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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)


VERORDENINGEN




VERORDENING (EG) Nr. 1185/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 25 november 2009
betreffende statistieken over pesticiden
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(2)

In haar mededeling aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comité, getiteld
„Op weg naar een thematische strategie voor een duur
zaam gebruik van pesticiden”, heeft de Commissie erkend
dat er behoefte is aan omvattende, geharmoniseerde en
geactualiseerde statistieken over de verkoop en het gebruik
van pesticiden op Gemeenschapsniveau. Zulke statistieken
zijn noodzakelijk voor de beoordeling van beleid van de
Europese Unie op het gebied van duurzame ontwikkeling
en voor de berekening van relevante indicatoren van
gezondheids- en milieurisico’s in verband met
pesticidengebruik.

(3)

Geharmoniseerde en vergelijkbare communautaire statis
tieken over de verkoop en het gebruik van pesticiden zijn
essentieel voor de ontwikkeling van en het toezicht op
communautaire wetgeving en beleid in het kader van de
thematische strategie voor een duurzaam gebruik van
pesticiden.

(4)

Aangezien de gevolgen van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998
betreffende het op de markt brengen van biociden (4) pas
zichtbaar zullen worden, nadat de eerste evaluatie van
werkzame stoffen voor gebruik in biociden is afgesloten,
hebben noch de Commissie, noch de meeste lidstaten op
dit moment voldoende kennis of ervaring om nadere maat
regelen op het gebied van biociden voor te stellen. Het
toepassingsgebied van deze verordening dient dan ook
beperkt te zijn tot pesticiden die gewasbeschermingsmid
delen zijn en vallen onder Verordening (EG) nr. 1107/2009
van het Europees Parlement en de Raad van 21 okto
ber 2009 betreffende het op de markt brengen van gewas
beschermingsmiddelen (5), waarvoor reeds uitgebreid
ervaring met de verzameling van gegevens is opgedaan.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op artikel 285, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
gezien de op 10 november 2009 door het bemiddelingscomité
goedgekeurde gemeenschappelijke tekst (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde
Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (3)
hebben het Europees Parlement en de Raad te kennen
gegeven dat het effect van pesticiden en met name van in
de landbouw gebruikte pesticiden op de volksgezondheid
en het milieu verder moet worden teruggedrongen. Er werd
gewezen op de noodzaak om een duurzamer gebruik van
pesticiden tot stand te brengen en opgeroepen tot een sig
nificante algemene vermindering van de risico’s en van het
pesticidengebruik die strookt met de noodzakelijke
gewasbescherming.

(1) PB C 256 van 27.10.2007, blz. 86.
(2) Advies van het Europees Parlement van 12 maart 2008 (PB C 66 E van
20.3.2009, blz. 98), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van
20 november 2008 (PB C 38 E van 17.2.2009, blz. 1), standpunt van
het Europees Parlement van 24 april 2009 (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad), besluit van de Raad van 16 november 2009 en
wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 novem
ber 2009.
(3) PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1.

(4) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
(5) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
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(5)

Er wordt evenwel van uitgegaan dat, rekening houdend
met de resultaten van de beoordeling van Richtlijn 98/8/EG
en op grond van een effectbeoordeling, het toepassings
gebied van deze verordening ook zal worden uitgebreid tot
biociden.

(6)

De jarenlange ervaring van de Commissie met de verzame
ling van gegevens over de verkoop en het gebruik van
pesticiden heeft geleerd dat er behoefte is aan een gehar
moniseerde methode voor de verzameling van statistieken
op Gemeenschapsniveau van zowel de fase van het op de
markt brengen als van de gebruikers. Bovendien moeten de
statistieken met het oog op de berekening van accurate
risico-indicatoren overeenkomstig de doelstellingen van de
thematische strategie voor een duurzaam gebruik van
pesticiden gedetailleerd worden tot het niveau van de werk
zame stoffen.

(7)

Van de verschillende mogelijkheden voor de verzameling
van gegevens die in het kader van de effectbeoordeling van
de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van
pesticiden zijn beoordeeld, werd de verplichte gegevens
verzameling als de beste mogelijkheid aanbevolen, omdat
dit de ontwikkeling van nauwkeurige en betrouwbare gege
vens over het op de markt brengen en het gebruik van
pesticiden snel en kostenefficiënt mogelijk zou maken.

(8)

(9)

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parle
ment en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Euro
pese statistiek (1) vormt het referentiekader voor de
bepalingen van deze verordening, met de verplichting tot
met name professionele onafhankelijkheid, onpartijdig
heid, objectiviteit, betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en
statistische geheimhouding.
De toezending van onder de statistische geheimhoudings
plicht vallende gegevens wordt beheerst door de regels die
zijn neergelegd in Verordening (EG) nr. 223/2009. Over
eenkomstig die verordening genomen maatregelen garan
deren de fysieke en logische bescherming van
vertrouwelijke gegevens en zorgen ervoor dat er bij de pro
ductie en verspreiding van communautaire statistieken
geen sprake is van onwettige openbaarmaking of gebruik
voor andere dan statistische doeleinden.

(10)

De publicatie en verspreiding van overeenkomstig deze
verordening verzamelde gegevens worden geregeld door
de in Verordening (EG) nr. 223/2009 neergelegde regels.
Wanneer maatregelen overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 223/2009 worden genomen, wordt bij de productie en
verspreiding van communautaire statistieken de materiële
en logische bescherming van vertrouwelijke gegevens
gewaarborgd en wordt ervoor gezorgd dat er geen sprake
is van onwettige vrijgave of gebruik voor andere dan sta
tistische doeleinden.

(11)

Gegevens betreffende het op de markt brengen en het
gebruik van pesticiden die overeenkomstig Richtlijn
2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van
21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor com
munautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam
gebruik van pesticiden (2) en Verordening ((EG)

(1) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.
(2) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71.
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nr. 1107/2009 moeten worden overgelegd, worden beoor
deeld aan de hand van de relevante bepalingen van die
richtlijn en van die verordening.

(12)

Deze verordening moet Richtlijn 2003/4/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de
toegang van het publiek tot milieu-informatie (3) en Ver
ordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepas
sing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betref
fende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming
en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden
op de communautaire instellingen en organen (4) onverlet
laten.

(13)

Om vergelijkbare resultaten te verzekeren, moeten de sta
tistieken over pesticiden worden geproduceerd volgens een
gespecificeerde indeling, in een adequate vorm en binnen
een vastgestelde termijn vanaf het eind van een referentie
jaar zoals vastgesteld in de bijlagen bij deze verordening.

(14)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maat
regelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststel
ling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

(15)

In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid wor
den gegeven het behandelde areaal te definiëren en bij
lage III aan te passen. Daar het maatregelen van algemene
strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderde
len van deze verordening onder meer door haar aan te vul
len met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij
worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit
1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met
toetsing.

(16)

Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk
het scheppen van een gemeenschappelijk kader voor de
systematische productie van communautaire statistieken
over het in de handel brengen en het gebruik van pestici
den, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwe
zenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kan
worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkom
stig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidia
riteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in
hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat
deze verordening niet verder dan nodig is om deze doel
stelling te verwezenlijken.

(17)

Het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij
Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (6), is
geraadpleegd,

(3 )
(4)
(5)
(6)

PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.
PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
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h) „gebruik in de landbouw”: elk type toepassing van een gewas
beschermingsmiddel, direct of indirect verband houdend met
de productie van plantaardige producten in het kader van de
economische activiteit van een landbouwbedrijf;

Onderwerp, toepassingsgebied en doelstellingen
1.
Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader vast
voor de systematische productie van communautaire statistieken
over het op de markt brengen en het gebruik van pesticiden die
gewasbeschermingsmiddelen zijn, zoals bepaald in artikel 2, let
ter a), onder i).
2.

De statistieken betreffen:

i)

„professionele gebruiker”: professionele gebruiker zoals gede
finieerd in artikel 3, punt 1, van Richtlijn 2009/128/EG;

j)

„landbouwbedrijf”: landbouwbedrijf zoals gedefinieerd in
Verordening (EG) nr. 1166/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 19 november 2008 betreffende enquêtes naar
de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de
productiemethoden in de landbouw (1).

— de jaarlijkse hoeveelheid pesticiden die op de markt zijn
gebracht overeenkomstig bijlage I;
— de jaarlijks gebruikte hoeveelheden pesticiden overeenkom
stig bijlage II.
3. Samen met andere relevante gegevens dienen de statistieken
de doelstellingen van de artikelen 4 en 15 van Richtlijn
2009/128/EG.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a)

Artikel 3
Verzameling, indiening en verwerking van gegevens
1.
De lidstaten verzamelen jaarlijks de noodzakelijke gegevens
voor de specificatie van de in bijlage I opgenomen kenmerken, en
om de vijf jaar de noodzakelijke gegevens voor de specificatie van
de in bijlage II opgenomen kenmerken, door middel van:
— enquêtes;
— informatie met betrekking tot het op de markt brengen en
het gebruik van pesticiden, waarbij met name rekening wordt
gehouden met de verplichtingen overeenkomstig artikel 67
van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

„pesticiden”:
— administratieve bronnen; of
i)

ii)

gewasbeschermingsmiddelen zoals omschreven in arti
kel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009;
biociden zoals omschreven in artikel 2, lid 1, van Richt
lijn 98/8/EG;

b)

„stoffen”: stoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van
Verordening (EG) nr. 1107/2009, met inbegrip van werk
zame stoffen, beschermstoffen en synergistische middelen;

c)

„werkzame stoffen”: werkzame stoffen zoals bedoeld in arti
kel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009

d)

„beschermstoffen”: beschermstoffen zoals bedoeld in arti
kel 2, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

e)

„synergisten”: synergistische middelen zoals bedoeld in arti
kel 2, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

f)

„op de markt brengen”: op de markt brengen zoals gedefini
eerd in artikel 3, punt 9, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009;

g)

„houder van een toelating”: houder van een toelating zoals
gedefinieerd in artikel 3, punt 24, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009;

— een combinatie van deze middelen, met inbegrip van statis
tische schattingsprocedures op basis van deskundigen
beoordelingen of modellen.
2. De lidstaten dienen de statistische resultaten, met inbegrip
van vertrouwelijke gegevens, in bij de Commissie (Eurostat) in
overeenstemming met de tijdschema’s en de frequentie die in de
bijlagen I en II zijn vastgesteld. De gegevens worden gepresenteerd
in overeenstemming met de in bijlage III voorgeschreven indeling.
3. De lidstaten verstrekken de gegevens in elektronische vorm
en in een geschikt, volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure, door de Commissie (Eurostat) vast te stel
len technisch formaat.
4.
Om redenen van vertrouwelijkheid, aggregeert de Commis
sie (Eurostat) de gegevens vóór publicatie volgens de chemische
klassen of de categorieën van producten vermeld in bijlage III, met
inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke gegevens in
de afzonderlijke lidstaten. Conform artikel 20 van Verordening
(EG) nr. 223/2009 worden de vertrouwelijke gegevens door de
nationale instanties en de Commissie (Eurostat) uitsluitend voor
statistische doeleinden gebruikt.
(1) PB L 321 van 1.12.2008, blz. 14.
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Artikel 4

Artikel 6

Kwaliteitsbeoordeling

Comitéprocedure

1.
Voor de toepassing van deze verordening gelden de
kwaliteitscriteria die zijn bepaald in artikel 12, lid 1, van Veror
dening (EG) nr. 223/2009.
2. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) verslagen
over de kwaliteit van de toegezonden gegevens als bepaald in de
bijlagen I en II. De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit
van de toegezonden gegevens.

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 7 van
Verordening (EG) nr. 223/2009 opgerichte Comité voor het Euro
pees statistisch systeem.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming
van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
wordt vastgesteld op drie maanden.
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis,
leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 5
Uitvoeringsmaatregelen

Artikel 7

1.
Het geschikte technische formaat voor de toezending van
gegevens wordt vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure.
De Commissie kan indien nodig de eisen wijzigen betreffende de
verstrekking van de kwaliteitsverslagen zoals beschreven in sectie
6 van bijlagen I en II. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële
onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vul
len, worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.
De Commissie stelt de definitie van „behandeld areaal” als
2.
bedoeld in sectie 2 van bijlage II vast. Deze maatregel, die beoogt
niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door
haar aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
3.
De Commissie past regelmatig en minstens om de vijf jaar
de lijst aan van op te nemen stoffen en hun indeling in catego
rieën van producten en chemische klassen zoals aangegeven in
bijlage III. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderde
len van deze verordening te wijzigen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 6, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Verslag
De Commissie brengt om de vijf jaar verslag uit aan het Europees
Parlement en de Raad over de uitvoering van deze verordening. In
dit verslag wordt in het bijzonder de kwaliteit van de toegezon
den gegevens als bedoeld in artikel 4, beoordeeld, alsook de
methoden voor het verzamelen van gegevens, de last voor het
bedrijfsleven, landbouwbedrijven en nationale overheden en het
nut van deze statistieken in de context van de thematische strate
gie voor een duurzaam gebruik van pesticiden, met name met
betrekking tot de in artikel 1 genoemde doelstellingen. Het bevat
in voorkomend geval voorstellen die bedoeld zijn om de kwaliteit
van de gegevens en methoden voor het verzamelen van gegevens
verder te verbeteren met het oog op een betere dekking en betere
vergelijkbaarheid van de gegevens, en een vermindering van de
last voor het bedrijfsleven, landbouwbedrijven en nationale
overheden.
Het eerste verslag wordt uiterlijk 31 december 2016 uitgebracht.
Artikel 8
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Straatsburg, 25 november 2009.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

J. BUZEK

Å. TORSTENSSON
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BIJLAGE I
STATISTIEKEN OVER HET OP DE MARKT BRENGEN VAN PESTICIDEN
Sectie 1
Dekking
De statistieken hebben betrekking op de in bijlage III opgenomen stoffen in de op de markt gebrachte pesticiden. Speciale
aandacht wordt besteed aan het vermijden van dubbeltellingen bij herverpakking van het product of bij overdracht van een
toelating tussen houders van een toelating.
Sectie 2
Variabelen
De hoeveelheid van elke in bijlage III opgenomen stof in de op de markt gebrachte pesticiden wordt in elke lidstaat
vastgesteld.
Sectie 3
Meeteenheid
De hoeveelheden stoffen worden uitgedrukt in kilogram.
Sectie 4
Referentieperiode
De referentieperiode is het kalenderjaar.
Sectie 5
Eerste referentieperiode, frequentie en indiening van de resultaten
1.

De eerste referentieperiode is het tweede kalenderjaar na 30 december 2009.

2.

De lidstaten verstrekken gegevens voor elk kalenderjaar volgend op de eerste referentieperiode. Zij publiceren deze gege
vens, met name op internet, overeenkomstig de verplichtingen betreffende de bescherming van statistische geheim
houding zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 223/2009, ten einde de informatieverstrekking aan het publiek te
waarborgen.

3.

De gegevens worden binnen twaalf maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend.
Sectie 6
Kwaliteitsverslag

De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) een kwaliteitsverslag, als bedoeld in artikel 4, met de volgende gegevens:
—

de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

—

relevante kwaliteitsaspecten, afhankelijk van de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

—

een beschrijving van de schattingen, aggregaties en gebruikte uitsluitingsmethoden.

Dit verslag wordt binnen 15 maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend.
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BIJLAGE II
STATISTIEKEN OVER HET AGRARISCH GEBRUIK VAN PESTICIDEN

Sectie 1
Dekking
1.

De statistieken hebben betrekking op de in bijlage III opgenomen stoffen in pesticiden die voor elk gekozen gewas in
elke lidstaat worden gebruikt.

2.

Elke lidstaat stelt de selectie vast van de gewassen waarvoor in de in sectie 5 genoemde periode van vijf jaar gegevens
verzameld moeten worden. De selectie moet representatief zijn voor de gewassen die in de lidstaat verbouwd worden
en voor de gebruikte stoffen.
Bij de selectie van gewassen wordt rekening gehouden met de gewassen die het meest relevant zijn voor de nationale
actieplannen als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 2009/128/EG.

Sectie 2
Variabelen
Voor elk geselecteerd gewas worden de volgende variabelen verzameld:
a)

de hoeveelheid van elke in bijlage III vermelde stof in pesticiden die voor dit gewas worden gebruikt, en

b)

het areaal dat met elke stof behandeld is.

Sectie 3
Meeteenheid
1.

De hoeveelheid gebruikte stoffen wordt uitgedrukt in kilogram.

2.

Het behandelde areaal wordt uitgedrukt in hectare.

Sectie 4
Referentieperiode
1.

De referentieperiode is in principe een maximumperiode van twaalf maanden die alle gewasbeschermingsbehandelingen
beslaat die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het gewas horen.

2.

Als referentieperiode wordt genomen het jaar waarin met het oogsten is begonnen.

Sectie 5
Eerste referentieperiode, frequentie en indiening van de resultaten
1.

Voor elke periode van vijf jaar verzamelen de lidstaten statistieken over het gebruik van pesticiden voor elk gekozen
gewas binnen een referentieperiode zoals gedefinieerd in sectie 4.

2.

De lidstaten kunnen de referentieperiode op elk moment van de periode van vijf jaar kiezen. De keuze kan voor elk
gekozen gewas verschillend zijn.

3.

De eerste periode van vijf jaar begint in het eerste kalenderjaar na 30 december 2009.

4.

De lidstaten verstrekken gegevens voor elke periode van vijf jaar.
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De gegevens worden binnen twaalf maanden na het eind van elke periode van vijf jaar bij de Commissie (Eurostat) inge
diend en gepubliceerd, met name op internet, overeenkomstig de verplichtingen betreffende de bescherming van de
statistische geheimhouding zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 223/2009, ten einde de informatieverstrekking aan
het publiek te waarborgen.

Sectie 6
Kwaliteitsverslag
Bij de toezending van hun resultaten verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) een kwaliteitsverslag, als bedoeld in
artikel 4, met de volgende gegevens:
—

het model van de bemonsteringsmethode;

—

de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

—

een raming van het aandeel van de desbetreffende gewassen in de totale hoeveelheid gebruikte pesticiden;

—

relevante kwaliteitsaspecten, afhankelijk van de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

—

een vergelijking tussen gegevens over de gebruikte pesticiden tijdens de periode van vijf jaar en de op de markt
gebrachte pesticiden tijdens de desbetreffende vijf jaar;

—

een korte beschrijving van het commerciële, niet-agrarische gebruik van pesticiden die in het kader van door de Com
missie (Eurostat) te leiden proefstudies zijn verkregen.
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BIJLAGE III
GEHARMONISEERDE INDELING VAN DE STOFFEN
HOOFDCATEGORIEËN

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Fungiciden en bactericiden
Anorganische fungiciden

Gemeenschappelijke nomenclatuur

F0
F1
F1.1

ALLE KOPERVERBINDINGEN

44

F1.1

BORDEAUSE PAP

8011-63-0

44

F1.1

KOPERHYDROXIDE

20427-59-2

44

F1.1

KOPEROXYCHLORIDE

1332-40-7

44

F1.1

TRIBASISCH KOPERSULFAAT

1333-22-8

44

F1.1

KOPER(I)OXIDE

1319-39-1

44

F1.1

ANDERE KOPERZOUTEN

F1.2

ANORGANISCHE ZWAVEL

ZWAVEL

F1.3

ANDERE ANORGANISCHE FUNGICIDEN

ANDERE ANORGANISCHE FUNGICIDEN

F2.1

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBANILATEN

F2.2

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

44
7704-34-9

18

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

F2

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

F2.2

IPROVALICARB

140923-17-7

620

F2.2

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

MANCOZEB

8018-01-7

34

F2.3

MANEB

12427-38-2

61

F2.3

METIRAM

9006-42-2

478

F2.3

PROPINEB

12071-83-9

177

F2.3

THIRAM

137-26-8

24

F2.3

ZIRAM

137-30-4

31

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

F3.1

FUBERIDAZOOL

3878-19-1

525

F3.1

THIABENDAZOOL

148-79-8

323

F3.1

THIOFANAAT-METHYL

23564-05-8

262

F2.3

Fungiciden op basis van benzimidazolen

KOPERVERBINDINGEN

FUNGICIDEN OP BASIS VAN
DITHIOCARBAMATEN

Publicatieblad van de Europese Unie

Fungiciden op basis van carbamaten en
dithiocarbamaten

CIPAC (2)

NL

Middelencategorie

CAS RN (1)

F3
F3.1

FUNGICIDEN OP BASIS VAN BENZIMIDAZOLEN

10.12.2009

Code

Chemische klasse

Middelencategorie

Fungiciden op basis van imidazolen en
triazolen

Stof gangbare naam

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Gemeenschappelijke nomenclatuur

F4
F4.1
F4.1

BROMUCONAZOOL

116255-48-2

680

F4.1

CYPROCONAZOOL

94361-06-5

600

F4.1

DIFENOCONAZOOL

119446-68-3

687

F4.1

DINICONAZOOL

83657-24-3

690

F4.1

EPOXICONAZOOL

106325-08-0

609

F4.1

ETRIDIAZOOL

2593-15-9

518

F4.1

FENBUCONAZOOL

114369-43-6

694

F4.1

FLUQUINCONAZOOL

136426-54-5

474

F4.1

FLUSILAZOOL

85509-19-9

435

F4.1

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

F4.1

HEXACONAZOOL

79983-71-4

465

F4.1

IMAZALIL (ENILCONAZOOL)

