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I
(Wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 492/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 5 april 2011
betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie
(codificatie)
(Voor de EER relevante tekst)

wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de ove
rige arbeidsvoorwaarden, alsook het recht voor deze
werknemers, om zich vrij binnen de Unie te verplaatsen
om er arbeid in loondienst te verrichten, behoudens de
uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en
volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 46,

Gezien het voorstel van de Commissie,

(3)

Er moet worden voorzien in bepalingen die het mogelijk
maken de in de artikelen 45 en 46 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op het
gebied van het vrije verkeer gestelde doeleinden te ver
wezenlijken.

(4)

Het vrije verkeer vormt voor de werknemers en hun
familie een fundamenteel recht. De mobiliteit van de
arbeidskrachten in de Unie moet één van de middelen
zijn om aan de werknemer de mogelijkheid tot verbete
ring van zijn levensomstandigheden en arbeidsvoorwaar
den te waarborgen en de verbetering van zijn sociale
positie te vergemakkelijken, waardoor terzelfder tijd
wordt bijgedragen tot het voldoen aan de behoeften
van de economie der lidstaten. Het recht van alle werk
nemers van de lidstaten om de arbeid van hun keuze
binnen de Unie te verrichten, moet worden bevestigd.

(5)

Dit recht moet zonder onderscheid worden toegekend
aan „permanente” werknemers, seizoenarbeiders, grens
arbeiders of werknemers die arbeid in dienstverlening
verrichten.

(6)

Om volgens objectieve maatstaven van waardigheid en
vrijheid te kunnen worden uitgeoefend, vereist het recht
van het vrije verkeer dat de gelijkheid van behandeling in
alles wat de uitoefening van arbeid in loondienst en de
toegang tot huisvesting betreft, in feite en in rechte ver
zekerd is, en eveneens dat de belemmeringen voor de
mobiliteit van de werknemers uit de weg worden ge
ruimd, met name wat betreft de voorwaarden voor de
integratie van de familie van de werknemer in het land
van ontvangst.

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan
de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van
15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werk
nemers binnen de Gemeenschap (3) is herhaaldelijk en
ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de duidelijkheid
en een rationele ordening van de tekst dient tot codifi
catie van deze verordening te worden overgegaan.

Het vrije verkeer van werknemers moet binnen de Unie
worden gewaarborgd. De verwezenlijking van dit doel
houdt de afschaffing in van elk discriminatie op grond
van nationaliteit tussen de werknemers uit de lidstaten,

(1) PB C 44 van 11.2.2011, blz. 170.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 7 september 2010 (nog
niet in het Publicatieblad bekendgemaakt) en besluit van de Raad van
21 maart 2011.
(3) PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2.
(4) Zie bijlage I.

L 141/2

(7)

(8)

(9)

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Het beginsel van non-discriminatie tussen werknemers
van de Unie houdt in dat voor alle onderdanen van de
lidstaten ten aanzien van de tewerkstelling dezelfde voor
rang geldt als voor de nationale werknemers.

De organisatorische voorzieningen voor het tot elkaar
brengen van de aanvragen om en de aanbiedingen van
werk en voor de compensatie, met name door middel
van directe samenwerking tussen de centrale diensten
voor werkgelegenheid en eveneens tussen de regionale
diensten, alsmede het coördineren van de voorlichting,
waarborgen in het algemeen de overzichtelijkheid van
de arbeidsmarkt. De werknemers die zich wensen te ver
plaatsen dienen ook regelmatig op de hoogte te worden
gesteld van de levensomstandigheden en arbeidsvoor
waarden.

Er bestaat een nauw verband tussen het vrije verkeer van
werknemers, de werkgelegenheid en de beroepsopleiding,
voor zover deze erop is gericht werknemers in staat te
stellen in te gaan op feitelijke aanbiedingen van werk uit
andere gebieden van de Unie. De problemen die met
deze onderwerpen verband houden moeten niet meer
elk afzonderlijk maar in hun onderlinge samenhang wor
den bestudeerd, waarbij tevens rekening moet worden
gehouden met de werkgelegenheidsproblemen in regio
naal verband, en de lidstaten moeten derhalve streven
naar coördinatie van hun werkgelegenheidsbeleid,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 3
1.
In het kader van deze verordening zijn niet van toepassing
de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of de administra
tieve handelwijzen van een lidstaat:

a) die aanbiedingen van en aanvragen om werk, de toegang tot
arbeid in loondienst en de uitoefening daarvan door vreem
delingen beperken of aan voorwaarden onderwerpen die niet
voor eigen onderdanen gelden, of

b) die, hoewel van toepassing zonder onderscheid naar natio
naliteit, tot enig of voornaamste doel of gevolg hebben dat
de onderdanen van de andere lidstaten van de aangeboden
arbeid geweerd worden.

De eerste alinea heeft geen betrekking op de voorwaarden be
treffende de wegens de aard van de te verrichten arbeid vereiste
talenkennis.

