsmid
delen, van metaal

CPA: 33.11.13

Reparatie en onderhoud van stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan heetwaterketels voor centrale verwar
ming

33.11.13.00

Reparatie en onderhoud van stoomketels (stoomgeneratoren) (excl. ketels
voor de centrale verwarming) en van pijpleidingen van metaal in fabrieken

kg

S

kg

S

S

I

I
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CPA: 33.11.19

Reparatie en onderhoud van andere werken van metaal

33.11.19.00

Reparatie en onderhoud van ketels voor centrale verwarming, voor niethuishoudelijk gebruik

NACE: 33.12

Reparatie van machines

CPA: 33.12.11

Reparatie en onderhoud van motoren en turbines, met uitzondering van motoren voor luchtvaartuigen, motor
voertuigen en -rijwielen

33.12.11.00

Reparatie en onderhoud van motoren en turbines (excl. motoren voor
luchtvaartuigen, motorvoertuigen en rijwielen)

CPA: 33.12.12

Reparatie en onderhoud van hydraulische en pneumatische apparatuur, van andere pompen en compressoren en
van kranen en dergelijke artikelen

33.12.12.10

Reparatie en onderhoud van pompen en compressoren

I

33.12.12.20

Reparatie en onderhoud van kranen en dergelijke artikelen

I

CPA: 33.12.14

Reparatie en onderhoud van ovens en branders

33.12.14.00

Reparatie en onderhoud van ovens en branders

CPA: 33.12.15

Reparatie en onderhoud van hef- en hijsmachines en -toestellen en van machines en toestellen voor het hanteren
van goederen

33.12.15.00

Reparatie en onderhoud van hef- en hijsmachines en -toestellen en van
machines en toestellen voor het hanteren van goederen

CPA: 33.12.18

Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor de koeltechniek en voor klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik

33.12.18.00

Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor de koeltechniek
of voor klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik

CPA: 33.12.19

Reparatie en onderhoud van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.

33.12.19.90

Reparatie en onderhoud van andere machines en apparaten voor algemeen
gebruik, n.e.g.

CPA: 33.12.21

Reparatie en onderhoud van machines, toestellen en werktuigen voor de landbouw of de bosbouw

33.12.21.10

Reparatie en onderhoud van landbouwtractors

I

33.12.21.20

Reparatie en onderhoud van machines, toestellen en werktuigen voor de
landbouw of de bosbouw

I

CPA: 33.12.22

Reparatie en onderhoud van machines voor het vormen van metaal en van gereedschapswerktuigen

33.12.22.00

Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor het bewerken
van metaal

CPA: 33.12.23

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor ijzer- en staalfabrieken

33.12.23.00

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor ijzer- en staalfa
brieken

CPA: 33.12.24

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de winning van delfstoffen en voor de bouwnijverheid

33.12.24.00

Reparatie en onderhoud van machines voor de winning van delfstoffen en
voor de bouwnijverheid

CPA: 33.12.25

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen

33.12.25.00

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de vervaardiging
van voedings- en genotmiddelen

CPA: 33.12.26

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de vervaardiging van textiel, kleding en leder

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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33.12.26.00

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de vervaardiging
van textiel, kleding en leder

I

CPA: 33.12.27

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de vervaardiging van papier of karton

33.12.27.00

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de vervaardiging
van papier of karton

CPA: 33.12.28

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de kunststof- en rubberindustrie

33.12.28.00

Reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor de kunststof- en
rubberindustrie

CPA: 33.12.29

Reparatie en onderhoud van andere machines en toestellen voor specifiek gebruik

33.12.29.10

Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor het bewerken
van hout, kurk, steen, geharde rubber en dergelijke harde stoffen

I

33.12.29.90

Reparatie en onderhoud van andere machines en toestellen voor specifiek
gebruik, n.e.g.

I

NACE: 33.13

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

CPA: 33.13.11

Reparatie en onderhoud van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur

33.13.11.10

Reparatie en onderhoud van meet-, regel- en controleapparatuur en van
apparatuur voor het navigeren of voor andere doeleinden (excl. apparaten
voor de bewaking van industriële processen)

I

33.13.11.20

Reparatie en onderhoud van industriële tijdmeters

I

CPA: 33.13.12

Reparatie en onderhoud van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

33.13.12.00

Reparatie en onderhoud van instrumenten, apparaten en toestellen voor de
geneeskunde of voor de chirurgie

CPA: 33.13.13

Reparatie en onderhoud van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur, voor professioneel gebruik

33.13.13.00

Reparatie en onderhoud van foto- en filmapparatuur en optische instru
menten, voor professioneel gebruik