58594-72-2

335

F4.1

METCONAZOOL

125116-23-6

706

F4.1

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

F4.1

PENCONAZOOL

66246-88-6

446

F4.1

PROPICONAZOOL

60207-90-1

408

F4.1

PROTHIOCONAZOOL

178928-70-6

745

F4.1

TEBUCONAZOOL

107534-96-3

494

F4.1

TETRACONAZOOL

112281-77-3

726

F4.1

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

F4.1

TRICYCLAZOOL

41814-78-2

547

F4.1

TRIFLUMIZOOL

99387-89-0

730

F4.1

TRITICONAZOOL

131983-72-7

652

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

F4.2

FENAMIDONE

161326-34-7

650

F4.2

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

FUNGICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLEN

L 324/9

386
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55179-31-2

NL

BITERTANOL

F4.2

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CONAZOLEN

10.12.2009

HOOFDCATEGORIEËN

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

Fungiciden op basis van morfolinen

Gemeenschappelijke nomenclatuur

F5
F5.1

DIMETHOMORF

110488-70-5

483

F5.1

FUNGICIDEN OP BASIS VAN MORFOLINEN

DODEMORF

1593-77-7

300

F5.1

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

CYMOXANIL

57966-95-7

419

F6.1

DODINE

2439-10-3

101

F6.1

GUAZATINE

108173-90-6

361

BENALAXYL

71626-11-4

416

F6.2

BOSCALID

188425-85-6

673

F6.2

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

F6.2

MEPRONIL

55814-41-0

533

F6.2

METALAXYL

57837-19-1

365

F6.2

METALAXYL-M

70630-17-0

580

F6.2

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

F6.2

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

F6.2

TOLYLFLUANIDE

731-27-1

275

NL

Andere fungiciden

CIPAC (2)

CAS RN (1)

L 324/10

HOOFDCATEGORIEËN

F6
F6.1

F6.2

FUNGICIDEN OP BASIS VAN
STIKSTOFVERBINDINGEN

FUNGICIDEN OP BASIS VAN AMIDEN

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

CARBOXIN

5234-68-4

273

FENHEXAMIDE

126833-17-8

603

KASUGAMYCINE

6980-18-3

703

F6.4

POLYOXINES

11113-80-7

710

F6.4

STREPTOMYCINE

57-92-1

312

CHLOORTHALONIL

1897-45-6

288

DICLORAN

99-30-9

150

IPRODIONE

36734-19-7

278

FUNGICIDEN OP BASIS VAN ANILIDEN

F6.3
F6.4

F6.5

ANTIBIOTISCHE FUNGICIDEN-BACTERICIDEN

FUNGICIDEN OP BASIS VAN AROMATISCHE
VERBINDINGEN

F6.5
F6.6

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DICARBOXIMIDE

F6.6

32809-16-8

383

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DINITROANILINEN

FLUAZINAM

79622-59-6

521

F6.8

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DINITROFENOLEN

DINOCAP

39300-45-3

98

F6.9

FUNGICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE
FOSFORVERBINDINGEN

FOSETYL

15845-66-6

384

10.12.2009

PROCYMIDON

F6.7
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F6.2
F6.3

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Gemeenschappelijke nomenclatuur

F6.9
F6.10

FUNGICIDEN OP BASIS VAN OXAZOLEN

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

10004-44-1

528

FAMOXADONE

131807-57-3

594

F6.10

VINCHLOZOLIN

50471-44-8

280

F6.11

FUNGICIDEN OP BASIS VAN FENYLPYRROLEN

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

F6.12

FUNGICIDEN OP BASIS VAN FTAALIMIDEN

CAPTAN

133-06-2

40

FOLPET

133-07-3

75

F6.12
F6.13

41483-43-6

261

CYPRODINIL

121552-61-2

511

F6.13

FENARIMOL

60168-88-9

380

F6.13

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

F6.13

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

F6.14

FUNGICIDEN OP BASIS VAN PYRIMIDINEN

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CHINOLINEN

F6.14

8-HYDROXYQUINOLINE SULFAAT

134-31-6

677

F6.15

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CHINONEN

DITHIANON

3347-22-6

153

F6.16

FUNGICIDEN OP BASIS VAN STROBILURINEN

AZOXYSTROBINE

131860-33-8

571

F6.16

DIMOXYSTROBINE

149961-52-4

739

F6.16

FLUOXASTROBINE

361377-29-9

746

F6.16

KRESOXYM-METHYL

143390-89-0

568

F6.16

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

F6.16

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

F6.16

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

FUNGICIDEN OP BASIS VAN UREUM

PENCYCURON

66063-05-6

402

F6.18

NIET-INGEDEELDE FUNGICIDEN

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

F6.18

BENZOËZUUR

65-85-0

622

F6.18

DICHLOROFEEN

97-23-4

325

F6.18

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

F6.18

METRAFENONE

220899-03-6

752

F6.18

2-FENYLFENOL

90-43-7

246

F6.18

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

F6.19

ANDERE FUNGICIDEN

ANDERE FUNGICIDEN
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F6.17
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BUPIRIMATE

F6.13

NL

HYMEXAZOL

F6.10

10.12.2009

HOOFDCATEGORIEËN

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

Herbiciden, loofdoders en mosbestrijders
Herbiciden op basis van fenoxy-fytohormonen

Gemeenschappelijke nomenclatuur

H0
H1
H1.1

FENOXY-HERBICIDEN

2,4-D

94-75-7

1

H1.1

2,4-DB

94-82-6

83

H1.1

DICHLOORPROP-P

15165-67-0

476

H1.1

MCPA

94-74-6

2

H1.1

MCPB

94-81-5

50

H1.1

MECOPROP

7085-19-0

51

H1.1

MECOPROP-P

16484-77-8

475

H2
HERBICIDEN OP BASIS VAN
METHYLTHIOTRIAZINE

METHOPROTRYN

841-06-5

94

H2.2

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZINEN

SIMETRYN

1014-70-6

179

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

METAMITRON

41394-05-2

381

METRIBUZINE

21087-64-9

283

BEFLUBUTAMIDE

113614-08-7

662

H3.1

DIMETHENAMIDE

87674-68-8

638

H3.1

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

H3.1

ISOXABEN

82558-50-7

701

H3.1

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

H3.1

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

H3.1

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

H2.3

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZINONEN

H2.3
H3
H3.1

H3.2

HERBICIDEN OP BASIS VAN AMIDEN

HERBICIDEN OP BASIS VAN ANILIDEN

83164-33-4

462

FLORASULAM

145701-23-1

616

H3.2

FLUFENACET

142459-58-3

588

H3.2

METOSULAM

139528-85-1

707

H3.2

METAZACHLOOR

67129-08-2

411

H3.2

PROPANIL

709-98-8

205

10.12.2009

DIFLUFENICAN

H3.2
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H2.1

H2.2

Herbiciden op basis van amiden en aniliden

NL

Herbiciden op basis van triazinen en
triazinonen

CIPAC (2)

CAS RN (1)

L 324/12

HOOFDCATEGORIEËN

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

HERBICIDEN OP BASIS VAN
CHLOROACEETANILIDEN

34256-82-1

496

H3.3

ALACHLOOR

15972-60-8

204

H3.3

DIMETHACHLOOR

50563-36-5

688

H3.3

PRETILACHLOOR

51218-49-6

711

H3.3

PROPACHLOOR

1918-16-7

176

H3.3

S-METOLACHLOOR

87392-12-9

607

CHLOORPROFAM

101-21-3

43

H4.1

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

H4.1

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

ASULAM

3337-71-1

240

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

H4
HERBICIDEN OP BASIS VAN BISCARBAMATEN

HERBICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

H4.2
H5

BENFLURALIN

1861-40-1

285

H5.1

H5.1

HERBICIDEN OP BASIS VAN DINITROANILINEN

BUTRALIN

33629-47-9

504

H5.1

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

H5.1

ORYZALINE

19044-88-3

537

H5.1

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

H5.1

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

H6.1

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

H6.1

BENSULFURON

99283-01-9

502

H6.1

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

H6.1

CINOSULFURON

94593-91-6

507

H6.1

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

H6.1

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

H6.1

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

H6.1

FORAMSULFURON

173159-57-4

659
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H4.2

Herbiciden op basis van ureum-, uracil- of
sulfonylureumderivaten

NL

ACETOCHLOOR

H4.1

Herbiciden op basis van dinitroanilinederivaten

CIPAC (2)

Gemeenschappelijke nomenclatuur

H3.3

Herbiciden op basis van carbamaten en
biscarbamaten

CAS RN (1)

10.12.2009

HOOFDCATEGORIEËN

H6
H6.1

HERBICIDEN OP BASIS VAN SULFONYLUREUM

L 324/13

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

Gemeenschappelijke nomenclatuur

122548-33-8

590

H6.1

IODOSULFURON

185119-76-0

634

H6.1

MESOSULFURON

400852-66-6

663

H6.1

METSULFURON

74223-64-6

441

H6.1

NICOSULFURON

111991-09-4

709

H6.1

OXASULFURON

144651-06-9

626

H6.1

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

H6.1

PROSULFURON

94125-34-5

579

H6.1

RIMSULFURON

122931-48-0

716

H6.1

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

H6.1

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

H6.1

TRIASULFURON

82097-50-5

480

H6.1

TRIBENURON

106040-48-6

546

H6.1

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

H6.2

HERBICIDEN OP BASIS VAN URACIL

LENACIL

2164-08-1

163

H6.3

HERBICIDEN OP BASIS VAN UREUM

CHLOORTOLURON

15545-48-9

217

DIURON

330-54-1

100

H6.3
H6.3

FLUOMETURON

2164-17-2

159

H6.3

ISOPROTURON

34123-59-6

336

H6.3

LINURON

330-55-2

76

H6.3

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

H6.3

METOBROMURON

3060-89-7

168

H6.3

METOXURON

19937-59-8

219

CLODINAFOP

114420-56-3

683

H7.1

CYHALOFOP

122008-85-9

596

H7.1

DICLOFOP

40843-25-2

358

H7.1

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

H7.1

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

H7.1

HALOXYFOP

69806-34-4

438
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IMAZOSULFURON

NL

H6.1

H6.1

Andere herbiciden

CIPAC (2)

CAS RN (1)

L 324/14

HOOFDCATEGORIEËN

H7
H7.1

HERBICIDEN OP BASIS VAN
ARYLOXYFENOXYPROPIONATEN

10.12.2009

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Gemeenschappelijke nomenclatuur

H7.1

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

H7.1

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

H7.1

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

94051-08-8

641

HERBICIDEN OP BASIS VAN BENZOFURAN

ETHOFUMESAAT

26225-79-6

233

H7.3

HERBICIDEN OP BASIS VAN BENZOËZUUR

CHLOORTHAL

2136-79-0

328

DICAMBA

1918-00-9

85

DIQUAT

85-00-7

55

PARAQUAT

4685-14-7

56

CLETHODIM

99129-21-2

508

H7.5

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

H7.5

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

H7.5

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

H7.3
H7.4

HERBICIDEN OP BASIS VAN BIPYRIDYLIUM

H7.4
H7.5

HERBICIDEN OP BASIS VAN
CYCLOHEXAANDIONEN

H7.6

HERBICIDEN OP BASIS VAN DIAZINEN

PYRIDAAT

55512-33-9

447

H7.7

HERBICIDEN OP BASIS VAN DICARBOXIMIDEN

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

FLUMIOXAZINE

103361-09-7

578

ACLONIFEN

74070-46-5

498

H7.7
H7.8

HERBICIDEN OP BASIS VAN DIFENYLETHER

H7.8

BIFENOX

42576-02-3

413

H7.8

NITROFEEN

1836-75-5

170

H7.8

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

IMAZAMETHABENZ

100728-84-5

529

H7.9

H7.9

IMAZAMOX

114311-32-9

619

H7.9

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

AMMONIUMSULFAMAAT

7773-06-0

679

H7.10

HERBICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLINON

ANORGANISCHE HERBICIDEN

CHLORATEN

7775-09-9

7

H7.11

H7.10
HERBICIDEN OP BASIS VAN ISOXAZOLEN

ISOXAFLUTOOL

141112-29-0

575

H7.12

HERBICIDEN OP BASIS VAN MORFACTINEN

FLURENOL

467-69-6

304

H7.13

HERBICIDEN OP BASIS VAN NITRILLEN

1689-84-5

87

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

H7.13

IOXYNIL

1689-83-4

86

GLUFOSINAAT

51276-47-2

437

H7.14

HERBICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE
FOSFOR-VERBINDINGEN

L 324/15

BROMOXYNIL

H7.13
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QUIZALOFOP-P

H7.2

NL

H7.1

10.12.2009

HOOFDCATEGORIEËN

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

CIPAC (2)

CAS RN (1)

Gemeenschappelijke nomenclatuur

H7.14

GLYFOSAAT

1071-83-6

284

HERBICIDEN OP BASIS VAN FENYLPYRAZOLEN

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

H7.16

HERBICIDEN OP BASIS VAN PYRIDAZINONEN

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

FLURTAMONE

96525-23-4

569

H7.16
HERBICIDEN OP BASIS VAN
PYRIDINECARBOXAMIDEN

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

H7.18

HERBICIDEN OP BASIS VAN
PYRIDINECARBONZUUR

CLOPYRALID

1702-17-6

455

PICLORAM

1918-02-1

174

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

TRICLOPYR

55335-06-3

376

QUINCLORAC

84087-01-4

493

QUINMERAC

90717-03-6

563

H7.18
H7.19

HERBICIDEN OP BASIS VAN
PYRIDYLOXYAZIJNZUUR

H7.19
H7.20

HERBICIDEN OP BASIS VAN CHINOLINEN

H7.20
H7.21

HERBICIDEN OP BASIS VAN THIADIAZINEN

BENTAZON

25057-89-0

366

H7.22

HERBICIDEN OP BASIS VAN THIOCARBAMATEN

EPTC

759-94-4

155

H7.22

MOLINAAT

2212-67-1

235

H7.22

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

H7.22

THIOBENCARB

28249-77-6

388

H7.22

TRI-ALLAAT

2303-17-5

97

H7.23

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZOLEN

AMITROL

61-82-5

90

H7.24

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZOLINONEN

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

H7.25

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZOLONEN

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

H7.26

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIKETONEN

104206-82-8

625

99105-77-8

723

CLOMAZONE

81777-89-1

509

H7.27

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

H7.27

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

H7.27

METHAZOLE

20354-26-1

369

H7.27

OXADIARGYL

39807-15-3

604

H7.27

OXADIAZON

19666-30-9

213

H7.27

H7.27

NIET-INGEDEELDE HERBICIDEN

ANDERE HERBICIDEN, LOOFDODERS EN
MOSBESTRIJDER

ANDERE HERBICIDEN, LOOFDODERS EN
MOSBESTRIJDER

10.12.2009

MESOTRIONE
SULCOTRIONE

H7.26
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H7.17

NL

H7.15

L 324/16

HOOFDCATEGORIEËN

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

Insecticiden en acariciden
Insecticiden op basis van pyretroïden

I0
I1
INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRETROÏDEN

678

67375-30-8

454

I1.1

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

I1.1

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

I1.1

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

I1.1

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

I1.1

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

I1.1

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

I1.1

ESFENVALERAAT

66230-04-4

481

I1.1

ETOFENPROX

80844-07-1

471

I1.1

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

I1.1

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

I1.1

TAU-FLUVALINAAT

102851-06-9

432

I1.1

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

I1.1

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

DICOFOL

115-32-2

123

TETRASUL

2227-13-6

114

METHOMYL

16752-77-5

264

OXAMYL

23135-22-0

342

BENFURACARB

82560-54-1

501

I3.2

CARBARYL

63-25-2

26

I3.2

CARBOFURAN

1563-66-2

276

I3.2

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

I3.2

FENOXYCARB

79127-80-3

425

I2
INSECTICIDEN OP BASIS VAN
ORGANOCHLORINEN

I2.1
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101007-06-1

ALFA-CYPERMETHRIN

NL

ACRINATHRIN

I1.1

I2.1

Insecticiden op basis van carbamaten en
oxime-carbamaten

CIPAC (2)

Gemeenschappelijke nomenclatuur

I1.1

Insecticiden op basis van gechloreerde
koolwaterstoffen

CAS RN (1)

10.12.2009

HOOFDCATEGORIEËN

I3
I3.1

INSECTICIDEN OP BASIS VAN
OXIME-CARBAMATEN

I3.1
I3.2

INSECTICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

L 324/17

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

Gemeenschappelijke nomenclatuur

I3.2

FORMETANAAT

22259-30-9

697

I3.2

METHIOCARB

2032-65-7

165

I3.2

PIRIMICARB

23103-98-2

231

AZINFOS-METHYL

86-50-0

37

I4.1

CADUSAFOS

95465-99-9

682

I4.1

CHLOORPYRIFOS

2921-88-2

221

I4.1

CHLOORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

I4.1

COUMAFOS

56-72-4

121

I4.1

DIAZINON

333-41-5

15

I4.1

DICHLOORVOS

62-73-7

11

I4.1

DIMETHOAAT

60-51-5

59

I4.1

ETHOPROFOS

13194-48-4

218

I4.1

FENAMIFOS

22224-92-6

692

I4.1

FENITROTHION

122-14-5

35

I4.1

FOSTHIAZAAT

98886-44-3

585

I4.1

ISOFENFOS

25311-71-1

412

I4.1

MALATHION

121-75-5

12

I4.1

METHAMIDOFOS

10265-92-6

355

I4.1

NALED

300-76-5

195

I4.1

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

I4.1

FOSALON

2310-17-0

109

I4.1

FOSMET

732-11-6

318

I4.1

FOXIM

14816-18-3

364

I4.1

PIRIMIFOS-METHYL

29232-93-7

239

I4.1

TRICHLOORFON

52-68-6

68

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

NICOTINE

54-11-5

8

I4
I4.1

INSECTICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE
FOSFORVERBINDINGEN
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I5
I5.1
I5.1

BIOLOGISCHE INSECTICIDEN

10.12.2009

Insecticiden op basis van biologische en
botanische producten

NL

Insecticiden op basis van organische fosfaten

CIPAC (2)

CAS RN (1)

L 324/18

HOOFDCATEGORIEËN

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

Andere insecticiden

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Gemeenschappelijke nomenclatuur

I5.1

PYRETHRINES

8003-34-7

32

I5.1

ROTENON

83-79-4

671

ABAMECTINE

71751-41-2

495

I6.1

MILBEMECTIN

51596-10-2

660

I6.1

SPINOSAD

168316-95-8

636

10.12.2009

HOOFDCATEGORIEËN

I6
DOOR VERGISTING VERKREGEN INSECTICIDEN

NL

I6.1

51 596-11-3
I6.3

INSECTICIDEN OP BASIS VAN BENZOYLUREUM

35367-38-5

339

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

I6.3

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

I6.3

LUFENURON

103055-07-8

704

I6.3

NOVALURON

116714-46-6

672

I6.3

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

I6.3

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

I6.4

INSECTICIDEN OP BASIS VAN CARBAZATEN

BIFENAZAAT

149877-41-8

736

I6.5

INSECTICIDEN OP BASIS VAN DIAZYLHYDRA
ZINE

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

I6.5

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

I6.6

I6.6

INSECTENGROEIREMMERS

CYROMAZINE

66215-27-8

420

I6.6

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

I6.7

INSECTENFEROMONEN

(E,Z)-9- DODECENYLACETAAT

35148-19-7

422

I6.8

INSECTICIDEN OP BASIS VAN NITROGUANIDI
NEN

CLOTHIANIDINE

210880-92-5

738

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

I6.9

CYHEXATIN

13121-70-5

289

I6.9

FENBUTATINOXIDE

13356-08-6

359

I6.8
I6.9

INSECTICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE TIN
VERBINDINGEN

INSECTICIDEN OP BASIS VAN OXADIAZINEN

INDOXACARB

173584-44-6

612

INSECTICIDEN OP BASIS VAN FENYLETHER

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

I6.12

INSECTICIDEN OP BASIS VAN (FENYL
-)PYRAZOLEN

FENPYROXIMAAT

134098-61-6

695

FIPRONIL

120068-37-3

581

I6.12

L 324/19

I6.10
I6.11
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DIFLUBENZURON

I6.3

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

Gemeenschappelijke nomenclatuur

I6.12
INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRIDINEN

PYMETROZINE

123312-89-0

593

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

I6.14

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

I6.14

THIACLOPRID

111988-49-9

631

NL

I6.15

INSECTICIDEN OP BASIS VAN SULFIET-ESTER

PROPARGIET

2312-35-8

216

I6.16

INSECTICIDEN OP BASIS VAN TETRAZINEN

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

I6.17

INSECTICIDEN OP BASIS VAN TETRONZUUR

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

I6.18

INSECTICIDEN OP BASIS VAN (CARBAMOYL-)
TRIAZOLEN

TRIAZAMAAT

112143-82-5

728

I6.19

INSECTICIDEN OP BASIS VAN UREUM

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

I6.20

NIET-INGEDEELDE INSECTICIDEN

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

PYRIDABEN

96489-71-3

583

ANDERE INSECTICIDEN-ACARICIDEN

ANDERE INSECTICIDEN-ACARICIDEN

M1.1

MOLLUSCICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

THIODICARB

59669-26-0

543

M1.2

ANDERE MOLLUSCICIDEN

M0
M1
IJZERFOSFAAT

10045-86-0

629

M1.2

METALDEHYDE

108-62-3

62

M1.2

ANDERE MOLLUSCICIDEN

CHLOORMEQUAT

999-81-5

143

CYCLANILIDE

113136-77-9

586
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Fysiologische plantengroeiregulatoren

725

INSECTICIDEN OP BASIS VAN
PYRIDYLMETHYLAMINEN

I6.21

Plantengroeiregulatoren, totaal:

119168-77-3

I6.13

I6.20

Mollusciciden

TEBUFENPYRAD

I6.14

I6.20

Mollusciciden (slakkenbestrijdingsmiddelen),
totaal:

CIPAC (2)

CAS RN (1)

L 324/20

HOOFDCATEGORIEËN

PGR0
PGR1
PGR1.1
PGR1.1

FYSIOLOGISCHE PLANTENGROEIREGULATOREN

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

PGR1.1

DIFENYLAMINE

122-39-4

460

PGR1.1

ETHEFON

16672-87-0

373

PGR1.1

ETHOXYQUINE

91-53-2

517

PGR1.1

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

10.12.2009

PGR1.1
PGR1.1

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Middelencategorie

Gemeenschappelijke nomenclatuur

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

PGR1.1

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

PGR1.1

MALEÏNE HYDRAZIDE

51542-52-0

310

PGR1.1

MEPIQUAT

24307-26-4

440

PGR1.1

1-METHYLCYCLOPROPEEN

3100-04-7

767

PGR1.1

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

PGR1.1

PROHEXADION-CALCIUM

127277-53-6

567

PGR1.1

NATRIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

PGR1.1

NATRIUM O-NITROFENOLAAT

824-39-5

720

PGR1.1

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

CARVON

99-49-0

602

CHLOORPROFAM

101-21-3

43

64742-55-8

29

PGR2
MIDDELEN OM HET KIEMEN TEGEN TE GAAN

PGR2.2
PGR3
PGR3.1
Andere gewasbeschermingsmiddelen, totaal:
Minerale oliën

ANDERE PLANTENGROEIREGULATOREN

ANDERE PLANTENGROEI-REGULATOREN

MINERALE OLIE

AARDOLIE

PLANTAARDIGE OLIE

TEEROLIE

ZR3.1

METHYLBROMIDE

METHYLBROMIDE

74-83-9

128

ZR3.2

ANDERE GRONDONTSMETTERS

CHLOORPICRINE

76-06-2

298

ZR3.2

DAZOMET

533-74-4

146

ZR3.2

1,3-DICHLOORPROPEEN

542-75-6

675

ZR3.2

METAM-NATRIUM

137-42-8

20

ZR3.2

ANDERE GRONDONTSMETTERS

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

ZR0
ZR1
ZR1.1

Plantaardige oliën

ZR2
ZR2.1

Grondontsmetters (incl. nematiciden)

Rodenticiden (knaagdierbestrijdingsmiddelen)
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PGR1.1

PGR2.2

Andere plantengroeiregulatoren

CIPAC (2)

NL

Middelen om het kiemen tegen te gaan

CAS RN (1)

10.12.2009

HOOFDCATEGORIEËN

30

ZR3

ZR4

ZR4.1

RODENTICIDEN

L 324/21

ZR4.1

Code

Chemische klasse

Middelencategorie

CIPAC (2)

CAS RN (1)

Gemeenschappelijke nomenclatuur

ZR4.1

CHLORALOSE

15879-93-3

249

ZR4.1

CHLOORFACINON

3691-35-8

208

ZR4.1

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

ZR4.1

DIFENACOUM

56073-07-5

514

ZR4.1

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

ZR4.1

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

ZR4.1

WARFARINE

81-81-2

70

ZR4.1

ANDERE RODENTICIDEN

NL

Alle andere gewasbeschermingsmiddelen

Stof gangbare naam

L 324/22

HOOFDCATEGORIEËN

ZR5
ONTSMETTINGSMIDDELEN

ANDERE ONTSMETTINGSMIDDELEN

ZR5.2

ANDERE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

ANDERE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

(1) Chemical Abstracts Service Registry Numbers.
(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council.
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VERORDENING (EG) Nr. 1186/2009 VAN DE RAAD
van 16 november 2009
betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen
(gecodificeerde versie)

geboden in de gehele Gemeenschap dezelfde voordelen te
genieten.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op de artikelen 26, 37 en 308,

(6)

Bepaalde in de lidstaten toegepaste vrijstellingen vloeien
voort uit specifieke overeenkomsten met derde landen of
internationale organisaties. Deze overeenkomsten gaan
vanwege hun inhoud slechts de betrokken lidstaat aan. Het
lijkt niet zinvol op communautair vlak de toekennings
voorwaarden voor dergelijke vrijstellingen vast te stellen,
maar het lijkt voldoende de betrokken lidstaten te machti
gen deze te verlenen, zo nodig door middel van een daar
toe ingestelde passende procedure.

(7)

De tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid heeft tot gevolg dat op bepaalde goederen, in
bepaalde omstandigheden, rechten bij uitvoer worden toe
gepast. Tevens dient op communautair vlak te worden
vastgesteld in welke gevallen een vrijstelling van deze rech
ten bij uitvoer kan worden verleend.

(8)

Met het oog op de juridische duidelijkheid, verdient het
aanbeveling te vermelden welke bepalingen van com
munautaire besluiten die bepaalde vrijstellingsmaatregelen
bevatten, door de onderhavige verordening onverlet wor
den gelaten.

(9)

De bepalingen van deze verordening vormen geen beletsel
voor de toepassing door de lidstaten van verboden of
beperkingen van in- of uitvoer, welke gerechtvaardigd zijn
uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid,
de openbare orde, de openbare veiligheid, de bescherming
van de gezondheid en het leven van personen en dieren of
de instandhouding van planten, de bescherming van natio
nale rijkdommen met artistieke, historische of archeologi
sche waarde of de bescherming van de industriële of
commerciële eigendom.

(10)

Voor vrijstellingen die worden toegekend binnen de gren
zen van in euro vastgestelde bedragen moeten voorschrif
ten worden vastgesteld voor de omrekening van deze
bedragen in nationale valuta,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van
28 maart 1983 betreffende de instelling van een com
munautaire regeling inzake douanevrijstellingen (2) is her
haaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de
duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient
tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.
Behoudens bijzondere overeenkomstig het Verdrag vastge
stelde afwijkingen, zijn de rechten van het gemeenschap
pelijk douanetarief van toepassing op alle in de
Gemeenschap ingevoerde goederen. Dit geldt ook voor
landbouwheffingen en alle andere heffingen bij invoer
welke zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid of in het kader van de specifieke
regelingen die van toepassing zijn op bepaalde door de ver
werking van landbouwproducten verkregen producten.

(3)

Evenwel is een dergelijke belasting in bepaalde welom
schreven omstandigheden niet gerechtvaardigd, wanneer
de bijzondere omstandigheden bij de invoer van de goede
ren de toepassing van de gebruikelijke maatregelen ter
bescherming van de economie niet vereisen.

(4)

Zoals in de meeste douanewetgevingen gebruikelijk is,
dient te worden vastgesteld dat in dergelijke gevallen de
invoer kan plaatsvinden onder een vrijstellingsregeling op
grond waarvan de goederen zijn ontheven van toepassing
van de rechten bij invoer die normaliter zouden worden
geheven.

(5)

Dergelijke vrijstellingsregelingen vloeien tevens voort uit
multilaterale internationale overeenkomsten waarbij alle of
sommige lidstaten partij zijn. Aangezien de Gemeenschap
deze overeenkomsten dient toe te passen, veronderstelt
deze toepassing de invoering van communautaire voor
schriften inzake douanevrijstellingen die van dien aard zijn
dat daardoor, in overeenstemming met de vereisten van de
douane-unie, de verschillen worden opgeheven ten aanzien
van onderwerp, draagwijdte en toepassingsvoorwaarden
van de vrijstellingen die in deze overeenkomsten zijn vast
gesteld en alle betrokken personen de mogelijkheid wordt

(1) Advies uitgebracht op 24 maart 2009 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
(2) PB L 105 van 23.4.1983, blz. 1.
(3) Zie bijlage V.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
TITEL I
TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1
In deze verordening worden de gevallen bepaald waarin wegens
bijzondere omstandigheden een vrijstelling van rechten bij invoer,
rechten bij uitvoer en op basis van artikel 133 van het Verdrag
ingestelde maatregelen wordt toegestaan wanneer goederen in het
vrije verkeer worden gebracht dan wel uit het douanegebied van
de Gemeenschap worden uitgevoerd.
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Artikel 2

TITEL II
VRIJSTELLING VAN RECHTEN BIJ INVOER

1.
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan
onder:
a)

b)

c)

„rechten bij invoer”, zowel douanerechten en heffingen van
gelijke werking als landbouwheffingen en andere belastingen
bij invoer, vastgesteld in het kader van het gemeenschappe
lijk landbouwbeleid of in het kader van specifieke regelingen
die van toepassing zijn op bepaalde door verwerking van
landbouwproducten verkregen goederen;
„rechten bij uitvoer”, landbouwheffingen en overige belastin
gen bij uitvoer, vastgesteld in het kader van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid of in het kader van specifieke
regelingen die van toepassing zijn op bepaalde door verwer
king van landbouwproducten verkregen goederen;
„persoonlijke goederen”, goederen die voor het persoonlijk
gebruik van de belanghebbenden of voor de behoeften van
hun huishouden dienen.

HOOFDSTUK I

Persoonlijke goederen van natuurlijke personen die hun
normale verblijfplaats van een derde land naar de
Gemeenschap overbrengen
Artikel 3
Behoudens de artikelen 4 tot en met 11, zijn van rechten bij invoer
vrijgesteld de persoonlijke goederen, ingevoerd door natuurlijke
personen die hun normale verblijfplaats naar het douanegebied
van de Gemeenschap overbrengen.
Artikel 4
De vrijstelling is beperkt tot persoonlijke goederen die:
a)

behoudens in door de omstandigheden gerechtvaardigde bij
zondere gevallen, ten minste zes maanden vóór de datum
waarop de belanghebbende zijn normale verblijfplaats in het
derde land van herkomst heeft opgegeven, in zijn bezit zijn
geweest en, wanneer het niet-verbruikbare goederen betreft,
door hem in zijn vroegere normale verblijfplaats zijn
gebruikt;

b)

bestemd zijn om voor hetzelfde doel te worden gebruikt in
zijn nieuwe normale verblijfplaats.

Persoonlijke goederen zijn met name:
i)

roerende goederen en voorwerpen,

ii)

fietsen en motorfietsen, automobielen voor particulier
gebruik en aanhangwagens daarvan, kampeerwagens,
pleziervaartuigen en sportvliegtuigen.

Huishoudelijke voorraden die overeenkomen met een nor
male gezinsbevoorrading, kleine huisdieren en rijdieren, als
mede draagbare instrumenten voor kunsten en ambachten
die de belanghebbende nodig heeft voor de uitoefening van
zijn beroep, zijn eveneens persoonlijke goederen. Persoon
lijke goederen mogen door hun aard of hoeveelheid geen
commerciële bijbedoeling laten blijken;
d)

e)

„roerende goederen en voorwerpen”, persoonlijke voorwer
pen, linnengoed, goederen bestemd voor meubilering of uit
rusting voor persoonlijk gebruik van de belanghebbenden of
voor de behoeften van hun huishouden;
„alcoholische producten”, producten (bier, wijn, aperitieven
op basis van wijn of alcohol, gedistilleerde dranken, likeuren
en andere alcoholhoudende dranken enz.) die onder de pos
ten 2203 tot en met 2208 van de gecombineerde nomencla
tuur vallen.

2.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening,
omvat, voor de toepassing van titel II, het begrip derde landen ook
de delen van het grondgebied van de lidstaten welke krachtens
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992
tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1) zijn uit
gesloten van het douanegebied van de Gemeenschap.
(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

De lidstaten mogen bovendien de vrijstelling afhankelijk stellen
van de voorwaarde dat op de betrokken goederen, hetzij in het
land van oorsprong, hetzij in het land van herkomst, de douane
rechten en/of belastingen zijn geheven welke daar normaal op
slaan.
Artikel 5
1.
Voor de vrijstelling komen alleen personen in aanmerking
die hun normale verblijfplaats sedert ten minste twaalf opeenvol
gende maanden buiten het douanegebied van de Gemeenschap
hebben gehad.
2. De bevoegde autoriteiten kunnen van het bepaalde in lid 1
evenwel afwijkingen toestaan, mits het in het voornemen van de
betrokkene lag gedurende ten minste twaalf maanden buiten het
douanegebied van de Gemeenschap te verblijven.
Artikel 6
Van de vrijstelling zijn uitgesloten:
a)

alcoholische producten;

b)

tabak en tabaksproducten;

c)

bedrijfsvoertuigen;

d)

materieel voor beroepsdoeleinden, ander dan draagbare
instrumenten voor kunsten en ambachten.
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Artikel 7
1.
Behoudens bijzondere omstandigheden, wordt vrijstelling
slechts verleend voor persoonlijke goederen die vóór het verstrij
ken van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de
datum waarop de belanghebbende zijn normale verblijfplaats in
het douanegebied van de Gemeenschap heeft gevestigd, voor het
vrije verkeer zijn aangegeven.

2.
De invoer met vrijstelling van de in lid 1 bedoelde persoon
lijke goederen is aan in de artikelen 3 tot en met 8 genoemde
voorwaarden onderworpen, met dien verstande dat:
a)

de in artikel 4, onder a), en in artikel 7, eerste alinea,
genoemde termijnen worden berekend vanaf de datum
waarop de persoonlijke goederen in het douanegebied van de
Gemeenschap zijn binnengebracht;

b)

de in artikel 8, lid 1, bedoelde termijn wordt berekend vanaf
de datum waarop de belanghebbende zijn normale verblijf
plaats daadwerkelijk in het douanegebied van de Gemeen
schap vestigt.

2.
Het in het vrije verkeer brengen van de persoonlijke goede
ren mag binnen de in lid 1 bedoelde termijn in gedeelten
plaatsvinden.

Artikel 8
1. Tot het verstrijken van een termijn van twaalf maanden, te
rekenen vanaf de datum waarop de aangifte daarvan voor het vrije
verkeer is aanvaard, mogen de met vrijstelling ingevoerde per
soonlijke goederen niet worden uitgeleend, verpand, verhuurd,
noch onder bezwarende titel of om niet worden overgedragen,
zonder dat de bevoegde autoriteiten daarvan vooraf in kennis zijn
gesteld.
2.
Het uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen vóór het
verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn leidt tot toepassing
van de voor de betrokken goederen geldende rechten bij invoer,
tegen het op de datum van het uitlenen, verpanden, verhuren of
overdragen van kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op
grondslag van de douanewaarde die op die datum door de
bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of aanvaard.

Invoer met vrijstelling is bovendien onderworpen aan de
3.
verbintenis van de belanghebbende om zijn normale verblijfplaats
in het douanegebied van de Gemeenschap te vestigen binnen een
periode die naargelang van de omstandigheden wordt vastgesteld
door de bevoegde autoriteiten. Deze kunnen eisen dat aan deze
verbintenis een zekerheidstelling wordt verbonden, waarvan zij de
vorm en het bedrag vaststellen.
Artikel 11
De bevoegde autoriteiten kunnen afwijken van artikel 4, onder a)
en b), van artikel 6, onder c) en d), en van artikel 8, indien een per
soon zijn normale verblijfplaats van een derde land naar het
douanegebied van de Gemeenschap overbrengt ten gevolge van
uitzonderlijke politieke omstandigheden.
HOOFDSTUK II

Goederen die worden ingevoerd ter gelegenheid van een
huwelijk
Artikel 12

Artikel 9
1.
In afwijking van artikel 7, eerste alinea, kan de vrijstelling
worden verleend voor persoonlijke goederen die voor het vrije
verkeer worden aangegeven voordat de belanghebbende zijn nor
male verblijfplaats in het douanegebied van de Gemeenschap ves
tigt, mits laatstgenoemde er zich toe verbindt zijn normale
verblijfplaats daar binnen een termijn van zes maanden daadwer
kelijk te vestigen. Deze verbintenis gaat gepaard met een zeker
heidstelling waarvan de bevoegde autoriteiten de vorm en het
bedrag vaststellen.
Indien gebruik wordt gemaakt van het bepaalde in lid 1,
2.
wordt de in artikel 4, onder a), bedoelde termijn berekend vanaf
de datum waarop de persoonlijke goederen in het douanegebied
van de Gemeenschap zijn binnengebracht.

Artikel 10
1. Indien de belanghebbende het derde land waar hij zijn nor
male verblijfplaats had, ingevolge beroepsverplichtingen verlaat
zonder deze normale verblijfplaats tegelijkertijd in het douane
gebied van de Gemeenschap te vestigen, maar met de bedoeling
deze daar later te vestigen, kunnen de bevoegde autoriteiten ver
gunning verlenen tot invoer met vrijstelling van de persoonlijke
goederen die hij daartoe naar genoemd douanegebied overbrengt.

L 324/25

1. Behoudens de artikelen 13 tot en met 16, zijn van rechten
bij invoer vrijgesteld, de huwelijksuitzetten en inboedel, zelfs
indien nieuw, die toebehoren aan een persoon die zijn normale
verblijfplaats van een derde land naar het douanegebied van de
Gemeenschap overbrengt ter gelegenheid van zijn huwelijk.
2. Onder hetzelfde voorbehoud zijn eveneens van rechten bij
invoer vrijgesteld de geschenken die gewoonlijk ter gelegenheid
van een huwelijk door personen die hun normale verblijfplaats in
een derde land hebben, worden aangeboden en die worden ont
vangen door een persoon die voldoet aan de in lid 1 genoemde
voorwaarden. De waarde van elk geschenk dat met vrijstelling van
rechten mag worden ingevoerd, mag evenwel niet meer bedragen
dan 1 000 EUR.
Artikel 13
Voor de in artikel 12 bedoelde vrijstelling komen slechts in aan
merking personen die:
a)

sedert ten minste twaalf opeenvolgende maanden hun nor
male verblijfplaats buiten het douanegebied van de Gemeen
schap hebben gehad. Er kunnen evenwel uitzonderingen
worden toegestaan, mits het in het voornemen van de belang
hebbenden lag gedurende ten minste twaalf maanden buiten
het douanegebied van de Gemeenschap te verblijven;

b)

het bewijs van hun huwelijkse staat leveren.

L 324/26
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Artikel 18

Artikel 14
Van de vrijstelling zijn uitgesloten alcoholische producten, tabak
en tabaksproducten.
Artikel 15
1.
Behoudens buitengewone omstandigheden wordt de vrij
stelling slechts verleend voor goederen die voor het vrije verkeer
worden aangegeven:
a)

b)

ten vroegste twee maanden vóór de voor dit huwelijk vast
gestelde datum. In dit geval is de vrijstelling onderworpen
aan het stellen van een passende zekerheid, waarvan de vorm
en het bedrag door de bevoegde autoriteiten worden vastge
steld, en
uiterlijk vier maanden na de datum van het huwelijk.

2.
De in artikel 12 bedoelde goederen kunnen, binnen de in
lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde termijn, in gedeelten in
het vrije verkeer worden gebracht.
Artikel 16
1. Tot het verstrijken van een termijn van twaalf maanden, te
rekenen vanaf de datum waarop de aangifte daarvan voor het vrije
verkeer is aanvaard, mogen de goederen die met toepassing van
de in artikel 12 bedoelde vrijstelling zijn ingevoerd, niet worden
uitgeleend, verpand, verhuurd, noch onder bezwarende titel of
om niet worden overgedragen, zonder dat de bevoegde autoritei
ten vooraf daarvan in kennis zijn gesteld.
Het uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen vóór het
2.
verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, leidt tot toepassing
van de voor de betrokken goederen geldende rechten bij invoer,
tegen het op de datum van het uitlenen, verpanden, verhuren of
overdragen van kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op
grondslag van de douanewaarde die op die datum door de
bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of aanvaard.
HOOFDSTUK III

Persoonlijke goederen, verkregen in het kader van een
erfopvolging
Artikel 17
1.
Behoudens de artikelen 18, 19 en 20, zijn van rechten bij
invoer vrijgesteld, de persoonlijke goederen die door een natuur
lijke persoon die zijn normale verblijfplaats in het douanegebied
van de Gemeenschap heeft, door erfopvolging bij versterf, of door
erfopvolging bij testament zijn verkregen.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder „persoonlijke goe
deren” verstaan alle in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde goede
ren die de erfenis van de overledene vormen.
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Van de vrijstelling zijn uitgesloten:
a)

alcoholische producten;

b)

tabak en tabaksproducten;

c)

bedrijfsvoertuigen;

d)

materieel voor beroepsdoeleinden, ander dan draagbare
instrumenten voor kunsten en ambachten die nodig waren
voor de uitoefening van het beroep van de overledene;

e)

voorraden grondstoffen, eindproducten of halffabrikaten;

f)

levend vee en voorraden landbouwproducten die de met de
normale gezinsbevoorrading overeenkomende hoeveelheden
overschrijden.
Artikel 19

1. De vrijstelling wordt slechts verleend voor persoonlijke goe
deren welke ten laatste twee jaar na de datum waarop de goede
ren in bezit gesteld zijn (definitieve regeling van de erfopvolging)
voor het vrije verkeer zijn aangegeven.
Door de bevoegde autoriteiten kan evenwel op grond van bijzon
dere omstandigheden een verlenging van deze termijn worden
toegestaan.
2. De invoer van de persoonlijke goederen mag binnen de in
lid 1 bedoelde termijn in gedeelten plaatsvinden.
Artikel 20
De artikelen 17, 18 en 19 zijn van overeenkomstige toepassing
op de persoonlijke goederen die door erfopvolging bij testament
worden verworven door een rechtspersoon die een activiteit zon
der winstoogmerk uitoefent en in het douanegebied van de
Gemeenschap is gevestigd.
HOOFDSTUK IV

Uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen
van scholieren en studenten
Artikel 21
1. Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld de uitzetten, gebruikte
roerende goederen die de normale meubilering van een studenten
kamer vormen, alsmede de studiebenodigdheden van scholieren
en studenten die met het oog op hun studie in het douanegebied
van de Gemeenschap komen wonen, welke bestemd zijn voor
hun persoonlijk gebruik gedurende hun studietijd.