CPA: 33.13.19

Reparatie en onderhoud van andere elektronische apparatuur voor professioneel gebruik

33.13.19.00

Reparatie en onderhoud van andere elektronische apparatuur voor profes
sioneel gebruik

NACE: 33.14

Reparatie van elektrische apparatuur

CPA: 33.14.11

Reparatie en onderhoud van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en
verdeelinrichtingen voor elektrische stroom

33.14.11.20

Reparatie en onderhoud van elektromotoren en van elektrische generatoren
en transformatoren

I

33.14.11.50

Reparatie en onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische
stroom

I

CPA: 33.14.19

Reparatie en onderhoud van andere elektrische apparatuur voor professioneel gebruik

33.14.19.00

Reparatie en onderhoud van elektrische apparatuur (excl. schakel- en ver
deelinrichtingen voor elektrische stroom, elektromotoren, generatoren en
transformatoren en zendtoestellen voor radio-omroep of televisie)

I

I

I

I

I

I

29.11.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

PRODCOM

Beschrijving

L 309/257

Eenheid

P

Verw.
naar de
Nota’s

M

NACE: 33.15

Reparatie en onderhoud van schepen

CPA: 33.15.10

Reparatie en onderhoud van schepen

33.15.10.10

Reparatie en onderhoud van schepen en drijvend materieel (excl. jachten en
andere plezier- en sportvaartuigen, roeiboten en kano’s)

I

33.15.10.30

Reparatie en onderhoud van plezier- en sportvaartuigen

I

NACE: 33.16

Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen

CPA: 33.16.10

Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen

33.16.10.00

Reparatie en onderhoud van burgerluchtvaartuigen en motoren van lucht
vaartuigen

NACE: 33.17

Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen

CPA: 33.17.11

Reparatie en onderhoud van rollend materieel voor spoorwegen

33.17.11.00

Reparatie en onderhoud van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en
van mechanische (incl. elektromechanische) signaal- en waarschuwingstoe
stellen voor het verkeer

NACE: 33.19

Reparatie van andere artikelen

CPA: 33.19.10

Reparatie van andere artikelen

33.19.10.20

Reparatie van dekkleden, van kampeerartikelen en van andere geconfectio
neerde artikelen van textiel

NACE: 33.20

Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

CPA: 33.20.11

Installatie van stoomketels, andere dan heetwaterketels voor centrale verwarming, met inbegrip van de installatie
van leidingstelsels van metaal in fabrieken

33.20.11.00

Installatie van stoomketels (stoomgeneratoren) (excl. ketels voor de centrale
verwarming) en van pijpleidingen van metaal in fabrieken

CPA: 33.20.21

Installatie van kantoor- en boekhoudmachines

33.20.21.00

Installatie van kantoormachines en -toestellen

CPA: 33.20.29

Installatie van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.

33.20.29.10

Installatie van motoren en turbines (excl. motoren voor luchtvaartuigen,
motorvoertuigen en rijwielen)

I

33.20.29.20

Installatie van pompen en compressoren

I

33.20.29.30

Installatie van ovens en branders

I

33.20.29.40

Installatie van hef- en hijsmachines en -toestellen en van machines en
toestellen voor het hanteren van goederen (excl. liften en roltrappen)

I

33.20.29.50

Installatie van machines en apparaten voor de koeltechniek of voor klimaat
regeling, voor niet-huishoudelijk gebruik

I

33.20.29.60

Installatie van andere machines en apparaten voor het wegen, filtreren,
distilleren, verpakken, bottelen, spuiten, zand- of stoomstralen of kalan
deren

I

I

I

I

I

I
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I

33.20.29.70

Installatie van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, kurk,
steen, geharde rubber en dergelijke harde stoffen

CPA: 33.20.31

Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen voor de landbouw

33.20.31.00

Installatie van machines, toestellen en werktuigen voor de landbouw of de
bosbouw

CPA: 33.20.32

Installatie van machines voor het vormen van metaal

33.20.32.00

Installatie van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metaal

CPA: 33.20.33

Installatie van industriële machines en toestellen voor ijzer- en staalfabrieken

33.20.33.00

Installatie van machines en toestellen voor ijzer- en staalfabrieken

CPA: 33.20.34

Installatie van industriële machines en toestellen voor de winning van delfstoffen

33.20.34.00

Installatie van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
nijverheid

CPA: 33.20.35

Installatie van industriële machines en toestellen voor de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen

33.20.35.00

Installatie van machines en toestellen voor de vervaardiging van voedingsen genotmiddelen

CPA: 33.20.36

Installatie van industriële machines en toestellen voor de vervaardiging van textiel, kleding en leder

33.20.36.00

Installatie van machines en toestellen voor de vervaardiging van textiel,
kleding en leder

CPA: 33.20.37

Installatie van industriële machines en toestellen voor de vervaardiging van papier of karton

33.20.37.00

Installatie van machines en toestellen voor de vervaardiging van papier of
karton

CPA: 33.20.38

Installatie van machines en toestellen voor de kunststof- en rubberindustrie

33.20.38.00

Installatie van machines en toestellen voor de kunststof- en rubberindustrie

CPA: 33.20.39

Installatie van andere machines en toestellen voor specifiek gebruik

33.20.39.00

Installatie van andere machines en toestellen voor specifiek gebruik, n.e.g.

CPA: 33.20.41

Installatie van medische apparatuur en van optische en precisie-instrumenten, voor professioneel gebruik

33.20.41.00

Installatie van instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde
of voor de chirurgie

CPA: 33.20.42

Installatie van elektronische apparatuur voor professioneel gebruik

33.20.42.00

Installatie van elektronische apparatuur voor professioneel gebruik

CPA: 33.20.50

Installatie van elektrische apparatuur

33.20.50.20

Installatie van elektromotoren en van elektrische generatoren en transfor
matoren

I

33.20.50.50

Installatie van schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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33.20.50.90

Installatie van overige elektrische benodigdheden, excl. elektrische signaal
apparatuur voor verkeerswegen enz.

CPA: 33.20.60

Installatie van apparatuur voor de bewaking van industriële processen

33.20.60.00

Ontwerpen en monteren van apparaten voor de bewaking van industriële
processen en van geautomatiseerde productielijnen

CPA: 33.20.70

Installatie van andere goederen, n.e.g.

33.20.70.00

Installatie van industriële tijdmeters

NACE: 38.32

Terugwinning gesorteerd materiaal

CPA: 38.32.20

Secundaire grondstoffen van metaal

38.32.20.00

Secundaire grondstoffen van metaal

CPA: 38.32.30

Secundaire grondstoffen, andere dan metaal

38.32.30.00

Secundaire grondstoffen, andere dan metaal

NACE: 99.t

Code T

CPA: 99.tt

Code T

24.10.T1.10

L 309/259

Eenheid

P

Verw.
naar de
Nota’s

I

I

I

kg

S

kg

S

Gietijzer

kg

V

A1

24.10.T1.21

Ruwstaal: niet-gelegeerd staal, geproduceerd in elektro-ovens

kg

V

B1

24.10.T1.22

Ruwstaal: niet-gelegeerd staal, niet geproduceerd in elektro-ovens

kg

V

B1

24.10.T1.31

Ruwstaal: ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, geproduceerd in elektroovens

kg

V

B2

24.10.T1.32

Ruwstaal: ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, niet geproduceerd in
elektro-ovens

kg

V

B2

24.10.T1.41

Ruwstaal: roestvrij en hittebestendig staal, geproduceerd in elektro-ovens

kg

V

B3

24.10.T1.42

Ruwstaal: roestvrij en hittebestendig staal, niet geproduceerd in elektroovens

kg

V

B3

24.10.T2.11

Opgerolde warmgewalste platte producten (breedband), met een breedte van
≥ 600 mm

kg

V

C1

24.10.T2.12

Opgerolde warmgewalste platte producten, met een breedte van < 600 mm

kg

V

C2

24.10.T2.21

In breedbandwalserijen gewalste platen

kg

V

C3

24.10.T2.22

Platen en universaalplaten, warmgewalst in andere dan breedbandwalserijen

kg

V

24.10.T2.31

Warmgewalst walsdraad

kg

V

24.10.T2.41

Betonwapeningsstaven

kg

V
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Eenheid

P

24.10.T2.42

Andere warmgewalste staven

kg

V

24.10.T2.43

Warmgewalste en gesmede lichte profielen met een lijfhoogte van
< 80 mm en hoekprofielen

kg

V

24.10.T2.44

Zware profielen

kg

V

24.10.T2.51

Damwandprofielen

kg

V

24.10.T2.52

Bestanddelen van spoorbanen

kg

V

24.10.T2.60

Gelaste profielen

kg

V

24.10.T3.10

Platen, banden en onvertind blik, koudgewalst, met een breedte ≥ 600 mm

kg

V

24.10.T3.20

Elektroplaat en -band

kg

V

24.10.T3.30

Vertind blik, andere vertinde plaat en elektrisch verchroomd staal (ECCS)