10.12.2009
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Voor de toepassing van lid 1 wordt verstaan onder:
„scholier of student”, elke persoon die op regelmatige wijze
is ingeschreven bij een onderwijsinstelling om er het volle
dige leerplan te volgen;

b)

„uitzet”, het linnengoed, alsmede de kleding, zelfs indien
nieuw;

c)

„studiebenodigdheden”, voorwerpen en instrumenten (met
inbegrip van reken- en schrijfmachines) die normaliter door
een scholier of student worden gebruikt bij de studie.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder ingevoerde zen
dingen „zonder handelskarakter” verstaan zendingen die
tegelijkertijd:
a)

een incidenteel karakter dragen;

b)

uitsluitend goederen bevatten die bestemd zijn voor persoon
lijk gebruik door de geadresseerde dan wel voor gebruik door
leden van zijn gezin; daarbij mag noch de aard, noch de hoe
veelheid van die goederen op enig commercieel oogmerk
duiden;

c)

door de afzender aan de geadresseerde worden gezonden,
zonder dat hiervoor door laatstgenoemde enigerlei betaling
plaatsvindt.

Artikel 22
De vrijstelling wordt ten minste eenmaal per studiejaar verleend.
HOOFDSTUK V

Zendingen met een te verwaarlozen waarde
Artikel 23
1.
Behoudens artikel 24, zijn van rechten bij invoer vrijgesteld
zendingen bestaande uit goederen met een te verwaarlozen
waarde die uit een derde land rechtstreeks aan een geadresseerde
in de Gemeenschap worden gezonden.
2.
Voor de toepassing van lid 1 wordt onder „goederen met
een te verwaarlozen waarde” verstaan goederen waarvan de intrin
sieke waarde niet meer dan 150 EUR per zending bedraagt.

Artikel 26
1.
De in artikel 25, lid 1, bedoelde vrijstelling geldt voor een
waarde van 45 EUR per zending, waaronder begrepen de waarde
van de in artikel 27 genoemde goederen.
2. Indien de totale waarde per zending van twee of meer goe
deren het in lid 1 genoemde bedrag overschrijdt, wordt de vrij
stelling verleend tot het beloop van dat bedrag voor die goederen
die, indien zij afzonderlijk zouden zijn ingevoerd, in aanmerking
zouden zijn gekomen voor genoemde vrijstelling, met dien ver
stande dat de waarde van een afzonderlijk goed niet mag worden
gesplitst.
Artikel 27
Voor de hierna genoemde goederen wordt de in artikel 25, lid 1,
bedoelde vrijstelling per zending beperkt tot de voor elk van die
goederen vastgestelde hoeveelheden:
a)

— 25 cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 3 g
per stuk),

Van de vrijstelling zijn uitgesloten:
alcoholische producten;

b)

parfum en toiletwater;

c)

tabak en tabaksproducten.

— 10 sigaren,
— 50 g rooktabak,
— of een proportioneel assortiment van deze onderschei
den producten;
b)

alcohol en alcoholhoudende dranken:
— gedistilleerde dranken en alcoholhoudende dranken met
een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol; nietgedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger: 1 l,
of

HOOFDSTUK VI

Door particulieren aan particulieren gerichte zendingen

— gedistilleerde dranken en alcoholhoudende dranken,
aperitieven op basis van wijn of alcohol, tafia, saké of
soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van 22 %
vol of minder; mousserende wijnen, likeurwijnen: 1 l, of
een proportioneel assortiment van deze onderscheiden
producten, en

Artikel 25
1.
Behoudens de artikelen 26 en 27, zijn van rechten van
invoer vrijgesteld goederen vervat in zendingen die door een par
ticulier uit een derde land worden verzonden naar een andere par
ticulier die zich in het douanegebied van de Gemeenschap bevindt,
mits het daarbij om invoer zonder handelskarakter gaat.
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op zendingen uit het
eiland Helgoland.

tabaksproducten:
— 50 sigaretten,

Artikel 24

a)

L 324/27

— niet-mousserende wijnen: 2 l;
c)

— parfum: 50 g, of
— toiletwater: 0,25 l.

L 324/28
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HOOFDSTUK VII

Kapitaalgoederen en andere uitrusting, ingevoerd ter
gelegenheid van het verleggen van activiteiten van een derde
land naar de Gemeenschap
Artikel 28
1.
Onverminderd de in de lidstaten vigerende industriële en
commerciële beleidsmaatregelen, zijn, behoudens de artikelen 29
tot en met 33, van rechten bij invoer vrijgesteld kapitaalgoederen
en andere uitrusting toebehorende aan bedrijven die hun activi
teiten in een derde land definitief staken om een soortgelijke acti
viteit te komen uitoefenen in het douanegebied van de
Gemeenschap.
Wanneer het overgebrachte bedrijf een landbouwbedrijf is, is ook
het levende vee van rechten bij invoer vrijgesteld.
2.
Voor de toepassing van lid 1 wordt onder „bedrijf” verstaan
een volledige economische productie-eenheid.
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Artikel 32
Behoudens door de omstandigheden gerechtvaardigde bijzondere
gevallen, wordt de in artikel 28 bedoelde vrijstelling slechts ver
leend voor kapitaalgoederen en andere uitrusting die voor het
vrije verkeer zijn aangegeven vóór het verstrijken van een termijn
van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van het staken
van de activiteiten van het bedrijf in het derde land van herkomst.
Artikel 33
1. Tot het verstrijken van een termijn van twaalf maanden, te
rekenen vanaf de datum waarop de aangifte daarvan voor het vrije
verkeer is aanvaard, mogen met vrijstelling ingevoerde kapitaal
goederen en andere uitrusting niet worden uitgeleend, verpand,
verhuurd, noch onder bezwarende titel of om niet worden over
gedragen, zonder dat de bevoegde autoriteiten daarvan vooraf in
kennis zijn gesteld.
Deze termijn kan tot 36 maanden worden verlengd voor verhuur
of overdracht in geval van risico van misbruik.

Artikel 29
De in artikel 28 bedoelde vrijstelling is beperkt tot kapitaalgoede
ren en andere uitrusting die:
a)

behoudens in door de omstandigheden gerechtvaardigde bij
zondere gevallen, daadwerkelijk in het bedrijf zijn gebruikt
gedurende ten minste twaalf maanden vóór het staken van de
activiteiten van het bedrijf in het derde land waarvandaan het
is overgebracht;

b)

bestemd zijn om na deze overbrenging voor dezelfde doel
einden te worden gebruikt;

c)

in overeenstemming zijn met de aard en de omvang van het
betrokken bedrijf.
Artikel 30

Van de vrijstelling zijn uitgesloten bedrijven waarvan de overbren
ging naar het douanegebied van de Gemeenschap als oorzaak dan
wel tot doel heeft een fusie met of een overname door een bedrijf
dat in het douanegebied van de Gemeenschap is gevestigd, zon
der dat een nieuwe activiteit wordt ondernomen.
Artikel 31
Van de vrijstelling zijn uitgesloten:
a)

vervoermiddelen die niet het karakter bezitten van produc
tiemiddelen of middelen in het kader van dienstverlening;

b)

voorraden van ongeacht welke aard, bestemd voor menselijk
verbruik of voor voeding van dieren;

c)

brandstoffen en voorraden grondstoffen, eindproducten of
halffabrikaten;

d)

vee dat in het bezit is van veekooplieden.

2.
Het uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen vóór het
verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn leidt tot toepassing
van de voor de betrokken goederen geldende rechten bij invoer,
tegen het op de datum van het uitlenen, verpanden, verhuren of
overdragen geldende tarief, zulks naar de soort en op grondslag
van de douanewaarde die op die datum door de bevoegde auto
riteiten als juist zijn erkend of aanvaard.
Artikel 34
De artikelen 28 tot en met 33 zijn van overeenkomstige toepas
sing op kapitaalgoederen en andere uitrusting, toebehorend aan
personen die een vrij beroep uitoefenen of aan rechtspersonen die
een activiteit zonder winstoogmerk uitoefenen en die deze activi
teit van een derde land naar het douanegebied van de Gemeen
schap verleggen.
HOOFDSTUK VIII

Producten die door landbouwproducenten uit de Gemeenschap
zijn verkregen op in een derde land gelegen landerijen
Artikel 35
1. Behoudens de artikelen 36 en 37, zijn van rechten bij invoer
vrijgesteld de producten van landbouw, veeteelt, bijenteelt, tuin
bouw of bosbouw, afkomstig van landerijen die in een derde land
in de onmiddellijke nabijheid van het douanegebied van de
Gemeenschap zijn gelegen en die worden geëxploiteerd door
landbouwproducenten die de zetel van hun bedrijf in genoemd
douanegebied hebben, in de onmiddellijke nabijheid van het
betrokken derde land.
2.
Om voor het bepaalde in lid 1 in aanmerking te komen,
moeten veeteeltproducten afkomstig zijn van dieren die van oor
sprong zijn uit de Gemeenschap of aldaar in het vrije verkeer zijn
gebracht.
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Artikel 36
De vrijstelling is beperkt tot producten die geen andere behande
ling hebben ondergaan dan die welke gewoonlijk na de oogst of
de productie plaatsvindt.

Artikel 37
De vrijstelling wordt slechts verleend voor producten die door de
landbouwproducent of voor diens rekening in het douanegebied
van de Gemeenschap worden binnengebracht.

Artikel 38
De artikelen 35, 36 en 37 zijn van overeenkomstige toepassing
op producten van de visserij of van de visteelt die door vissers uit
de Gemeenschap wordt beoefend op meren en waterlopen die de
grens van een lidstaat en een derde land vormen en op producten
van de jacht door jagers uit de Gemeenschap op genoemde meren
en waterlopen.

HOOFDSTUK IX

Zaaigoed, meststoffen en producten voor de behandeling van
bodem en gewassen, welke door landbouwproducenten uit
derde landen worden ingevoerd om te worden gebruikt op aan
deze landen grenzende landerijen

L 324/29
HOOFDSTUK X

Goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van
reizigers
Artikel 41
Goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van rei
zigers komende uit een derde land, worden van rechten bij invoer
vrijgesteld, op voorwaarde dat deze invoer is vrijgesteld van btw
krachtens bepalingen van nationaal recht die zijn vastgesteld over
eenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2007/74/EG van de Raad
van 20 december 2007 betreffende de vrijstelling van belasting
over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die wor
den ingevoerd door reizigers komende uit derde landen (1).
Ten aanzien van goederen die worden ingevoerd in de in artikel 6,
lid 1, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 novem
ber 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting
over de toegevoegde waarde (2) genoemde gebieden, gelden
dezelfde bepalingen inzake douanevrijstelling als ten aanzien van
goederen die in een ander deel van het grondgebied van de
betrokken lidstaat worden ingevoerd.
HOOFDSTUK XI

Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of
culturele aard; wetenschappelijke instrumenten en apparaten
Artikel 42
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld de in bijlage I opgenomen
voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele
aard, ongeacht voor wie en voor welk gebruik zij bestemd zijn.

Artikel 39
Behoudens het bepaalde in artikel 40, zijn van rechten bij invoer
vrijgesteld zaaigoed, meststoffen en producten voor de behande
ling van bodem en gewassen, bestemd voor de exploitatie van lan
derijen welke in het douanegebied van de Gemeenschap gelegen
zijn in de onmiddellijke nabijheid van een derde land, en worden
geëxploiteerd door landbouwproducenten die de zetel van hun
bedrijf in het genoemde derde land hebben, in de onmiddellijke
nabijheid van het douanegebied van de Gemeenschap.

Artikel 40
1.
De vrijstelling is beperkt tot de hoeveelheden zaaigoed,
meststoffen of andere producten die nodig zijn voor de exploita
tie van de landerijen.

Artikel 43
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld de in bijlage II opgenomen
voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele
aard die bestemd zijn:
a)

voor openbare instellingen en organisaties of instellingen en
organisaties van openbaar nut van opvoedkundige, weten
schappelijke of culturele aard, of

b)

voor instellingen en organisaties die behoren tot de catego
rieën die achter ieder voorwerp in kolom 3 van bijlage II zijn
vermeld, voor zover deze toestemming hebben van de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten om deze goederen vrij
van rechten in te voeren.
Artikel 44

2.
De vrijstelling wordt slechts verleend voor zaaigoed, mest
stoffen of andere producten die rechtstreeks door de landbouw
producent of voor diens rekening in het douanegebied van de
Gemeenschap worden binnengebracht.
De lidstaten kunnen hieraan de voorwaarde van wederke
3.
righeid verbinden.

1.
Behoudens de artikelen 45 tot en met 49, zijn van rechten
bij invoer vrijgesteld wetenschappelijke instrumenten en appara
ten die niet onder artikel 43 vallen en uitsluitend worden inge
voerd voor niet-commerciële doeleinden.
(1) PB L 346 van 29.12.2007, blz. 6.
(2) PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.
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2.
De in lid 1 bedoelde vrijstelling is beperkt tot wetenschap
pelijke instrumenten en apparaten die bestemd zijn:
a)

b)

voor openbare instellingen of instellingen van openbaar nut
wier voornaamste bezigheid het onderwijs of het weten
schappelijke onderzoek is, en voor diensten die onder een
openbare instelling of een instelling van openbaar nut ressor
teren en wier voornaamste bezigheid het onderwijs of het
wetenschappelijke onderzoek is, of
voor particuliere instellingen wier voornaamste bezigheid het
onderwijs of het wetenschappelijke onderzoek is en die van
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming heb
ben om deze goederen vrij van rechten in te voeren.

Artikel 45

De in artikel 44, lid 1, bedoelde vrijstelling is ook van toepassing
op:
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Artikel 46
Voor de toepassing van de artikelen 44 en 45:
a)

wordt onder „wetenschappelijk instrument of apparaat” ver
staan een instrument of apparaat dat, vanwege zijn objectieve
technische kenmerken en de resultaten welke ermee bereikt
kunnen worden, uitsluitend of hoofdzakelijk geschikt is voor
de verwezenlijking van wetenschappelijke activiteiten;

b)

worden beschouwd als „ingevoerd voor niet-commerciële
doeleinden”, wetenschappelijke apparaten of instrumenten
die bestemd zijn om te worden gebruikt voor wetenschappe
lijk onderzoek of onderwijs zonder winstoogmerk.
Artikel 47

Indien nodig kunnen bepaalde instrumenten of apparaten, vol
gens de in artikel 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92
bedoelde procedure, van het recht op vrijstelling worden uitge
sloten, wanneer wordt vastgesteld dat de invoer met vrijstelling
van rechten van dergelijke instrumenten of apparaten de betrok
ken bedrijfstak in de Gemeenschap schade berokkent.
Artikel 48

a)

reserveonderdelen, onderdelen of specifieke hulpstukken
bestemd voor wetenschappelijke instrumenten of apparaten,
voor zover deze reserveonderdelen, onderdelen of hulpstuk
ken tegelijk met deze instrumenten of apparaten worden
ingevoerd of, indien zij op een later tijdstip worden inge
voerd, herkenbaar zijn als bestemd voor instrumenten of
apparaten die:
i)

ii)

b)

eerder met vrijstelling zijn ingevoerd, mits deze instru
menten of apparaten nog een wetenschappelijk karakter
hebben op het tijdstip waarop de vrijstelling voor de
reserveonderdelen, onderdelen of specifieke hulpstukken
wordt aangevraagd, of die
voor vrijstelling in aanmerking zouden komen op het
tijdstip waarop deze voor de reserveonderdelen, onder
delen of specifieke hulpstukken wordt aangevraagd;

gereedschap voor het onderhoud, de controle, het ijken of
het herstellen van wetenschappelijke instrumenten of appa
raten, voor zover dit gereedschap tegelijk met deze instru
menten of apparaten wordt ingevoerd of, indien het op een
later tijdstip wordt ingevoerd, herkenbaar is als bestemd voor
instrumenten of apparaten die:
i)

ii)

eerder met vrijstelling zijn ingevoerd, mits deze instru
menten of apparaten nog een wetenschappelijk karakter
hebben op het tijdstip waarop de vrijstelling voor het
gereedschap wordt aangevraagd, of die
voor de vrijstelling in aanmerking zouden komen op het
tijdstip waarop deze voor het gereedschap wordt
aangevraagd.

1. De in artikel 43 bedoelde voorwerpen en de wetenschappe
lijke instrumenten of apparaten die onder de in de artikelen 45,
46 en 47 vastgestelde voorwaarden met vrijstelling werden inge
voerd, mogen niet worden uitgeleend, verhuurd, noch onder
bezwarende titel of om niet worden overgedragen zonder dat de
bevoegde autoriteiten daarvan vooraf in kennis zijn gesteld.
2.
Indien het voorwerp, instrument of apparaat wordt uitge
leend, verhuurd of overgedragen aan een instelling of organisatie
die krachtens artikel 43 of artikel 44, lid 2, voor de vrijstelling in
aanmerking komt, blijft de vrijstelling van kracht voor zover
bedoelde instelling of organisatie het voorwerp, instrument of
apparaat gebruikt voor doeleinden welke recht geven op het ver
lenen van deze vrijstelling.
In de overige gevallen mag het uitlenen, verhuren of overdragen
pas plaatsvinden na de voorafgaande betaling van de rechten bij
invoer, tegen het op de datum van het uitlenen, verhuren of over
dragen van kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op de
grondslag van de douanewaarde die op die datum door de
bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of aanvaard.
Artikel 49
1. De in de artikelen 43 en 44 bedoelde instellingen en orga
nisaties die niet langer voldoen aan de voorwaarden voor vrijstel
ling of die een met vrijstelling ingevoerd voorwerp voor andere
doeleinden willen gebruiken dan die bedoeld in de genoemde arti
kelen, dienen de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis te
stellen.
2. Voorwerpen die in het bezit blijven van instellingen of orga
nisaties die niet langer voldoen aan de voorwaarden om voor vrij
stelling in aanmerking te komen, zijn onderworpen aan de
toepassing van de daarvoor geldende rechten bij invoer tegen het
tarief dat van kracht is op de datum waarop aan de voorwaarden
niet langer wordt voldaan, zulks naar de soort en op de grondslag
van de douanewaarde die op die datum door de bevoegde auto
riteiten als juist zijn erkend of aanvaard.

10.12.2009

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

Voorwerpen die door de instelling of organisatie die vrijstelling
geniet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die bedoeld
in de artikelen 43 en 44, zijn onderworpen aan de toepassing van
de daarvoor geldende rechten bij invoer, tegen het tarief dat van
kracht is op de datum waarop zij voor een ander gebruik worden
bestemd, zulks naar de soort en op de grondslag van de douane
waarde die op die datum door de bevoegde autoriteiten als juist
zijn erkend of aanvaard.
Artikel 50
De artikelen 47, 48 en 49 zijn van overeenkomstige toepassing
op de in artikel 45 bedoelde producten.
Artikel 51
1.
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld de uitrustingen die
door of voor rekening van een instelling of organisatie voor
wetenschappelijk onderzoek met hun zetel buiten de Gemeen
schap, voor niet-commerciële doeleinden worden ingevoerd.
De vrijstelling wordt verleend op voorwaarde dat de
2.
uitrustingen:
a)

b)

3.
a)

b)

zijn bestemd om te worden gebruikt door de leden of de ver
tegenwoordigers van de in lid 1 bedoelde instellingen en
organisaties of met hun toestemming, in het kader en binnen
de grenzen van de overeenkomsten voor wetenschappelijke
samenwerking die de uitvoering van internationale
programma’s voor wetenschappelijk onderzoek ten doel heb
ben, in de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek met
hun zetel in de Gemeenschap, die daartoe van de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten toestemming hebben gekregen;

2. Indien de uitrustingen worden uitgeleend, verhuurd of over
gedragen aan een instelling of organisatie die krachtens artikel 51
voor de vrijstelling in aanmerking komt, blijft de vrijstelling van
kracht voor zover bedoelde instelling of organisatie de uitrusting
gebruikt voor doeleinden welke op het verlenen van deze vrijstel
ling recht geven.
In andere gevallen en onverminderd de toepassing van de artike
len 44 en 45, mag het uitlenen, verhuren of overdragen eerst
plaatsvinden na de voorafgaande betaling van de rechten bij
invoer, tegen het op de datum van het uitlenen, verhuren of over
dragen van kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op basis
van de douanewaarde die op die datum door de bevoegde auto
riteiten als juist zijn erkend of aanvaard.
3.
De in artikel 51, lid 1, bedoelde instellingen en organisaties
die niet meer aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoen of die
de met vrijstelling ingevoerde uitrustingen voor andere doelein
den willen gebruiken dan die bedoeld in genoemd artikel, dienen
de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis te stellen.
4.
Voorwerpen die gebruikt worden door instellingen of orga
nisaties die niet langer voldoen aan de voorwaarden om voor vrij
stelling in aanmerking te komen, zijn onderworpen aan de
toepassing van de daarvoor geldende rechten bij invoer tegen het
tarief dat van kracht is op de datum waarop aan de voorwaarden
niet langer wordt voldaan, zulks naar de soort en op de grondslag
van de douanewaarde die op die datum door de bevoegde auto
riteiten als juist zijn erkend of aanvaard.
Onverminderd de artikelen 44 en 45, zijn de uitrustingen die door
de instelling of organisatie die vrijstelling geniet, voor andere doel
einden dan die bedoeld in artikel 51 worden gebruikt, onderwor
pen aan de toepassing van de daarvoor geldende rechten bij
invoer, tegen het tarief dat van kracht is op de datum waarop zij
voor een ander gebruik worden bestemd, zulks naar de soort en
op de grondslag van de douanewaarde die op die datum door de
bevoegde autoriteiten als juist is erkend of aanvaard.

gedurende het verblijf ervan op het douanegebied van de
Gemeenschap het eigendom blijven van een buiten de
Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of
rechtspersoon.

HOOFDSTUK XII

Proefdieren en voor onderzoek bestemde biologische of
chemische stoffen

Voor de toepassing van dit artikel en artikel 52:
wordt onder „uitrustingen” verstaan: de instrumenten, appa
raten, machines en hun hulpstukken, met inbegrip van
reserveonderdelen en speciaal voor onderhoud, controle,
ijken of herstellen ontworpen gereedschap, die voor weten
schappelijk onderzoek worden gebruikt;

Artikel 53
1.

1.
Uitrustingen die onder de in artikel 51 vastgestelde voor
waarden met vrijstelling zijn ingevoerd, mogen niet worden uit
geleend, verhuurd, noch onder bezwarende titel of om niet
worden overgedragen, zonder dat de bevoegde autoriteiten daar
van vooraf in kennis zijn gesteld.

Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld:

a)

speciaal voor laboratoriumgebruik gefokte dieren;

b)

biologische of chemische stoffen die voorkomen op een
overeenkomstig de in artikel 247 bis van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 bedoelde procedure opgestelde lijst en die uit
sluitend voor niet-commerciële doeleinden worden
ingevoerd.

worden beschouwd als „ingevoerd voor niet-commerciële
doeleinden”, uitrustingen die bestemd zijn om gebruikt te
worden voor wetenschappelijk onderzoek zonder
winstoogmerk.
Artikel 52
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2.
De in lid 1 bedoelde vrijstelling is beperkt tot dieren en bio
logische of chemische stoffen die bestemd zijn:
a)

voor openbare instelling of instellingen van openbaar nut
wier voornaamste bezigheid het onderwijs of het weten
schappelijk onderzoek is, en voor diensten die onder een
openbare instelling of een instelling van openbaar nut ressor
teren en wier voornaamste bezigheid het onderwijs of het
wetenschappelijk onderzoek is, of
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voor particuliere instellingen wier voornaamste bezigheid het
onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek is en die van de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming hebben
om deze goederen vrij van rechten in te voeren.

3.
Op de in lid 1, onder b), bedoelde lijst mogen slechts bio
logische of chemische stoffen voorkomen waarvoor binnen het
douanegebied van de Gemeenschap geen gelijkwaardige produc
tie bestaat en waarvan de specifieke aard of de zuiverheidsgraad
die stoffen uitsluitend of hoofdzakelijk voor wetenschappelijk
onderzoek geschikte stoffen maakt.
HOOFDSTUK XIII

Therapeutische stoffen van menselijke oorsprong en testsera
voor de vaststelling van bloed- en weefselgroepen
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Artikel 56
De vrijstelling strekt zich uit tot de voor het vervoer van thera
peutische stoffen van menselijke oorsprong of van testsera voor
de vaststelling van bloed- of weefselgroepen absoluut noodzake
lijke speciale verpakkingen, alsmede tot de oplosmiddelen en het
toebehoren die nodig zijn voor hun gebruik, welke eventueel aan
de zendingen zijn toegevoegd.
HOOFDSTUK XIV

Instrumenten en apparaten bestemd voor medisch onderzoek,
het stellen van medische diagnosen of de verrichting van
medische behandelingen
Artikel 57

Artikel 54
1.
Behoudens het bepaalde in artikel 55 zijn van rechten bij
invoer vrijgesteld:
a)

therapeutische stoffen van menselijke oorsprong;

b)

testsera voor de vaststelling van bloedgroepen;

c)

testsera voor de vaststelling van weefselgroepen.

2.
a)

b)

c)

Voor de toepassing van lid 1 wordt verstaan onder:
„therapeutische stoffen van menselijke oorsprong”: menselijk
bloed en derivaten daarvan (volledig menselijk bloed,
gedroogd menselijk plasma, menselijke albumine en stabiele
oplossingen van menselijke plasmaproteïnen, menselijke
immoglobuline, menselijk fibrinogeen);
„testsera voor de vaststelling van bloedgroepen”: alle testsera
van menselijke, dierlijke, plantaardige of andere oorsprong
voor de vaststelling van menselijke bloedgroepen en de
opsporing van bloedincompatibiliteit;

1.
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld instrumenten en
apparaten bestemd voor medisch onderzoek, het stellen van
medische diagnosen of de verrichting van medische behandelin
gen, die door een liefdadige of filantropische instelling of door een
particulier worden geschonken aan gezondheidsinstellingen, dien
sten van ziekenhuizen en instellingen voor medisch onderzoek
die van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming
hebben om deze voorwerpen met vrijstelling van rechten te ont
vangen, of die door deze gezondheidsinstellingen, ziekenhuizen
of instellingen voor medisch onderzoek volledig worden aange
kocht met door een liefdadige of filantropische instelling ver
strekte gelden of met vrijwillige bijdragen, en voor zover wordt
vastgesteld dat:
a)

de schenking van de betrokken instrumenten of apparaten
geen commerciële bijbedoelingen van de schenker verhult; en

b)

de schenker generlei bindingen heeft met de fabrikant van de
instrumenten of apparaten waarvoor vrijstelling wordt
gevraagd.

2.

De vrijstelling geldt, op dezelfde voorwaarden, ook voor:

a)

reserveonderdelen, onderdelen of specifieke hulpstukken
bestemd voor de in lid 1 bedoelde instrumenten en appara
ten, voor zover deze reserveonderdelen, onderdelen of hulp
stukken tegelijk met deze instrumenten of apparaten worden
ingevoerd of, indien zij op een later tijdstip worden inge
voerd, herkenbaar zijn als bestemd voor instrumenten of
apparaten die eerder met vrijstelling zijn ingevoerd;

b)

gereedschap voor het onderhoud, de controle, het ijken of
het herstellen van instrumenten of apparaten, voor zover dit
gereedschap tegelijk met deze instrumenten of apparaten
wordt ingevoerd of, indien het op een later tijdstip wordt
ingevoerd, herkenbaar is als bestemd voor instrumenten of
apparaten die eerder met vrijstelling zijn ingevoerd.

„testsera voor de vaststelling van weefselgroepen”: alle tests
era van menselijke, dierlijke, plantaardige of andere oor
sprong voor de vaststelling van menselijke weefselgroepen.
Artikel 55

De vrijstelling wordt beperkt tot producten die:
a)

bestemd zijn voor door de bevoegde autoriteiten erkende
instellingen of laboratoria voor exclusief gebruik voor medi
sche of wetenschappelijke doeleinden, met uitsluiting van
commerciële transacties;

b)

vergezeld gaan van een certificaat van overeenstemming dat
in het derde land van herkomst door een daartoe bevoegde
instantie is afgegeven;

c)

vervat zijn in verpakkingsmiddelen die voorzien zijn van een
speciaal identificeringsetiket.

Artikel 58
Voor de toepassing van artikel 57, en met name ten aanzien van
de daarin bedoelde instrumenten of apparaten en ontvangende
instellingen, zijn de artikelen 47, 48 en 49 van overeenkomstige
toepassing.
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HOOFDSTUK XV

c)

Referentiestoffen voor de kwaliteitscontrole van
geneesmiddelen
Artikel 59
Met vrijstelling van rechten bij invoer mogen zendingen worden
ingevoerd bestaande uit monsters van referentiestoffen die wor
den gebruikt voor de kwaliteitscontrole van bij de vervaardiging
van geneesmiddelen gebezigde stoffen en die door de Wereldge
zondheidsorganisatie (WHO) zijn goedgekeurd, waarbij die zen
dingen worden gericht aan geadresseerden die door de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten gemachtigd zijn om dergelijke zen
dingen met vrijstelling van rechten in ontvangst te nemen.

uitrustings- en kantoormaterieel die door een buiten het
douanegebied van de Gemeenschapgevestigde persoon of
organisatie gratis, en zonder enige commerciële bijbedoeling
van de zijde van de gever, worden toegezonden aan door de
bevoegde autoriteiten erkende instellingen met een liefdadig
of filantropisch karakter, teneinde uitsluitend te worden
gebruikt voor hun eigen werking en voor de verwezenlijking
van het door hen nagestreefde liefdadige of filantropische
doel.

2.
Voor de toepassing van lid 1, onder a), wordt onder „goe
deren die in primaire levensbehoeften voorzien” verstaan goede
ren die absoluut noodzakelijk zijn om te voorzien in de
onmiddellijke behoeften van personen, zoals levensmiddelen,
geneesmiddelen, kleding en dekens.
Artikel 62

HOOFDSTUK XVI

Farmaceutische producten, gebruikt ter gelegenheid van
internationale sportevenementen
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Van de vrijstelling zijn uitgesloten:
a)

alcoholische producten;

b)

tabak en tabaksproducten;

c)

koffie en thee;

d)

motorvoertuigen, behalve ziekenwagens.

Artikel 60
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld farmaceutische producten
voor menselijke of diergeneeskunde welke zijn bestemd voor
gebruik door personen of dieren die uit derde landen komen om
deel te nemen aan internationale sportevenementen die worden
georganiseerd in het douanegebied van de Gemeenschap, zulks
binnen de grenzen van hun behoeften gedurende het verblijf in
genoemd gebied.

Artikel 63
HOOFDSTUK XVII

Goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch
karakter; voorwerpen voor blinden en andere gehandicapten

De vrijstelling wordt slechts verleend aan organisaties waarvan de
boekhouding het de bevoegde autoriteiten mogelijk maakt de ver
richtingen te controleren die alle noodzakelijk geachte waarbor
gen bieden.

A. Voor algemene doeleinden
Artikel 64
Artikel 61
1.
Behoudens de artikelen 63 en 64 en voor zover dit geen
aanleiding geeft tot misbruiken of belangrijke concurrentie
verstoringen, zijn van rechten bij invoer vrijgesteld:
a)

goederen die in primaire levensbehoeften voorzien en wor
den ingevoerd door overheids- of andere instellingen met een
liefdadig of filantropisch karakter welke door de bevoegde
autoriteiten zijn erkend, teneinde gratis aan behoeftigen te
worden uitgereikt;

b)

goederen van ongeacht welke aard die door een buiten het
douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon of
organisatie gratis en zonder enige commerciële bijbedoeling
van de zijde van de gever, worden toegezonden aan
overheids- of andere instellingen met een liefdadig of filan
tropisch karakter welke door de bevoegde autoriteiten zijn
erkend, om financiële middelen in te zamelen tijdens inciden
tele liefdadigheidsevenementen ten bate van behoeftigen;

1. De goederen en het materieel, bedoeld in artikel 61, mogen
door de organisatie die de vrijstelling geniet niet voor andere doel
einden dan die van lid 1, onder a) en b), van genoemd artikel wor
den uitgeleend, verhuurd noch onder bezwarende titel of om niet
worden overgedragen, zonder dat de bevoegde autoriteiten daar
van vooraf in kennis zijn gesteld.
2. Indien de goederen en het materieel worden uitgeleend, ver
huurd of overgedragen aan een instelling die krachtens de artike
len 61 en 63 voor vrijstelling in aanmerking komt, blijft de
vrijstelling van kracht voor zover bedoelde instelling de betrok
ken goederen en het betrokken materieel gebruikt voor doelein
den welke recht geven op deze vrijstelling.
In de overige gevallen mag het uitlenen, verhuren of overdragen
pas plaatsvinden na de voorafgaande betaling van de rechten bij
invoer, tegen het op de datum van het uitlenen, verhuren of over
dragen van kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op grond
slag van de douanewaarde die op die datum door de bevoegde
autoriteiten als juist zijn erkend of aanvaard.
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Artikel 65
1.
De in artikel 61 bedoelde organisaties die niet langer vol
doen aan de voorwaarden om voor vrijstelling in aanmerking te
komen of die met vrijstelling ingevoerde goederen of materieel
voor andere doeleinden willen gebruiken dan die bedoeld in
genoemd artikel, dienen de bevoegde autoriteiten daarvan in ken
nis te stellen.
De goederen en het materieel die in het bezit blijven van
2.
organisaties die niet langer voldoen aan de voorwaarden voor vrij
stelling, zijn onderworpen aan de toepassing van de daarvoor gel
dende rechten bij invoer, tegen het tarief dat van kracht is op de
datum waarop aan de voorwaarden niet langer wordt voldaan,
zulks naar de soort en op de grondslag van de waarde die op die
datum door de bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of
aanvaard.
3.
De goederen en het materieel die door de organisatie die
vrijstelling geniet, worden gebruikt voor andere doeleinden dan
die bedoeld in artikel 61, zijn onderworpen aan de toepassing van
de daarvoor geldende rechten bij invoer, tegen het tarief dat van
kracht is op de datum waarop zij voor een ander gebruik worden
bestemd, zulks naar de soort en op de grondslag van de douane
waarde die op die datum door de bevoegde autoriteiten als juist
zijn erkend of aanvaard.

B. Ten bate van gehandicapten
1. Voorwerpen voor blinden
Artikel 66
De in bijlage III vermelde voorwerpen die speciaal zijn ontwor
pen voor de opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele ont
wikkeling van blinden, zijn van rechten bij invoer vrijgesteld.
Artikel 67
1. De in bijlage IV vermelde voorwerpen die speciaal zijn ont
worpen voor de opvoedkundige, wetenschappelijke en culturele
ontwikkeling van blinden zijn van rechten bij invoer vrijgesteld,
wanneer zij worden ingevoerd:
a)

door de blinden zelf voor hun eigen gebruik, of

b)

door instellingen of organisaties voor onderwijs aan of bege
leiding van blinden, welke van de bevoegde autoriteiten van
de lidstaten toestemming hebben gekregen om bedoelde
voorwerpen met vrijstelling in te voeren.

2. De in lid 1 bedoelde vrijstelling is van toepassing op reserve
onderdelen, onderdelen of specifieke hulpstukken, bestemd voor
de betrokken voorwerpen, alsmede op gereedschap voor het
onderhoud, de controle, het ijken of het herstellen van die voor
werpen, voor zover deze reserveonderdelen, onderdelen, hulp
stukken of gereedschap tegelijkertijd met deze voorwerpen
worden ingevoerd, of, indien zij op een later tijdstip worden inge
voerd, herkenbaar zijn als bestemd voor de voorwerpen die eer
der met vrijstelling van rechten zijn toegelaten of die voor de
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vrijstelling in aanmerking kunnen komen wanneer deze voor de
bedoelde reserveonderdelen, onderdelen of specifieke hulpstuk
ken en het bedoelde gereedschap wordt aangevraagd.

2. Voorwerpen voor andere gehandicapten

Artikel 68
1.
Voorwerpen die speciaal zijn ontworpen voor onderwijs
aan en tewerkstelling en verbetering van de maatschappelijke
positie van andere lichamelijk of geestelijk gehandicapten dan
blinden, zijn van rechten bij invoer vrijgesteld wanneer zij wor
den ingevoerd:
a)

door de gehandicapten zelf voor hun eigen gebruik, of

b)

door instellingen of organisaties wier voornaamste bezigheid
het onderwijs aan of de begeleiding van gehandicapten is en
die van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestem
ming hebben om deze voorwerpen vrij van rechten in te
voeren.

2. De in lid 1 bedoelde vrijstelling is van toepassing op reserve
onderdelen, onderdelen of specifieke hulpstukken, bestemd voor
de betrokken voorwerpen, alsmede op gereedschap voor het
onderhoud, de controle, het ijken of het herstellen van die voor
werpen, voor zover deze reserveonderdelen, onderdelen of hulp
stukken, of gereedschappen tegelijk met deze voorwerpen worden
ingevoerd of, indien zij op een later tijdstip worden ingevoerd,
herkenbaar zijn als bestemd voor voorwerpen die eerder met vrij
stelling van rechten zijn ingevoerd of die voor de vrijstelling in
aanmerking kunnen komen wanneer deze voor de bedoelde
reserveonderdelen, onderdelen of specifieke hulpstukken en het
bedoelde gereedschap wordt aangevraagd.

Artikel 69
Indien nodig kunnen bepaalde voorwerpen, volgens de in arti
kel 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde proce
dure, van het recht op vrijstelling worden uitgesloten, wanneer
wordt vastgesteld dat de invoer met vrijstelling van rechten van
dergelijke voorwerpen de betrokken bedrijfstak in de Gemeen
schap schade berokkent.

3. Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 70
De rechtstreekse verlening van de vrijstelling voor eigen gebruik,
aan blinden of andere gehandicapten, als bedoeld in artikel 67,
lid 1, onder a), en in artikel 68, lid 1, onder a), wordt afhankelijk
gesteld van de voorwaarde dat de in de lidstaten geldende bepa
lingen het voor de belanghebbenden mogelijk maken hun blind
heid of handicap die tot vrijstelling aanleiding geeft, aan te tonen.
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Artikel 71
1. Voorwerpen die met vrijstelling worden ingevoerd door de
in de artikelen 67 en 68 bedoelde personen, mogen niet worden
uitgeleend, verhuurd, noch onder bezwarende titel of om niet
worden overgedragen, zonder dat de bevoegde autoriteiten daar
van vooraf in kennis zijn gesteld.
2. Indien de voorwerpen worden uitgeleend, verhuurd of over
gedragen aan een persoon, een instelling of een organisatie, die
krachtens de artikelen 67 en 68 voor vrijstelling in aanmerking
komt, blijft de vrijstelling van kracht voor zover bedoelde per
soon, instelling of organisatie het voorwerp gebruikt voor doel
einden welke recht geven op deze vrijstelling.
In de overige gevallen mag het uitlenen, verhuren of overdragen
pas plaatsvinden na de voorafgaande betaling van de rechten bij
invoer, tegen het op de datum van het uitlenen, verhuren of over
dragen van kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op de
grondslag van de douanewaarde die op die datum door de
bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of aanvaard.

Artikel 72
1. Voorwerpen die onder de in de artikelen 67 en 68 gestelde
voorwaarden zijn ingevoerd door instellingen of organisaties die
de vrijstelling genieten, mogen door deze instellingen of organi
saties aan blinden en andere gehandicapten wier belangen zij
behartigen, zonder winstoogmerk worden uitgeleend, verhuurd of
overgedragen zonder betaling van de rechten bij invoer voor deze
voorwerpen.
2.
Uitlening, verhuring of overdracht mag niet plaatsvinden
onder andere voorwaarden dan die van lid 1 zonder voorafgaande
kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten.
Indien de voorwerpen worden uitgeleend, verhuurd of overgedra
gen aan een persoon, instelling of organisatie die krachtens arti
kel 67, lid 1, of artikel 68, lid 1, voor vrijstelling van rechten in
aanmerking komt, blijft de vrijstelling van kracht, voor zover deze
persoon, instelling of organisatie het betrokken voorwerp
gebruikt voor doeleinden welke recht geven op deze vrijstelling.
In de overige gevallen mag het uitlenen, verhuren of overdragen
pas plaatsvinden na de voorafgaande betaling van de rechten bij
invoer volgens het op de datum van de uitlening, verhuring of
overdracht van kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op
grondslag van de douanewaarde die op die datum door de
bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of aanvaard.

Artikel 73
1. De in de artikelen 67 en 68 bedoelde instellingen of orga
nisaties die niet langer voldoen aan de voorwaarden om voor vrij
stelling in aanmerking te komen of die een met vrijstelling
ingevoerd voorwerp voor andere doeleinden willen gebruiken dan
die bedoeld in de voornoemde artikelen, dienen de bevoegde
autoriteiten daarvan in kennis te stellen.
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Voorwerpen die in het bezit blijven van de instellingen of
2.
organisaties die niet langer voldoen aan de voorwaarden om voor
vrijstelling in aanmerking te komen, zijn onderworpen aan de
toepassing van de daarvoor geldende rechten bij invoer, tegen het
tarief dat van kracht is op de datum waarop aan genoemde voor
waarden niet langer wordt voldaan, zulks naar de soort en op de
grondslag van de douanewaarde die op die datum door de
bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of aanvaard.
3. Voorwerpen die door de instelling of organisatie die vrijstel
ling geniet, worden gebruikt voor andere doeleinden dan bedoeld
in de artikelen 67 en 68, zijn onderworpen aan de toepassing van
de daarvoor geldende rechten bij invoer, tegen het tarief dat van
kracht is op de datum waarop zij voor een ander gebruik worden
bestemd, zulks naar de soort en op de grondslag van de douane
waarde die op die datum door de bevoegde autoriteiten als juist
zijn erkend of aanvaard.
C. Ten bate van slachtoffers van rampen
Artikel 74
1.
Behoudens de artikelen 75 tot en met 80 zijn van rechten
bij invoer vrijgesteld goederen die worden ingevoerd door
overheids- of andere instellingen met een liefdadig of filantropisch
karakter, welke door de bevoegde autoriteiten zijn erkend,
teneinde:
a)

gratis te worden verstrekt aan slachtoffers van rampen waar
door het grondgebied van een of meer lidstaten werd getrof
fen, of

b)

gratis ter beschikking te worden gesteld van de slachtoffers
van dergelijke rampen, doch eigendom van de betrokken
instellingen blijven.