kg

V

24.10.T3.40

Via de dompelmethode gemetalliseerde plaat

kg

V

24.10.T3.50

Elektrolytisch gemetalliseerde plaat

kg

V

24.10.T3.60

Organisch beklede plaat

kg

V

NACE: 99.z

Code Z

CPA: 99.zz

Code Z

10.00.00.Z1

Vlees, slachtafvallen en bloed, bereid of verduurzaamd (incl. bereide schotels
op basis van vlees of van slachtafvallen)

kg

S

10.00.00.Z3

Groenten (excl. aardappelen), op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of
azijnzuur (incl. bereide schotels op basis van groenten)

kg

S

10.00.00.Z4

Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren en zeewier,
bevroren, gedroogd, gezouten, gepekeld of op andere wijze bereid of ver
duurzaamd; vis, op andere wijze bereid of verduurzaamd; bereide maaltijden
en schotels op basis van vis, van schaaldieren of van weekdieren

kg

S

10.12.00.Z1

Eenden, ganzen en parelhoenders, niet in stukken gesneden, vers, gekoeld of
bevroren

kg

S

10.12.00.Z2

Delen van eenden, ganzen en parelhoenders, vers, gekoeld of bevroren

kg

S

10.90.10.Z0

Bereidingen voor het voederen van dieren (excl. voor honden of katten,
o.v.k.)

kg

S

10.99.00.Z0

Kruidenthees, voedingssupplementen, bederfelijke voedingsmiddelen, andere
bereide maaltijden en schotels, andere producten voor menselijke consump
tie, n.e.g.

kg

S

11.02.12.Z0

Wijn en druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is
verhinderd of gestuit, met beschermde oorsprongsbenaming (BOB), met een
effectief alcoholvolumegehalte ≤ 15 % vol (excl. mousserende wijn)

l

S

13.10.61.Z1

Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k.

kg

T

Verw.
naar de
Nota’s
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L 309/261

Eenheid

P

13.10.61.Z2

Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k.

kg

T

13.10.83.Z0

Garens van synthetische stapelvezels, met wol gemengd, n.o.v.k.

kg

T

13.20.20.Z1

Weefsels van katoen, ≤ 200 g/m2 (excl. verschillend gekleurde garens en
verbandgaas)

m2

T

13.20.20.Z2

Weefsels van katoen, > 200 g/m2 (excl. verschillend gekleurde garens)

m2

T

13.20.20.Z3

Weefsels van verschillend gekleurde garens van katoen (excl. denim)

m2

T

17.12.00.Z0

Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrêpt of geplisseerd,
op rollen of in bladen; papier en karton, gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd,
gegreineerd of geperforeerd

kg

S

20.13.00.Z0

Fosfiden (excl. ijzerfosfiden), al dan niet chemisch welbepaald; hydriden,
nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald (excl.
verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post 20.13.64.50 zijn) Andere
anorganische verbindingen, n.e.g.; amalgamen (excl. die van edelmetalen, en
excl. gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver
water, vloeibare lucht en samengeperste lucht)

kg

S

20.14.34.Z1

Esters van orthoftaalzuur

kg

T

20.14.61.Z0

Acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen (excl. me
thanal, ethanal)

kg

T

20.14.62.Z0

Aromatische ketonen zonder andere zuurstofhoudende groepen; ketonalco
holen en ketonaldehyden; ketonfenolen en ketonen met andere zuurstof
houdende groepen; andere ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of
van cycloterpenen, zonder andere zuurstofhoudende groepen

kg

T

23.69.19.Z0

Buizen en andere werken van cement, beton of kunststeen (incl. toebeho
ren)

kg

S

24.10.21.Z0

Niet-gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; lange halffa
bricaten van niet-gelegeerd staal

kg

S

24.10.22.Z0

Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; lange halffabricaten
van roestvrij staal

kg

S

24.10.23.Z0

Ander gelegeerd staal dan roestvrij staal, in ingots of in andere primaire
vormen; lange halffabricaten van ander gelegeerd staal dan roestvrij staal

kg

S

24.10.33.Z0

Opgerolde warmgewalste platte producten met een breedte ≥ 600 mm, van
roestvrij staal

kg

S

24.10.34.Z0

Opgerolde warmgewalste platte producten met een breedte < 600 mm, van
roestvrij staal

kg

S

24.10.41.Z0

Niet-beklede koudgewalste plaat en niet-bekleed koudgewalst band (incl.
niet-uitgegloeide elektroplaat en band), met een breedte ≥ 600 mm, van
ander staal dan roestvrij staal

kg

S

24.32.10.Z1

Koudgewalst bandstaal en geslit bandstaal, van niet-gelegeerd staal en van
gelegeerd staal, doch niet van roestvrij staal, met een breedte van
< 600 mm

kg

S

Verw.
naar de
Nota’s
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Eenheid