2. De in lid 1 bedoelde vrijstelling geldt onder dezelfde voor
waarden ook voor goederen die door hulpeenheden voor het vrije
verkeer worden ingevoerd om voor de duur van hun bijstand in
hun behoeften te voorzien.
Artikel 75
De vrijstelling wordt niet verleend voor materiaal en materieel
bestemd voor de wederopbouw in rampgebieden.
Artikel 76
De vrijstelling wordt pas verleend nadat de Commissie, op ver
zoek van de betrokken lidstaat of lidstaten, volgens een urgentie
procedure die mede voorziet in overleg met de andere lidstaten,
een beschikking heeft vastgesteld. In deze beschikking worden zo
nodig de omvang en de voorwaarden voor de toepassing van de
vrijstelling vastgesteld.
In afwachting van de kennisgeving van de beschikking van de
Commissie, kunnen de door een ramp getroffen lidstaten toe
stemming geven de goederen voor de in artikel 74 genoemde
doeleinden in te voeren met schorsing van de betrokken rechten
bij invoer, mits de invoerende instelling zich ertoe verbindt deze
te betalen indien geen vrijstelling wordt toegekend.
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Artikel 77
De vrijstelling wordt slechts verleend aan instellingen waarvan de
boekhouding het de bevoegde autoriteiten mogelijk maakt de ver
richtingen te controleren en die alle nodig geachte garanties
bieden.
Artikel 78
1.
De in artikel 74, lid 1, bedoelde goederen mogen door de
organisaties die voor vrijstelling in aanmerking komen, niet onder
andere voorwaarden dan die van genoemd artikel worden uitge
leend, verhuurd, noch onder bezwarende titel of om niet worden
overgedragen, zonder dat de bevoegde autoriteiten daarvan vooraf
in kennis zijn gesteld.
2.
Indien de goederen worden uitgeleend, verhuurd of overge
dragen aan een organisatie die krachtens artikel 74 voor vrijstel
ling in aanmerking komt, blijft de vrijstelling van kracht voor
zover bedoelde instelling de betrokken goederen gebruikt voor
doeleinden welke recht geven op het verlenen van deze vrijstelling.

in aanmerking te komen, worden overgedragen aan een organi
satie die krachtens artikel 74 voor vrijstelling in aanmerking komt
of, eventueel, aan een organisatie die krachtens artikel 61, lid 1,
onder a), voor vrijstelling in aanmerking komt, blijft de vrijstel
ling van kracht voor zover bedoelde organisatie de betrokken goe
deren gebruikt voor doeleinden welke recht geven op dergelijke
vrijstellingen. In de overige gevallen zijn de genoemde goederen
onderworpen aan de toepassing van de daarvoor geldende rech
ten bij invoer, tegen het tarief dat van kracht is op de datum
waarop aan genoemde voorwaarden niet langer wordt voldaan,
zulks naar de soort en op de grondslag van de douanewaarde die
op die datum door de bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend
of aanvaard.
3. Goederen die door de organisatie die vrijstelling geniet, wor
den gebruikt voor andere doeleinden dan bedoeld in artikel 74,
zijn onderworpen aan de toepassing van de daarvoor geldende
rechten bij invoer, tegen het tarief dat van kracht is op de datum
waarop zij voor een ander gebruik worden aangewend, zulks naar
de soort en op de grondslag van de douanewaarde die op die
datum door de bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of
aanvaard.

In de overige gevallen mag het uitlenen, verhuren of overdragen
pas plaatsvinden na de voorafgaande betaling van de rechten bij
invoer, tegen het op de datum van het uitlenen, verhuren of over
dragen van kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op de
grondslag van de douanewaarde die op die datum door de
bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of aanvaard.
Artikel 79
1. De in artikel 74, lid 1, onder b), bedoelde goederen mogen,
wanneer zij niet meer worden gebruikt door de slachtoffers van
rampen, niet worden uitgeleend, verhuurd, noch onder bezwa
rende titel of om niet worden overgedragen, zonder dat de
bevoegde autoriteiten daarvan vooraf in kennis zijn gesteld.
2.
Indien de goederen worden uitgeleend, verhuurd of overge
dragen aan een organisatie die krachtens artikel 74 voor vrijstel
ling in aanmerking komt, of, eventueel, aan een organisatie die
krachtens artikel 61, lid 1, onder a), voor vrijstelling in aanmer
king komt, blijft de vrijstelling van kracht voor zover bedoelde
organisaties de betrokken goederen gebruiken voor doeleinden
welke recht geven op dergelijke vrijstellingen.
In de overige gevallen mag het uitlenen, verhuren of overdragen
pas plaatsvinden na de voorafgaande betaling van de rechten bij
invoer, tegen het op het tijdstip van het uitlenen, verhuren of
overdragen van kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op de
grondslag van de douanewaarde die op die datum door de
bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of aanvaard.

HOOFDSTUK XVIII

Als eerbewijs verleende onderscheidingen en beloningen
Artikel 81
Mits de belanghebbenden een en ander ten genoegen van de
bevoegde autoriteiten kunnen aantonen en voor zover het han
delingen betreft waaraan elk handelskarakter vreemd is, zijn van
rechten bij invoer vrijgesteld:
a)

onderscheidingen die zijn verleend door regeringen van derde
landen aan personen die hun normale verblijfplaats in het
douanegebied van de Gemeenschap hebben;

b)

bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voorname
lijk een symbolisch karakter bezitten en die, verleend in een
derde land aan personen die hun normale verblijfplaats in het
douanegebied van de Gemeenschap hebben, als eerbewijs
voor de activiteiten die zij hebben ontplooid op gebieden
zoals kunsten, wetenschappen, sport, openbare dienst
verleningen, of als bewijs van erkentelijkheid voor hun ver
diensten ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis,
door genoemde personen zelf in het douanegebied van de
Gemeenschap worden ingevoerd;

c)

bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voorname
lijk een symbolisch karakter bezitten en gratis door in een
derde land gevestigde autoriteiten of personen worden aan
geboden om in het douanegebied van de Gemeenschap voor
dezelfde doeleinden als bedoeld onder b) te worden
toegekend;

d)

prijzen, trofeeën en souvenirs met een symbolisch karakter
en van geringe waarde die bestemd zijn om ter gelegenheid
van zakencongressen en dergelijke evenementen met een
internationaal karakter gratis te worden uitgedeeld aan per
sonen die hun normale woonplaats in een derde land heb
ben, en die wegens hun aard, waarde per eenheid en andere
kenmerken geenszins op commerciële bijbedoelingen
duiden.

Artikel 80
1.
De in artikel 74 bedoelde organisaties die niet langer vol
doen aan de voorwaarden om voor vrijstelling in aanmerking te
komen of die de met vrijstelling ingevoerde goederen voor andere
doeleinden willen gebruiken dan bedoeld in genoemd artikel, die
nen de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis te stellen.
2.
Wanneer goederen die in het bezit blijven van organisaties
die niet langer voldoen aan de voorwaarden om voor vrijstelling
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douanegebied van de Gemeenschap. De vrijstelling kan ech
ter door de invoerende lidstaten afhankelijk worden gesteld
van de voorwaarde van wederkerigheid.

HOOFDSTUK XIX

Geschenken, ontvangen in het kader van internationale
betrekkingen
Artikel 82
Onverminderd in voorkomend geval artikel 41, en behoudens de
artikelen 83 en 84, zijn van rechten bij invoer vrijgesteld
voorwerpen:
a)

b)

c)

die worden ingevoerd in het douanegebied van de Gemeen
schap door personen die een officieel bezoek hebben afge
legd in een derde land, en die deze voorwerpen bij die
gelegenheid ten geschenke hebben gekregen van de autori
teiten die hen hebben ontvangen;
die worden ingevoerd door personen die een officieel bezoek
komen afleggen in het douanegebied van de Gemeenschap,
en die van plan zijn deze voorwerpen bij die gelegenheid ten
geschenke te geven aan de autoriteiten die hen ontvangen;
die bij wijze van geschenk, als blijk van vriendschap of van
hulde, door een in een derde land gevestigde officiële autori
teit, openbare instantie of activiteiten van openbaar belang
verrichtende organisatie worden gericht aan een officiële
autoriteit, aan een openbare instantie of aan een activiteiten
van openbaar belang verrichtende organisatie, gevestigd in
het douanegebied van de Gemeenschap, welke van de
bevoegde autoriteiten toestemming hebben gekregen om
dergelijke voorwerpen met vrijstelling in ontvangst te nemen.
Artikel 83

Van de vrijstelling zijn uitgesloten: alcoholische producten, als
mede tabak en tabaksproducten.
Artikel 84
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Het bepaalde in de eerste alinea is ook van toepassing op perso
nen die op internationaal vlak voorrechten genieten die overeen
komen met die van een regerend vorst of van een staatshoofd.
HOOFDSTUK XXI

Voor klantenwerving ingevoerde goederen
A. Monsters van goederen met onbeduidende waarde
Artikel 86
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 90, lid 1, onder a),
zijn van rechten bij invoer vrijgesteld monsters van goederen
waarvan de waarde onbeduidend is en die slechts kunnen dienen
om bestellingen te werven voor goederen van het soort dat zij ver
tegenwoordigen, met het oog op de invoer daarvan in het douane
gebied van de Gemeenschap.
2.
De bevoegde autoriteiten kunnen eisen dat bepaalde artike
len, om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, definitief
onbruikbaar worden gemaakt door versnijding, doorboring, het
aanbrengen van een duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar kenteken
of enig ander procedé, zonder dat deze behandeling evenwel tot
gevolg mag hebben dat hun hoedanigheid van monster daardoor
verloren gaat.
3.
Voor de toepassing van lid 1 wordt verstaan onder „mon
sters van goederen”, artikelen die representatief zijn voor een cate
gorie van handelswaar en waarvan de wijze van opmaak en de
hoeveelheid voor de gegeven soort of kwaliteit van goederen die
artikelen ongeschikt maken om voor andere doeleinden dan voor
klantenwerving te worden gebruikt.

De vrijstelling wordt slechts verleend:
a)

voor zover de voorwerpen bedoeld zijn als incidenteel
geschenk;

b)

voor zover uit de aard, de waarde of de hoeveelheid geen
enkele commerciële bijbedoeling blijkt;

c)

en voor zover zij niet voor commerciële doeleinden worden
gebruikt.
HOOFDSTUK XX

Goederen, bestemd om door vorsten en staatshoofden te
worden gebruikt

B. Drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden
Artikel 87
Behoudens het bepaalde in artikel 88 is van rechten bij invoer vrij
gesteld drukwerk voor reclamedoeleinden, zoals catalogi, prijs
couranten, gebruiksaanwijzingen of commerciële aankondigingen
die betrekking hebben op:
a)

te koop of te huur aangeboden goederen;

b)

het aanbieden van diensten op het gebied van vervoer, de ver
zekering van handelsactiviteiten of bankzaken,

Artikel 85

door een buiten het douanegebied van de Gemeenschap geves
tigde persoon.

Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld, met de beperkingen en
onder de voorwaarden die door de bevoegde autoriteiten zijn
vastgesteld:

Artikel 88

a)

giften aangeboden aan regerende vorsten en staatshoofden;

b)

goederen bestemd om te worden gebruikt of verbruikt door
regerende vorsten en staatshoofden van derde landen, als
mede door de persoonlijkheden die hen officieel vertegen
woordigen, gedurende hun officieel verblijf in het

De in artikel 87 bedoelde vrijstelling is beperkt tot drukwerk voor
reclamedoeleinden dat aan de volgende voorwaarden voldoet:
a)

op het drukwerk moet duidelijk zichtbaar de naam van het
bedrijf zijn aangebracht dat de goederen vervaardigt, ver
koopt of verhuurt, of dat de diensten verleent waarop het
drukwerk betrekking heeft;
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elke zending mag slechts één bescheid bevatten of, indien zij
uit meerdere bescheiden bestaat, slechts één exemplaar van
elk bescheid. Zendingen die verscheidene exemplaren van
een zelfde bescheid bevatten, komen niettemin voor vrijstel
ling in aanmerking, indien het totale brutogewicht niet meer
dan 1 kg bedraagt;
het drukwerk mag niet bij wijze van groepagezending door
een zelfde afzender naar een zelfde geadresseerde worden
gezonden.

10.12.2009

d)

vergaderingen van vertegenwoordigers van internationale
organisaties of groeperingen;

e)

plechtigheden en manifestaties met een officieel of
herdenkingskarakter,

met uitzondering van particuliere tentoonstellingen die in winkels
of handelsruimten worden georganiseerd met het oog op de ver
koop van goederen uit derde landen.

Artikel 89

Artikel 91

Van rechten bij invoer zijn eveneens vrijgesteld voorwerpen voor
reclamedoeleinden die zelf geen handelswaarde bezitten en die
gratis door leveranciers naar hun klanten worden gezonden en
voor geen enkel ander doel dan voor reclame kunnen worden
gebruikt.

De in artikel 90, lid 1, onder a), bedoelde vrijstelling is beperkt tot
monsters:

C. Producten die worden gebruikt of verbruikt tijdens ten
toonstellingen en dergelijke
Artikel 90
1.
Behoudens de artikelen 91 tot en met 94, zijn van rechten
bij invoer vrijgesteld:
a)

kleine monsters die representatief zijn voor buiten het
douanegebied van de Gemeenschap vervaardigde goederen
en bestemd zijn voor tentoonstellingen en dergelijke;

b)

goederen die uitsluitend worden ingevoerd om te worden
gedemonstreerd of om buiten het douanegebied van de
Gemeenschap vervaardigde machines en apparaten te
demonstreren tijdens tentoonstellingen en dergelijke;

c)

diverse materialen van geringe waarde, zoals verf, lak,
behangselpapier, enz. die worden gebruikt voor de bouw, de
inrichting en de decoratie van tijdelijke stands die door ver
tegenwoordigers van derde landen worden bezet op tentoon
stellingen en dergelijke en die door hun gebruik als zodanig
verloren gaan;

d)

drukwerk, catalogi, prospectussen, prijscouranten, aanplak
biljetten, al dan niet geïllustreerde kalenders, niet-ingelijste
foto’s en andere voorwerpen die gratis worden verstrekt ten
einde te worden gebruikt voor reclamedoeleinden voor bui
ten het douanegebied van de Gemeenschap vervaardigde
goederen, die op tentoonstellingen en dergelijke worden
tentoongesteld.

2. Voor de toepassing van lid 1 worden onder „tentoonstelling
en dergelijke” verstaan:
a)

a)

die in die vorm gratis uit derde landen worden ingevoerd of
tijdens de tentoonstelling uit onverpakt uit deze landen inge
voerde waren worden verkregen;

b)

die uitsluitend dienen om tijdens de tentoonstelling gratis aan
bezoekers voor hun persoonlijk gebruik of verbruik te wor
den uitgereikt;

c)

die kunnen worden onderkend als reclamemateriaal waarvan
de waarde per eenheid gering is;

d)

die niet geschikt zijn om te kunnen worden verhandeld en in
voorkomend geval in verpakkingen worden aangeboden
welke een geringere hoeveelheid bevatten dan de kleinste in
de handel verkrijgbare hoeveelheid van dezelfde goederen;

e)

die tijdens de tentoonstelling ter plaatse worden verbruikt
indien het levensmiddelen en dranken betreft waarvan de ver
pakking niet beantwoordt aan het bepaalde onder d);

f)

waarvan de totale waarde en hoeveelheid in verhouding staan
tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en het
belang van de deelneming van de exposant.
Artikel 92

De in artikel 90, lid 1, onder b), bedoelde vrijstelling is beperkt tot
goederen:
a)

die tijdens de tentoonstelling worden verbruikt of tenietgaan,
en

b)

waarvan de totale waarde en hoeveelheid in verhouding staan
tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en het
belang van de deelneming van de exposant.

tentoonstellingen, jaarbeurzen, beurzen en dergelijke mani
festaties op het gebied van handel, industrie, landbouw en
ambachtelijke nijverheid;

b)

tentoonstellingen of manifestaties die voornamelijk voor lief
dadige doeleinden worden georganiseerd;

c)

tentoonstellingen of manifestaties die voornamelijk worden
georganiseerd met een wetenschappelijk, technisch, ambach
telijk, artistiek, opvoedkundig of cultureel, sportief of reli
gieus doel, of voor een cultus, op vakverenigingsgebied, met
een toeristisch doel of met het doel de volkeren te helpen
elkaar beter te begrijpen;

Artikel 93
De in artikel 90, lid 1, onder d), bedoelde vrijstelling geldt slechts
voor drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden:
a)

die uitsluitend bestemd zijn om op de plaats van de tentoon
stelling gratis aan het publiek te worden uitgereikt;

b)

waarvan de totale waarde en hoeveelheid in verhouding staan
tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en het
belang van de deelneming van de exposant.
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Artikel 94
Van de in artikel 90, lid 1, onder a) en b), bedoelde vrijstelling zijn
uitgesloten:
a)

alcoholische producten;

b)

tabak en tabaksproducten;

c)

brandstoffen.
HOOFDSTUK XXII

Goederen die worden ingevoerd met het oog op onderzoek,
analysen of proefnemingen
Artikel 95
Behoudens de artikelen 96 tot en met 101, wordt vrijstelling van
rechten bij invoer verleend voor goederen die bestemd zijn voor
onderzoek, analysen of proefnemingen met het oog op de vast
stelling van hun samenstelling, kwaliteit of andere technische ken
merken voor het verkrijgen van informatie of voor industrieel of
commercieel onderzoek.
Artikel 96
Onverminderd het bepaalde in artikel 99 wordt het verlenen van
de in artikel 95 bedoelde vrijstelling afhankelijk gesteld van de
voorwaarde dat de aan onderzoek, analysen of proeven onder
worpen goederen bij dit onderzoek, deze analysen of proefnemin
gen volledig worden verbruikt dan wel tenietgaan.

2.
Voor de toepassing van lid 1 wordt onder „overblijvende
producten” verstaan, producten die voortkomen uit de onderzoe
ken, analysen of proeven, dan wel goederen die niet daadwerke
lijk zijn gebruikt.
Artikel 100
Behoudens toepassing van het bepaalde in artikel 99, lid 1, wor
den de na afloop van de in artikel 95 bedoelde onderzoeken, ana
lysen of proeven overblijvende producten onderworpen aan de
daarvoor geldende rechten bij invoer, tegen het op het tijdstip van
de beëindiging van deze onderzoeken, analysen of proeven van
kracht zijnde tarief, zulks naar de soort en op de grondslag van
de douanewaarde die op die datum door de bevoegde autoritei
ten als juist zijn erkend of aanvaard.
De belanghebbende kan evenwel, met toestemming en onder toe
zicht van de bevoegde autoriteiten, de overblijvende producten
tot resten of afvallen verwerken. In dat geval zijn de rechten bij
invoer de rechten die gelden voor de resten of afvallen op de
datum waarop deze worden verkregen.
Artikel 101
De termijn waarbinnen de onderzoeken, analysen of proeven
moeten plaatsvinden, en de administratieve formaliteiten die moe
ten worden vervuld om te waarborgen dat de goederen voor de
beoogde doeleinden worden aangewend, worden door de
bevoegde autoriteiten vastgesteld.
HOOFDSTUK XXIII

Zendingen voor instellingen die bevoegd zijn ter zake van de
bescherming van auteursrechten of de bescherming van
industriële of commerciële eigendom

Artikel 97
Van de vrijstelling zijn uitgesloten goederen die dienen voor
onderzoek, analysen of proefnemingen die als zodanig handelin
gen met het oog op klantenwerving vormen.
Artikel 98
De vrijstelling wordt slechts verleend voor de hoeveelheid goede
ren die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel
waarvoor zij zijn ingevoerd. Deze hoeveelheid wordt per geval
door de bevoegde autoriteiten vastgesteld, rekening houdend met
genoemd doel.

L 324/39

Artikel 102
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld merken, modellen of teke
ningen en de desbetreffende indieningsdossiers, alsmede dossiers
betreffende aanvragen voor een octrooi en dergelijke, die bestemd
zijn voor instellingen die bevoegd zijn ter zake van de bescher
ming van auteursrechten of de bescherming van industriële en
commerciële eigendom.
HOOFDSTUK XXIV

Documentatiemateriaal van toeristische aard
Artikel 103

Artikel 99
1.
De in artikel 95 bedoelde vrijstelling strekt zich uit tot goe
deren die bij het onderzoek, de analysen of de proeven niet vol
ledig worden verbruikt of tenietgaan, mits de overblijvende
producten met toestemming en onder toezicht van de bevoegde
autoriteiten:
a)

na afloop van het onderzoek, de analysen of de proefnemin
gen geheel worden vernietigd of zodanig worden behandeld
dat zij geen handelswaarde meer hebben;

b)

zonder kosten aan de schatkist worden afgestaan, wanneer de
nationale voorschriften in deze mogelijkheid voorzien, of

c)

in met redenen omklede gevallen, uit het douanegebied van
de Gemeenschap worden uitgevoerd.

Onverminderd de artikelen 42 tot en met 50, zijn van rechten bij
invoer vrijgesteld:
a)

bescheiden (folders, brochures, boeken, tijdschriften, gidsen,
al dan niet ingelijste aanplakbiljetten, niet ingelijste foto’s en
fotografische vergrotingen, al dan niet geïllustreerde land
kaarten, vitrofanies, geïllustreerde kalenders) bestemd om
gratis te worden uitgereikt en die voornamelijk tot doel heb
ben het publiek ertoe te brengen vreemde landen te bezoe
ken, met name om daar bijeenkomsten of manifestaties bij te
wonen die een cultureel, toeristisch, sportief of godsdienstig
karakter bezitten dan wel verband houden met een beroep,
mits deze bescheiden niet meer dan 25 % particuliere
handelsreclame bevatten — met uitsluiting van particuliere
handelsreclame ten gunste van bedrijven uit de Gemeenschap
— en mits het oogmerk van propaganda van algemene aard
er duidelijk uit blijkt;
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lijsten en jaarboeken van buitenlandse hotels, gepubliceerd
door officiële organisaties voor toerisme of onder auspiciën
daarvan, alsmede dienstregelingen van in het buitenland
geëxploiteerde vervoerdiensten, wanneer deze bescheiden
bestemd zijn om gratis te worden uitgereikt en niet meer dan
25 % particuliere handelsreclame bevatten, met uitsluiting
van particuliere handelsreclame ten gunste van bedrijven uit
de Gemeenschap;
technisch materiaal dat wordt toegezonden aan erkende ver
tegenwoordigers of aan correspondenten die zijn aangesteld
door officiële nationale toeristenorganisaties, en dat niet
bestemd is om te worden uitgereikt, dat wil zeggen jaarboe
ken, lijsten van telefoon- of telexabonnees, hotellijsten, cata
logi van beurzen, monsters van ambachtelijke producten met
een onbeduidende waarde, documentatiemateriaal over
musea, universiteiten, thermale badplaatsen of andere soort
gelijke instellingen.
HOOFDSTUK XXV

Diverse bescheiden en voorwerpen
Artikel 104
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j)

ontwerpen, technische tekeningen, afbeeldingen, beschrijvin
gen en andere soortgelijke bescheiden die worden ingevoerd
met het oog op het verkrijgen of de uitvoering van bestellin
gen in derde landen of met het oog op het deelnemen aan een
in het douanegebied van de Gemeenschap georganiseerde
prijsvraag;

k)

bescheiden bestemd om te worden gebruikt bij examens die
in het douanegebied van de Gemeenschap worden georgani
seerd door in een derde land gevestigde instellingen;

l)

formulieren bestemd om te worden gebruikt als officiële
bescheiden voor het internationaal weg- of goederenverkeer
in het kader van internationale overeenkomsten;

m) formulieren, etiketten, vervoerbewijzen en soortgelijke
bescheiden die door in een derde land gevestigde vervoer
ondernemingen of ondernemingen in het hotelwezen wor
den verzonden naar in het douanegebied van de
Gemeenschap gevestigde reisbureaus;
n) formulieren en vervoerbewijzen, cognossementen, vracht
brieven en andere handelsbescheiden en administratieve
bescheiden, die gebruikt zijn;

a)

bescheiden die gratis aan openbare diensten van de lidstaten
worden gezonden;

officieel drukwerk, uitgegeven door internationale autoritei
ten of autoriteiten van een derde land en drukwerk conform
internationale modellen dat door organisaties van derde lan
den aan overeenkomstige organisaties die in het douane
gebied van de Gemeenschap zijn gevestigd, wordt verzonden
om te worden verspreid;

b)

publicaties van buitenlandse regeringen en publicaties van
internationale officiële instellingen die bestemd zijn om gra
tis te worden verspreid;

p) foto’s, diapositieven, kartonnen matrijzen voor foto’s, met of
zonder onderschrift, gericht aan persagentschappen of aan
uitgevers van dagbladen of tijdschriften;

c)

stembiljetten die bestemd zijn voor verkiezingen georgani
seerd door in derde landen gevestigde instellingen;

d)

voorwerpen bestemd om te dienen als bewijs of voor soort
gelijke doeleinden voor rechtbanken of andere officiële
instanties van de lidstaten;

o)

Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld:

e)

specimens van handtekeningen en gedrukte circulaires betref
fende handtekeningen die worden verzonden in het kader
van de gebruikelijke uitwisseling van inlichtingen tussen
openbare diensten of bankinstellingen;

f)

drukwerk van officiële aard dat aan de centrale banken van
de lidstaten wordt gezonden;

g)

rapporten, verslagen, inlichtingenbladen, prospectussen,
inschrijvingsformulieren en andere documenten die zijn
opgesteld door maatschappijen die in een derde land zijn
gevestigd en bestemd zijn voor houders van of inschrijvers
op door deze maatschappijen uitgegeven effecten;

h)

i)

informatiedragers met opname (ponskaarten, geluidsopna
men, microfilms, enz.) die worden gebruikt voor de kosteloze
toezending van informatie aan de geadresseerde, voor zover
de vrijstelling geen aanleiding geeft tot misbruiken of belang
rijke concurrentieverstoringen;
dossiers, archieven, formulieren en andere bescheiden,
bestemd om te worden gebruikt tijdens internationale verga
deringen, conferenties of congressen, alsmede de notulen van
dergelijke bijeenkomsten;

q)

belastingzegels en dergelijke, waaruit de voldoening van
belastingen in derde landen blijkt.
HOOFDSTUK XXVI

Hulpmateriaal voor de stuwing en bescherming van goederen
tijdens vervoer
Artikel 105
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld materialen van uiteenlo
pende aard, zoals kabels, stro, doek, papier, karton, hout en plas
tic, die worden gebruikt voor het stuwen en de bescherming —
met inbegrip van thermische bescherming — van goederen tij
dens het vervoer van een derde land naar het douanegebied van
de Gemeenschap en die normaliter niet in aanmerking komen om
opnieuw te worden gebruikt.
HOOFDSTUK XXVII

Strooisel, foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens hun
transport
Artikel 106
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld strooisel, foerage en al het
voer aan boord van vervoermiddelen die worden gebruikt voor
het vervoer van dieren uit een derde land naar het douanegebied
van de Gemeenschap, bestemd om onderweg aan de dieren te
worden verstrekt.
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HOOFDSTUK XXVIII

d)

Brandstoffen en smeermiddelen in motorvoertuigen te land en
in containers voor speciale doeleinden
Artikel 107
1.
Behoudens de artikelen 108, 109 en 110, is van rechten bij
invoer vrijgesteld:
a)

de brandstof welke zich in de normale reservoirs bevindt van:
— personenwagens, bedrijfsvoertuigen en motorrijwielen,

b)

2.
a)

de brandstof welke zich in draagbare reservoirs in
personenauto’s en motorrijwielen bevindt, tot een maximum
van 10 l per voertuig en onverminderd de nationale voor
schriften inzake bezit en vervoer van brandstoffen.

Voor brandstof in de normale reservoirs van bedrijfsvoertuigen en
containers voor speciale doeleinden kunnen de lidstaten de vrij
stelling beperken tot 200 l per voertuig, per container voor spe
ciale doeleinden en per reis.
Artikel 109
1.
De lidstaten kunnen de hoeveelheid brandstof die voor de
vrijstelling in aanmerking komt, beperken:
a)

voor bedrijfsvoertuigen die internationaal vervoer verrichten
naar hun grensgebied waarvan de breedte, in rechte lijn vanaf
de grens gemeten, maximaal 25 km bedraagt, wanneer dit
vervoer wordt verricht door personen die in dit gebied
wonen;

b)

particuliere motorvoertuigen die toebehoren aan personen
die in het grensgebied wonen.

Voor de toepassing van lid 1 wordt verstaan onder:
„bedrijfsvoertuig”: elk motorvoertuig (trekkers met of zonder
aanhangwagens daaronder begrepen) dat op grond van
constructietype en uitrusting geschikt en bestemd is voor ver
voer, al dan niet tegen betaling:
— van meer dan negen personen, met inbegrip van de
bestuurder,
— van goederen,
alsmede ieder wegvoertuig bestemd voor een ander gebruik
dan vervoer in eigenlijke zin;

b)

„personenwagen”: ieder motorvoertuig dat niet aan de
onder a) omschreven maatstaven beantwoordt;

c)

„normale reservoirs”:
— de door de fabrikant blijvend in of aan alle motorvoer
tuigen van hetzelfde type als het betrokken voertuig aan
gebrachte reservoirs, waarvan de blijvende inrichting het
rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt,
zowel voor de voortbeweging van de voertuigen als, in
voorkomend geval, voor de werking, tijdens het vervoer,
van koel- en andere systemen;
— als normale reservoirs gelden ook gasreservoirs die zijn
aangebracht aan motorvoertuigen en die het rechtstreeks
verbruik van gas als brandstof mogelijk maken, alsmede
de op de andere systemen waarmee die voertuigen even
tueel zijn uitgerust, aangesloten reservoirs;
— de door de fabrikant blijvend in of aan alle containers
van hetzelfde type als de betrokken container aange
brachte reservoirs, waarvan de blijvende inrichting het
rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt voor
de werking, gedurende het vervoer, van koel- en andere
systemen waarmee de containers voor speciale doelein
den zijn uitgerust;

„containers voor speciale doeleinden”: alle containers die zijn
uitgerust met inrichtingen die speciaal zijn aangepast voor
koelsystemen, systemen voor zuurstoftoevoer, thermische
isolatiesystemen of andere systemen.
Artikel 108

— containers voor speciale doeleinden,
die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen;
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2.
Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1, onder b),
wordt onder „grensgebied” verstaan, onverminderd de overeen
komsten ter zake, een gebied waarvan de breedte, vanaf de grens
in rechte lijn gemeten, maximaal 15 km bedraagt. Gemeenten die
gedeeltelijk binnen het grensgebied zijn gelegen, worden tot dat
gebied gerekend. De lidstaten kunnen ter zake in afwijkingen
voorzien.
Artikel 110
1.
De krachtens de artikelen 107, 108 en 109 met vrijstelling
ingevoerde brandstoffen mogen niet worden gebruikt in een
ander voertuig dan het voertuig waarin zij werden ingevoerd,
noch uit dit voertuig worden verwijderd, noch worden opgesla
gen, behalve gedurende de noodzakelijke herstellingen aan dit
voertuig, noch onder bezwarende titel of om niet worden over
gedragen door degene die de vrijstelling geniet.
2.
Het niet-naleven van het bepaalde in lid 1 leidt tot toepas
sing van de voor de betrokken producten geldende rechten bij
invoer tegen het tarief dat van kracht is op de datum van de fei
ten, volgens de soort en op basis van de douanewaarde die op die
datum door de bevoegde autoriteiten als juist zijn erkend of
aanvaard.
Artikel 111
De in artikel 107 bedoelde vrijstelling geldt eveneens voor smeer
middelen die zich in motorvoertuigen bevinden en die overeen
komen met de normale behoeften voor het functioneren ervan
gedurende het betreffende vervoer.
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HOOFDSTUK XXIX

Materiaal voor de aanleg, het onderhoud of de verfraaiing
van gedenktekens of begraafplaatsen van oorlogsslachtoffers
Artikel 112
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld goederen van ongeacht
welke aard die worden ingevoerd door daartoe door de bevoegde
autoriteiten erkende organisaties om te worden gebruikt voor de
aanleg, het onderhoud of de verfraaiing van begraafplaatsen, gra
ven en gedenktekens voor oorlogsslachtoffers van derde landen
die in het douanegebied van de Gemeenschap zijn begraven.
HOOFDSTUK XXX

Lijkkisten, lijkurnen en grafornamenten
Artikel 113
Van rechten bij invoer zijn vrijgesteld:
a)

b)

lijkkisten die het stoffelijk overschot en urnen die de as van
overledenen bevatten, alsmede bloemen, kransen en andere
ornamenten die deze gewoonlijk vergezellen;
bloemen, kransen en andere ornamenten die worden meege
bracht door personen die in een derde land woonachtig zijn
en zich naar een begrafenis begeven of graven in het douane
gebied van de Gemeenschap komen verfraaien, voor zover
uit de aard of de hoeveelheid van deze invoer geen commer
ciële overwegingen blijken.
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2. De in lid 1 bedoelde vrijstelling is beperkt tot het aantal
huisdieren dat overeenstemt met de aard en de omvang van het
landbouwbedrijf.
HOOFDSTUK III

Producten die door landbouwproducenten zijn verkregen op in
de Gemeenschap gelegen landerijen
Artikel 116
1.
Van rechten bij uitvoer zijn vrijgesteld producten van land
bouw of veeteelt die zijn verkregen in het douanegebied van de
Gemeenschap op aangrenzende landerijen die worden geëxploi
teerd, in de hoedanigheid van eigenaar of pachter, door landbouw
producenten wier hoofdbedrijf is gevestigd in een derde land in de
onmiddellijke nabijheid van het douanegebied van de
Gemeenschap.
Om voor het bepaalde in lid 1 in aanmerking te komen,
2.
moeten de producten van de huisdieren afkomstig zijn van die
ren die van oorsprong zijn uit het betrokken derde land of aan de
voorwaarden voldoen die gelden om daar vrij te kunnen worden
vervoerd.
Artikel 117
De in artikel 116, lid 1, bedoelde vrijstelling is beperkt tot pro
ducten die geen andere behandeling hebben ondergaan dan die
welke gewoonlijk na de oogst of de productie plaatsvindt.
Artikel 118

VRIJSTELLING VAN RECHTEN BIJ UITVOER

De vrijstelling wordt slechts verleend voor producten die door de
landbouwproducent of voor diens rekening in het betrokken
derde land worden binnengebracht.

HOOFDSTUK I

HOOFDSTUK IV

Zendingen met een te verwaarlozen waarde

Zaaigoed dat wordt uitgevoerd door landbouwproducenten om
te worden gebruikt op in derde landen gelegen landerijen

TITEL III

Artikel 114
Van rechten bij uitvoer zijn vrijgesteld zendingen die aan de
geadresseerde worden toegezonden per briefpost of als postpak
ket en die goederen bevatten waarvan de totale waarde niet meer
dan 10 EUR bedraagt.
HOOFDSTUK II

Huisdieren uitgevoerd ter gelegenheid van de overbrenging
van een landbouwbedrijf uit de Gemeenschap naar een derde
land
Artikel 115
1. Van rechten bij uitvoer zijn vrijgesteld huisdieren die de vee
stapel vormen van een landbouwbedrijf dat, na zijn activiteiten in
het douanegebied van de Gemeenschap te hebben gestaakt, naar
een derde land wordt overgebracht.

Artikel 119
Van rechten bij uitvoer is vrijgesteld zaaigoed dat bestemd is om
te worden gebruikt op landerijen die in een derde land zijn gele
gen in de onmiddellijke nabijheid van de Gemeenschap, en die
worden geëxploiteerd, in de hoedanigheid van eigenaar of pach
ter, door landbouwproducenten wier hoofdbedrijf in het
genoemde gebied in de onmiddellijke nabijheid van het betrok
ken derde land is gevestigd.
Artikel 120
De in artikel 119 bedoelde vrijstelling is beperkt tot de hoeveel
heden zaaigoed die nodig zijn voor de exploitatie van de
landerijen.
De vrijstelling wordt slechts verleend voor zaaigoed dat recht
streeks door de landbouwproducent of voor diens rekening uit
het douanegebied van de Gemeenschap wordt uitgevoerd.
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Artikel 126

HOOFDSTUK V

Foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens de uitvoer
Artikel 121
Van rechten bij uitvoer worden vrijgesteld foerage en voeder
middelen van ongeacht welke aard aan boord van vervoermidde
len die worden gebruikt voor het vervoer van dieren uit het
douanegebied van de Gemeenschap naar een derde land, bestemd
om onderweg aan de dieren te worden verstrekt.
TITEL IV
ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 122
1.
Behoudens lid 2 zijn de bepalingen van titel II van toepas
sing zowel op rechtstreeks uit derde landen afkomstige goederen
die voor het vrije verkeer worden aangegeven als op goederen die
voor het vrije verkeer worden aangegeven nadat zij onder een
andere douaneregeling zijn opgeslagen.
2.
De gevallen waarin de vrijstelling niet kan worden verleend
voor goederen die voor het vrije verkeer worden aangegeven
nadat zij onder een andere douaneregeling zijn opgeslagen, wor
den bepaald volgens de in artikel 247 bis van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 bedoelde procedure.

Ingeval deze verordening bepaalt dat de vrijstelling wordt ver
leend mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dient het bewijs
dat aan deze voorwaarden is voldaan door de betrokkene ten
behoeve van de bevoegde autoriteiten te worden geleverd.
Artikel 127
Indien een vrijstelling van rechten bij in- of uitvoer wordt verleend
binnen de grenzen van een in euro vastgesteld bedrag, mogen de
lidstaten het bedrag dat voortvloeit uit de omrekening van
genoemd bedrag in nationale valuta, naar boven of beneden
afronden.
De lidstaten hebben eveneens de mogelijkheid om de tegenwaarde
in nationale valuta van het in euro vastgestelde bedrag ongewij
zigd te handhaven indien, bij de jaarlijkse aanpassing als bedoeld
in artikel 18, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, de omre
kening van dat bedrag vóór de in de eerste alinea van dit artikel
bedoelde afronding leidt tot een wijziging van de in nationale
valuta uitgedrukte tegenwaarde van minder dan 5 % of tot een
verlaging van deze tegenwaarde.
Artikel 128
1.
Het bepaalde in deze verordening vormt geen beletsel voor
het verlenen door de lidstaten van:
a)

vrijstellingen, hetzij krachtens het Verdrag van Wenen van
18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, hetzij krachtens
het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulaire
betrekkingen of andere consulaire overeenkomsten, hetzij
krachtens het Verdrag van New York van 16 december 1969
inzake speciale missies;

b)

vrijstellingen die ressorteren onder gebruikelijke voorrechten,
verleend krachtens internationale overeenkomsten of zetel
overeenkomsten waarbij een derde land dan wel een interna
tionale organisatie partij is, inclusief vrijstellingen die ter
gelegenheid van internationale vergaderingen worden
verleend;

c)

vrijstellingen die ressorteren onder gebruikelijke voorrechten,
verleend krachtens internationale overeenkomsten gesloten
door alle lidstaten tezamen tot oprichting van een culturele
of wetenschappelijke instelling of organisatie naar internatio
naal recht;

d)

vrijstellingen die ressorteren onder de gebruikelijke voorrech
ten en immuniteiten, verleend in het kader van overeenkom
sten voor culturele, wetenschappelijke of technische
samenwerking met derde landen;

e)

bijzondere vrijstellingen, ingesteld in het kader van overeen
komsten met derde landen betreffende gemeenschappelijke
acties voor personen- of milieubescherming;

f)

bijzondere vrijstellingen, ingesteld in het kader van overeen
komsten met aangrenzende derde landen, die gerechtvaar
digd zijn door de aard van het grensverkeer met die landen;

g)

vrijstellingen in het kader van overeenkomsten op basis van
wederkerigheid, met derde landen die partij zijn bij het Ver
drag inzake de Internationale Burgerluchtvaart (Chicago
1944) voor de toepassing van de aanbevolen werkwijzen
4.42 en 4.44 van bijlage 9 bij het Verdrag (achtste uitgave,
juli 1980).

3. Goederen die overeenkomstig deze verordening met vrijstel
ling van douanerechten mogen worden ingevoerd, worden niet
onderworpen aan kwantitatieve beperkingen uit hoofde van maat
regelen die op basis van artikel 133 van het Verdrag zijn ingesteld.
Artikel 123
Wanneer vrijstelling van rechten bij invoer kan worden verleend
op grond van het gebruik dat de geadresseerde van de goederen
moet maken, kan deze vrijstelling slechts worden verleend door
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waar
van de betrokken goederen voor dat gebruik moeten worden
aangewend.
Artikel 124
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten nemen alle passende
maatregelen om te waarborgen dat goederen die in het vrije ver
keer zijn gebracht, met een vrijstelling van rechten bij invoer op
grond van het gebruik dat de geadresseerde ervan moet maken,
niet voor andere doeleinden kunnen worden aangewend zonder
dat de daarvoor geldende rechten bij invoer zijn voldaan, behou
dens indien deze wijziging van bestemming plaatsvindt met
inachtneming van de in deze verordening vastgestelde
voorwaarden.
Artikel 125
Indien een zelfde persoon tegelijkertijd voldoet aan de voorwaar
den die vereist zijn voor het verlenen van een vrijstelling van rech
ten bij in- of uitvoer uit hoofde van verschillende bepalingen van
deze verordening, zijn de betrokken bepalingen gelijktijdig van
toepassing.
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2.
Wanneer een internationale overeenkomst die niet onder
een van de in lid 1 genoemde categorieën ressorteert en waartoe
een lidstaat overweegt toe te treden, voorziet in het verlenen van
vrijstellingen, dient deze lidstaat bij de Commissie een verzoek in
om toepassing van deze vrijstellingsmaatregelen, waarbij hij haar
alle noodzakelijke inlichtingen verstrekt.
Over dit verzoek wordt een besluit genomen overeenkomstig de
in artikel 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde
procedure.
3.
De in lid 2 bedoelde inlichtingen zijn niet vereist wanneer
de betrokken internationale overeenkomst voorziet in het verle
nen van vrijstellingen die de door het communautaire recht vast
gestelde grenzen niet overschrijden.
Artikel 129
1.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de douane
bepalingen, vervat in verdragen en internationale overeenkomsten
als bedoeld in artikel 128, lid 1, onder b), c), d), e), f) en g), en arti
kel 128, lid 3, die gesloten zijn na 26 april 1983.
2.
De Commissie doet aan de andere lidstaten de tekst toeko
men van de verdragen en overeenkomsten waarvan zij overeen
komstig het bepaalde in lid 1 in kennis is gesteld.

of voor de bevoorrading van hun kantines, voortvloeiend uit
het Verdrag van 16 augustus 1960 betreffende Cyprus.
Artikel 131
1.
Tot de opstelling van communautaire bepalingen op het
betrokken gebied kunnen de lidstaten bijzondere vrijstellingen
verlenen aan strijdkrachten die ter uitvoering van internationale
overeenkomsten op hun grondgebied zijn gestationeerd en die
niet onder hun gezag staan.
2.
Tot de opstelling van communautaire bepalingen op het
betrokken gebied vormt deze verordening geen beletsel voor de
handhaving door de lidstaten van vrijstellingen aan werknemers
die naar hun land terugkeren na een verblijf buiten het douane
gebied van de Gemeenschap wegens beroepswerkzaamheden van
ten minste zes maanden.
Artikel 132
Het bepaalde in deze verordening is van toepassing onverminderd:
a)

Verordening (EEG) nr. 2913/92;

b)

de vigerende bepalingen inzake de bevoorrading van sche
pen, luchtvaartuigen en internationale treinen;

c)

de bij andere communautaire
vrijstellingsbepalingen.