P

24.32.10.Z2

Koudgewalst bandstaal en geslit bandstaal, van roestvrij staal (excl. ge
ïsoleerd elektrobandstaal en gegolfd bandstaal, eenzijdig gekarteld of afge
schuind), met een breedte van < 600 mm

kg

S

24.32.20.Z1

Plaat- en bandstaal, alsmede koudgewalst geslit bandstaal (van niet-gelegeerd
staal), via de dompelmethode of elektrolytisch gemetalliseerd, met een
breedte < 600 mm

kg

S

24.32.20.Z2

Organisch bekleed plaatstaal en koudgewalst geslit bandstaal van organisch
bekleed plaatstaal, met een breedte < 600 mm

kg

S

26.30.00.Z0

Delen van telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere
draadloze netwerken en andere toestellen voor het zenden of ontvangen
van spraak, van beelden of van andere gegevens, n.e.g.

26.51.00.Z0

Kathodestraaloscilloscopen en kathodestraaloscillografen; instrumenten, ap
paraten en toestellen voor het meten of verifiëren van elektrische groot
heden, n.e.g.

p/st

S

26.70.00.Z0

Fototoestellen voor directklaarfotografie en andere fototoestellen (excl. digi
tale camera’s)

p/st

S

26.99.00.Z0

Andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines

p/st

S

26.99.00.Z2

Delen en toebehoren van de goederen van 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33,
26.51.4 en 26.51.5; microtomen; delen, n.e.g., en delen en toebehoren van
optische instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij GS-post 9013

S

26.99.00.Z3

Delen en toebehoren van de instrumenten, apparaten, toestellen en machi
nes bedoeld bij GS-post 9031

S

26.99.00.Z4

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie (excl. toestellen ge
combineerd met radio-ontvangers)

p/st

S

27.99.00.Z0

Bliksemafleiders, overspanningsbeveiligingen en golfafvlakkers voor een
spanning > 1 kV

p/st

S

27.99.00.Z1

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor elektromotoren, elektrische generatoren, elektrische ge
neratoraggregaten of roterende omvormers, n.e.g.

28.30.99.Z0

Tractors met een vermogen > 37 kW, excl. motoculteurs, trekkers voor
opleggers, tractors met rupsbanden

p/st

S

28.99.00.Z0

Klinkmachines, machines waarin buizen of staven door draaiende matrijzen
worden getrokken om ze een kleinere diameter te geven en forceerbanken,
voor het bewerken van metaal, machines voor de vervaardiging van buig
zame buizen van spiraalvormig gewonden bandmetaal, magnetovormma
chines en andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewer
ken van metaal

p/st

S

28.99.00.Z1

Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken en andere gereedschaps
werktuigen voor het bewerken van metaal, metaalcarbiden of cermets, n.e.g.

p/st

S

39.99.00.Z0

Geprefabriceerde bouwwerken van kunststof, van beton of van aluminium

S

S

S

Verw.
naar de
Nota’s
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S2

S2
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Eenheid

P

39.99.00.Z1

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor
voertuigen bedoeld bij GS-hoofdstuk 87, met een cilinderinhoud
≤ 1 000 cm3

p/st

S

39.99.00.Z2

Zuigermotoren met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor
voertuigen bedoeld bij GS-hoofdstuk 87, met een cilinderinhoud
> 1 000 cm3

p/st

S

39.99.00.Z4

Haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan
(excl. elektrothermische toestellen voor haarbehandeling)

kg

S

39.99.00.Z5

Vast materieel voor spoor- en tramwegen (excl. dwarsliggers van hout, van
beton of van staal, spoorstaven en andere niet-samengevoegde spoorbaan
bestanddelen); mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-,
controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeersen waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden;
delen daarvan

S

39.99.00.Z6

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren, ongeacht de stof waarvan het ver
vaardigd is (incl. zwepen en rijzwepen en delen daarvan, strengen, leiban
den, kniestukken, muilbanden, zadeldekken, hondendekken): wandelstok
ken, zitstokken en dergelijke; delen, garnituren en toebehoren

S

39.99.00.Z7

Kaolien

* = Rubriek die een wijziging bevat m.b.t. de Lijst 2018.

kg

T

Verw.
naar de
Nota’s

S2