Artikel 130
De bepalingen van deze verordening vormen geen beletsel voor
de handhaving:
a)

b)

c)

d)

door Griekenland van de aan de berg Athos verleende spe
ciale status zoals die gewaarborgd is bij artikel 105 van de
Griekse grondwet;
door Spanje en Frankrijk, tot de inwerkingtreding van een
regeling van het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en
Andorra, van de vrijstellingen ingevolge de overeenkomsten
van 13 juli 1867, respectievelijk 22 en 23 november 1867
tussen deze landen en Andorra;
door de lidstaten, met een maximum van 210 EUR, van de
eventuele vrijstellingen die zij op 1 januari 1983 aan zeelie
den van de handelsvloot in de internationale vaart hebben
verleend;
door het Verenigd Koninkrijk van de vrijstellingen die zij heb
ben verleend voor de invoer van goederen voor gebruik door
zijn strijdkrachten en het burgerpersoneel dat hen vergezelt

10.12.2009

besluiten

ingestelde

Artikel 133
Verordening (EEG) nr. 918/83, zoals gewijzigd bij de besluiten
genoemd in bijlage V, wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwij
zingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen vol
gens de concordantietabel in bijlage VI.
Artikel 134
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 november 2009.
Voor de Raad
De voorzitster
C. MALMSTRÖM
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BIJLAGE I
A. Boeken, publicaties en documenten
GN-code

3705

Omschrijving

Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere dan cinematografische film:

ex 3705 90 10

– Microfilms van boeken, prentenalbums, prentenboeken, teken- en kleurboeken voor kinderen,
oefenschriften, verzamelingen kruiswoordraadsels, dagbladen en tijdschriften en documenten
of rapporten die niet voor handelsdoeleinden zijn bestemd, en van afzonderlijke illustraties,
gedrukte bladzijden en drukproeven, bestemd voor de vervaardiging van boeken

ex 3705 10 00

– Reproductiefilms, bestemd voor de vervaardiging van boeken

ex 3705 90 90
4903 00 00

Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen

4905

Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes
daaronder begrepen):
– Andere:

ex 4905 99 00

– – Andere:
– Kaarten op wetenschappelijke gebieden zoals geologie, zoölogie, botanica, delfstofkunde,
paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie en geofysica

ex 4906 00 00

Plannen en tekeningen inzake architectuur of van industriële of technische aard en reproducties
daarvan

4911

Ander drukwerk, prenten, gravures en foto’s daaronder begrepen:

4911 10

– Reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke:

ex 4911 10 90

– – Andere:
– Catalogi van boeken en publicaties, in de handel gebracht door uitgevers of door boek
handelaars, gevestigd buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschappen
– Catalogi van films, van opnamen en van alle andere soorten visueel en auditief materiaal
van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard
– Aanplakbiljetten en andere drukwerken op het gebied van het vreemdelingenverkeer,
zoals brochures, reisgidsen, dienstregelingen, vouwbladen en dergelijke, al of niet geïllus
treerd, waaronder begrepen uitgaven van particuliere ondernemingen die beogen het rei
zen buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschappen te stimuleren, met inbegrip
van de microreproducties daarvan
– Reclamemateriaal met bibliografische gegevens om gratis te worden verstrekt (1)
– Andere:

4911 99 00

– – Andere:
– Afzonderlijke illustraties, gedrukte bladzijden en drukproeven op papier, bestemd voor de
vervaardiging van boeken, met inbegrip van de microreproducties daarvan (1)
– Microreproducties van boeken, prentenalbums, prentenboeken, teken- of kleurboeken
voor kinderen, oefenschriften, verzamelingen kruiswoordraadsels, dagbladen en tijdschrif
ten en documenten of rapporten die niet voor handelsdoeleinden zijn bestemd (1)
– Publicaties welke tot doel hebben het studeren buiten het grondgebied van de Europese
Gemeenschappen te stimuleren, met inbegrip van de microreproducties daarvan (1)
– Meteorologische en geofysische diagrammen

9023 00
ex 9023 00 80

Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van demonstraties (bij
voorbeeld voor onderwijs of voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere doeleinden:
– Andere:
– Reliëfkaarten op wetenschappelijke gebieden zoals geologie, zoölogie, botanica, delfstof
kunde, paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie en geofysica, als
mede meteorologische en geofysische diagrammen

(1) Van de vrijstelling zijn evenwel uitgezonderd de artikelen waarin de ruimte voor meer dan 25 % door advertenties in beslag wordt geno
men. In geval van publicaties en aanplakbiljetten op toeristisch gebied heeft dit percentage slechts betrekking op publicitaire commerciële
advertenties.
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B. Visueel en auditief materiaal van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard
Artikelen als bedoeld in bijlage II A, geproduceerd door de organisatie van de Verenigde Naties of een van haar gespeciali
seerde organisaties.

10.12.2009

10.12.2009

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 324/47

BIJLAGE II
A. Visueel en auditief materiaal van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard
GN-code

Omschrijving

Begunstigde instellingen of organisaties

3704 00

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

Alle organisaties (met inbegrip van
radio- en televisieomroeporganen),
instellingen of verenigingen die van
de bevoegde autoriteiten van de lid
staten toestemming hebben om
deze goederen vrij van rechten in te
voeren

ex 3704 00 10

– Platen en film:
– Cinematografische films, positief, van opvoedkun
dige, wetenschappelijke of culturele aard

ex 3705

Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere
dan cinematografische film:
– Van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard

3706

Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al
dan niet geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is
vastgelegd:

3706 10

– met een breedte van 35 mm of meer:
– – Andere:

ex 3706 10 99

– – – Andere positieve:
– Filmjournaals (al dan niet met geluid) die gebeur
tenissen vertonen welke op het moment van
invoer actueel zijn en waarvan ten hoogste twee
kopieën per onderwerp voor reproductie
doeleinden worden ingevoerd
– Archieffilms (al dan niet met geluid) bestemd om
aan nieuwsfilms te worden toegevoegd
– Ontspanningsfilms die vooral voor kinderen en
jongeren geschikt zijn
– Elders genoemd noch elders onder begrepen, van
opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele
aard

3706 90

ex 3706 90 51
ex 3706 90 91
ex 3706 90 99

– Andere:
– – Andere:
– – – Andere positieve:
– Filmjournaals (al dan niet met geluid) die gebeur
tenissen vertonen welke op het moment van
invoer actueel zijn en waarvan ten hoogste twee
kopieën per onderwerp voor reproductie
doeleinden worden ingevoerd
– Archieffilms (al dan niet met geluid) bestemd om
aan nieuwsfilms te worden toegevoegd
– Ontspanningsfilms die vooral voor kinderen en
jongeren geschikt zijn
– Elders genoemd noch elders onder begrepen, van
opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele
aard

4911

Ander drukwerk, prenten, gravures en foto’s daaronder
begrepen:
– Andere:

4911 99 00

– – Andere:
– Microkaarten of andere dragers die gebruikt wor
den door voorlichtings- en documentatiediensten
die gebruikmaken van een computer, van opvoed
kundige, wetenschappelijke of culturele aard
– Wandplaten
uitsluitend
bestemd
voor
demonstratie- en onderwijsdoeleinden
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GN-code
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Omschrijving

ex 8523

Schijven, banden, vaste permanente gegevensdragers, smart
cards en andere middelen voor het registreren van geluid of
andere verschijnselen, al dan niet geregistreerd, galvanische
vormen en matrijzen voor het maken van platen daaron
der begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofd
stuk 37:
– van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard

ex 9023 00

Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd
voor het geven van demonstraties (bijvoorbeeld voor
onderwijs of voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor
andere doeleinden:
– Modellen, maquettes en wandkaarten van opvoedkun
dige, wetenschappelijke of culturele aard, uitsluitend
bestemd voor demonstratie- en onderwijsdoeleinden
– Verkleinde visuele maquettes of modellen van abstracte
vormen zoals molecuulstructuren of wiskundeformules

Diversen

Hologrammen voor projectie met laserstraal

10.12.2009
Begunstigde instellingen of organisaties

Multimediaseries
Geprogrammeerd onderwijsmateriaal, ook in sets, verge
zeld van het overeenkomstig gedrukte materiaal

B. Voorwerpen welke deel uitmaken van verzamelingen en kunstvoorwerpen van opvoedkundige, wetenschap
pelijke of culturele aard
GN-code

Diversen

Omschrijving

Begunstigde instellingen of organisaties

Voorwerpen welke deel uitmaken van verzamelingen en
kunstvoorwerpen die niet voor de verkoop zijn bestemd

Musea, kunstgalerijen en andere
instellingen die van de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten toe
stemming hebben om deze voor
werpen vrij van rechten in te voeren
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BIJLAGE III
GN-code

Omschrijving

4911

Ander drukwerk, prenten, gravures en foto’s daaronder begrepen:

4911 10

– Reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke:

ex 4911 10 90

– – Andere:
– in reliëf, voor blinden en slechtzienden
– Andere:

ex 4911 91 00

– – Prenten, gravures en foto’s:
– in reliëf, voor blinden en slechtzienden

ex 4911 99 00

– – Andere:
– in reliëf, voor blinden en slechtzienden
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BIJLAGE IV
GN-code

4802

Omschrijving

Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt om te
worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, alsmede papier en karton voor
ponskaarten of -band, op rollen of in bladen, ander dan papier bedoeld bij de posten 4801 en
4803; handgeschept papier en handgeschept karton:
– Ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mecha
nische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa):

ex 4802 55

– – Met een gewicht van 40 g/m2 of meer doch niet meer dan 150 g/m2, in rollen:
– Braillepapier

ex 4802 56

– – Met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m2, in bladen waarvan in onge
vouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde
niet meer dan 297 mm bedraagt
– Braillepapier

ex 4802 57 00

– – Ander, met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m2
– Braillepapier

ex 4802 58

– – Met een gewicht van meer dan 150 g/m2
– Braillepapier
– Ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit
langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat

ex 4802 61

– – op rollen

ex 4802 61 80

– – – Andere:
– Braillepapier

ex 4802 62 00

– – In bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de
lengte van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt
– Braillepapier

ex 4802 69 00

– – Andere:
– Braillepapier

4805

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen,
niet verder bewerkt dan bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk
– Andere:

ex 4805 91 00

– – Met een gewicht van niet meer dan 150 g/m2
– Braillepapier

ex 4805 92 00

– – met een gewicht van meer dan 150 g/m2 doch minder dan 225 g/m2
– Braillepapier

4805 93
ex 4805 93 80

– – Met een gewicht van 225 g/m2 of meer:
– – – Andere:
– Braillepapier

4823

Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat
gesneden; andere werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vlie
zen van cellulosevezels:
– Ander papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor
andere grafische doeleinden

4823 90
ex 4823 90 40

– Andere:
– – Papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere
grafische doeleinden
– Braillepapier
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GN-code

ex 6602 00 00

Omschrijving

Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen:
– Witte wandelstokken voor blinden en slechtzienden

ex 8469

Schrijfmachines en tekstverwerkende machines:
– Aangepast voor gebruik door blinden en slechtzienden

ex 8471

Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische
lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines
voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen:
– Uitrusting voor gemechaniseerde vervaardiging van braillemateriaal en van opnamen voor blin
den

ex 8519

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid
– Elektrofoons en cassettelezers, speciaal ontworpen voor of aangepast aan de behoeften van
blinden en slechtzienden

ex 8523

Platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders, „intelligente kaarten” en andere
dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan niet is opge
nomen, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere
dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37:
– Gesproken boeken
– Magneetbanden en cassettes bestemd voor de vervaardiging van boeken in brailleschrift en
gesproken boeken

9013

ex 9013 80

Elementen met vloeibare kristallen die als zodanig geen artikelen vormen die elders meer specifiek
zijn omschreven; lasers, andere dan laserdioden; andere optische instrumenten, apparaten en toe
stellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk:
– Andere instrumenten, apparaten en toestellen:
– Televergroters voor blinden en slechtzienden

9021

Orthopedische artikelen en toestellen, daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en ban
den, alsmede krukken; breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van
breuken in het beendergestel; prothesen; hoorapparaten voor hardhorigen en andere voor het ver
helpen en verlichten van gebreken of van kwalen dienende apparatuur, die door de patiënt in de
hand wordt gehouden of op andere wijze wordt gedragen, dan wel wordt ingeplant:

9021 90

– Andere:

ex 9021 90 90

– – Andere:
– Elektronische oriënteringsapparaten en obstakeldetectors voor blinden en slechtzienden
– Televergroters voor blinden en slechtzienden
– Elektronische leesmachines voor blinden en slechtzienden

9023 00
ex 9023 00 80

Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van demonstraties, (bij
voorbeeld voor onderwijs of voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere doeleinden:
– Andere:
– Pedagogische hulpmiddelen en apparaten, speciaal ontworpen voor gebruik door blinden
en slechtzienden

ex 9102

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan
die bedoeld bij post 9101:
– Braillehorloges, met kasten gemaakt uit ander materiaal dan edele metalen

9504

Artikelen voor gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen met motor of met drijfwerk, bil
jarten, speciale tafels voor casinospellen en automatische bowlinginstallaties:

9504 90

– Andere:

ex 9504 90 90

– – Andere:
– Tafels voor spellen met toebehoren aangepast voor gebruik door blinden en slechtzien
den

Diversen

Alle andere voorwerpen speciaal ontworpen voor de ontwikkeling van blinden en slechtzienden
op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur
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BIJLAGE V
INGETROKKEN VERORDENING MET OVERZICHT VAN DE ACHTEREENVOLGENDE WIJZIGINGEN
ERVAN
Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad
(PB L 105 van 23.4.1983, blz. 1)
Punten I.1(e) en I.17 van bijlage I bij de Toetredingsakte
van 1985
(PB L 302 van 15.11.1985, blz. 139)
Verordening (EEG) nr. 3822/85 van de Raad
(PB L 370 van 31.12.1985, blz. 22)
Verordening (EEG) nr. 3691/87 van de Commissie
(PB L 347 van 11.12.1987, blz. 8)
Verordening (EEG) nr. 1315/88 van de Raad
(PB L 123 van 17.5.1988, blz. 2)

uitsluitend artikel 2

Verordening (EEG) nr. 4235/88 van de Raad
(PB L 373 van 31.12.1988, blz. 1)
Verordening (EEG) nr. 3357/91 van de Raad
(PB L 318 van 20.11.1991, blz. 3)
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad
(PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1)
Verordening (EG) nr. 355/94 van de Raad
(PB L 46 van 18.2.1994, blz. 5)
Punt XIII.A.I.3 van bijlage I bij de Toetredingsakte van
1994
(PB C 241 van 29.8.1994, blz. 274)
Verordening (EG) nr. 1671/2000 van de Raad
(PB L 193 van 29.7.2000, blz. 11)
Punt 3 van deel I van de bijlage bij Protocol 3 bij de
Toetredingsakte van 2003
(PB L 236 van 23.9.2003, blz. 940)
Verordening (EG) nr. 274/2008 van de Raad
(PB L 85 van 27.3.2008, blz. 1)

uitsluitend artikel 252, lid 1
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BIJLAGE VI
CONCORDANTIETABEL

Verordening (EEG) nr. 918/83

De onderhavige verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 1

Artikel 1, lid 2, onder a) en b)

Artikel 2, lid 1, onder a) en b)

Artikel 1, lid 2, onder c), eerste alinea

Artikel 2, lid 1, onder c), eerste alinea

Artikel 1, lid 2, onder c), tweede alinea, aanhef

Artikel 2, lid 1, onder c), tweede alinea, aanhef

Artikel 1, lid 2, onder c), tweede alinea, eerste streepje

Artikel 2, lid 1, onder c), tweede alinea, punt i)

Artikel 1, lid 2, onder c), tweede alinea, tweede streepje

Artikel 2, lid 1, onder c), tweede alinea, punt ii)

Artikel 1, lid 2, onder c), derde alinea

Artikel 2, lid 1, onder c), derde alinea

Artikel 1, lid 2, onder d) en e)

Artikel 2, lid 1, onder d) en e)

Artikel 1, lid 3

Artikel 2, lid 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4, lid 1

Artikel 5, lid 1

Artikel 4, lid 2

Artikel 5, lid 2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6, lid 1

Artikel 7, lid 1

Artikel 6, lid 2

Artikel 7, lid 2

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14, lid 1, aanhef

Artikel 15, lid 1, aanhef

Artikel 14, lid 1, eerste streepje

Artikel 15, lid 1, onder a)

Artikel 14, lid 1, tweede streepje

Artikel 15, lid 1, onder b)

Artikel 14, lid 2

Artikel 15, lid 2

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 25

Artikel 21

Artikel 26

Artikel 22

Artikel 27, lid 1

Artikel 23, lid 1

Artikel 27, lid 2

Artikel 23, lid 2

Artikel 28

Artikel 24

Artikel 29, lid 1

Artikel 25, lid 1

Artikel 29, lid 2, aanhef

Artikel 25, lid 2, aanhef

Artikel 29, lid 2, eerste streepje

Artikel 25, lid 2, onder a)

Artikel 29, lid 2, tweede streepje

Artikel 25, lid 2, onder b)

Artikel 29, lid 2, derde streepje

Artikel 25, lid 2, onder c)
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Artikel 30, lid 1

Artikel 26, lid 1

Artikel 30, lid 2

Artikel 26, lid 2

Artikel 31

Artikel 27

Artikel 32

Artikel 28

Artikel 33

Artikel 29

Artikel 34

Artikel 30

Artikel 35

Artikel 31

Artikel 36

Artikel 32

Artikel 37

Artikel 33

Artikel 38

Artikel 34

Artikel 39

Artikel 35

Artikel 40

Artikel 36

Artikel 41

Artikel 37

Artikel 42

Artikel 38

Artikel 43

Artikel 39

Artikel 44

Artikel 40

Artikel 45

Artikel 41

Artikel 50

Artikel 42

Artikel 51, aanhef

Artikel 43, aanhef

Artikel 51, eerste streepje

Artikel 43, onder a)

Artikel 51, tweede streepje

Artikel 43, onder b)

Artikel 52, lid 1

Artikel 44, lid 1

Artikel 52, lid 2, aanhef

Artikel 44, lid 2, aanhef

Artikel 52, lid 2, eerste streepje

Artikel 44, lid 2, onder a)

Artikel 52, lid 2, tweede streepje

Artikel 44, lid 2, onder b)

Artikel 53, aanhef

Artikel 45, aanhef

Artikel 53, onder a), aanhef

Artikel 45, onder a), aanhef

Artikel 53, onder a), eerste streepje

Artikel 45, onder a), i)

Artikel 53, onder a), tweede streepje

Artikel 45, onder a), ii)

Artikel 53, onder b), aanhef

Artikel 45, onder b), aanhef

Artikel 53, onder b), eerste streepje

Artikel 45, onder b), i)

Artikel 53, onder b), tweede streepje

Artikel 45, onder b), ii)

Artikel 54, aanhef

Artikel 46, aanhef

Artikel 54, eerste streepje

Artikel 46, onder a)

Artikel 54, tweede streepje

Artikel 46, onder b)

Artikel 56

Artikel 47

Artikel 57

Artikel 48

Artikel 58

Artikel 49

Artikel 59

Artikel 50

Artikel 59 bis, leden 1 en 2

Artikel 51, leden 1 en 2

Artikel 59 bis, lid 3, aanhef

Artikel 51, lid 3, aanhef

Artikel 59 bis, lid 3, eerste streepje

Artikel 51, lid 3, onder a)

Artikel 59 bis, lid 3, tweede streepje

Artikel 51, lid 3, onder b)

Artikel 59 ter

Artikel 52

Artikel 60, lid 1

Artikel 53, lid 1

Artikel 60, lid 2, aanhef

Artikel 53, lid 2, aanhef

Artikel 60, lid 2, eerste streepje

Artikel 53, lid 2, onder a)
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Artikel 60, lid 2, tweede streepje

Artikel 53, lid 2, onder b)

Artikel 60, lid 3

Artikel 53, lid 3

Artikel 61, lid 1

Artikel 54, lid 1

Artikel 61, lid 2, aanhef

Artikel 54, lid 2, aanhef

Artikel 61, lid 2, eerste streepje

Artikel 54, lid 2, onder a)

Artikel 61, lid 2, tweede streepje

Artikel 54, lid 2, onder b)

Artikel 61, lid 2, derde streepje

Artikel 54, lid 2, onder c)

Artikel 62

Artikel 55

Artikel 63

Artikel 56

Artikel 63 bis

Artikel 57

Artikel 63 ter

Artikel 58

Artikel 63 quater

Artikel 59

Artikel 64

Artikel 60

Artikel 65

Artikel 61

Artikel 66

Artikel 62

Artikel 67

Artikel 63

Artikel 68

Artikel 64

Artikel 69

Artikel 65

Artikel 70

Artikel 66

Artikel 71, eerste alinea, aanhef

Artikel 67, lid 1, aanhef

Artikel 71, eerste alinea, eerste streepje

Artikel 67, lid 1, onder a)

Artikel 71, eerste alinea, tweede streepje

Artikel 67, lid 1, onder b)

Artikel 71, tweede alinea

Artikel 67, lid 2

Artikel 72, lid 1, aanhef

Artikel 68, lid 1, aanhef

Artikel 72, lid 1, eerste streepje

Artikel 68, lid 1, onder a)

Artikel 72, lid 1, tweede streepje

Artikel 68, lid 1, onder b)

Artikel 72, lid 2

Artikel 68, lid 2
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Artikel 70
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Artikel 88

Artikel 83

Artikel 89, aanhef

Artikel 84, aanhef

Artikel 89, eerste streepje

Artikel 84, onder a)

Artikel 89, tweede streepje

Artikel 84, onder b)

Artikel 89, derde streepje

Artikel 84, onder c)

Artikel 90

Artikel 85

L 324/55

L 324/56

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

Verordening (EEG) nr. 918/83

De onderhavige verordening

Artikel 91

Artikel 86

Artikel 92

Artikel 87

Artikel 93

Artikel 88

Artikel 94

Artikel 89

Artikel 95

Artikel 90

Artikel 96

Artikel 91

Artikel 97

Artikel 92

Artikel 98

Artikel 93

Artikel 99

Artikel 94

Artikel 100

Artikel 95

Artikel 101

Artikel 96

Artikel 102

Artikel 97

Artikel 103

Artikel 98

Artikel 104, lid 1, aanhef

Artikel 99, lid 1, aanhef

Artikel 104, lid 1, eerste streepje
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