2.
Tot de in lid 1, eerste alinea, bedoelde bepalingen of han
delwijzen behoren met name die welke in een lidstaat:

a) de toepassing van bijzondere voor buitenlandse arbeids
krachten ingestelde wervingsprocedures verplicht stellen;

b) het aanbieden van werk in de pers of langs andere weg
beperken of onderwerpen aan andere voorwaarden dan die
welke gelden voor werkgevers die werkzaamheden uitoefe
nen op het grondgebied van deze staat;

HOOFDSTUK I
TEWERKSTELLING, GELIJKHEID VAN BEHANDELING
FAMILIE VAN DE WERKNEMERS
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EN

AFDELING 1

Arbeid in loondienst
Artikel 1
1.
Iedere onderdaan van een lidstaat, ongeacht zijn woon
plaats, heeft het recht, op het grondgebied van een andere lid
staat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten, over
eenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die
de tewerkstelling van de onderdanen van die staat regelen.

2.
Op het gebied van een andere lidstaat geniet hij met name
dezelfde voorrang ten aanzien van het aanvaarden van arbeid in
loondienst als de onderdanen van deze staat.

Artikel 2
Iedere onderdaan van een lidstaat en iedere werkgever die werk
zaamheden uitoefent op het grondgebied van een lidstaat kun
nen overeenkomstig de geldende wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen aanvragen om en aanbiedingen van werk uit
wisselen en arbeidsovereenkomsten aangaan en ten uitvoer leg
gen zonder dat daaruit discriminatie kan voortvloeien.

c) de toegang tot arbeid in loondienst afhankelijk stellen van de
inschrijving bij een arbeidsbureau, of die de indienstneming
van werknemers op naam verhinderen, wanneer het per
sonen betreft die niet op het grondgebied van die staat
woonachtig zijn.

Artikel 4
1.
De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die in een
lidstaat de tewerkstelling van buitenlanders per onderneming,
per bedrijfstak, per streek of op nationaal niveau, in aantal of
in percentage beperken, zijn niet van toepassing op onderdanen
van een andere lidstaat.

2.
Wanneer in een lidstaat de toekenning van voordelen aan
ondernemingen afhankelijk is van de tewerkstelling van een
minimumpercentage van nationale werknemers, worden de on
derdanen van de andere lidstaten tot de nationale werknemers
gerekend, behoudens Richtlijn 2005/36/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties (1).
(1) PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
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Artikel 5
Een onderdaan van een lidstaat die op het grondgebied van een
andere lidstaat werk zoekt, ontvangt daar dezelfde bijstand als
die welke de arbeidsbureaus van deze staat verlenen aan hun
eigen onderdanen die werk zoeken.
Artikel 6
1.
De indienstneming en de werving van een onderdaan van
een lidstaat voor een betrekking in een andere lidstaat mogen
niet afhankelijk zijn van medische, beroeps- of andere criteria
die op grond van de nationaliteit discriminerend zijn ten op
zichte van de criteria die gelden voor onderdanen van de andere
lidstaat die dezelfde werkzaamheid wensen uit te oefenen.
2.
Een onderdaan die in het bezit is van een op naam ge
stelde aanbieding van werk van een werkgever uit een andere
lidstaat dan die waarvan hij onderdaan is, mag onderworpen
worden aan een onderzoek naar vakbekwaamheid, indien de
werkgever zulks uitdrukkelijk verzoekt bij het doen van zijn
aanbieding.
AFDELING 2
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De eerste alinea geldt onverminderd de wetsvoorschriften of
regelingen waarbij in bepaalde lidstaten meer uitgebreide rech
ten worden verleend aan werknemers uit andere lidstaten.
Artikel 9
1.
Een werknemer die onderdaan is van een lidstaat en die
op het grondgebied van een andere lidstaat is tewerkgesteld,
geniet alle rechten en alle voordelen die aan de nationale werk
nemers inzake huisvesting zijn toegekend, met inbegrip van de
mogelijkheid de woongelegenheid die hij nodig heeft in eigen
dom te verwerven.
2.
De in lid 1 bedoelde werknemer kan zich op dezelfde
wijze als de nationale werknemers in de streek waar hij is
tewerkgesteld doen inschrijven op de lijsten van de aanvragen
voor huisvesting, daar waar zulke lijsten bestaan, en hij geniet
de voordelen en prioriteiten die hieruit voortvloeien.
Zijn familie die in het land van herkomst is gebleven, wordt te
dien einde beschouwd als wonend in genoemde streek, voor
zover er voor de nationale werknemers een soortgelijke ver
onderstelling toepassing vindt.

Verrichten van arbeid en gelijkheid van behandeling
Artikel 7

AFDELING 3

1.
Een werknemer die onderdaan is van een lidstaat mag op
het grondgebied van andere lidstaten niet op grond van zijn
nationaliteit anders worden behandeld dan de nationale werk
nemers, wat betreft alle voorwaarden voor tewerkstelling en
arbeid, met name op het gebied van beloning, ontslag, en,
indien hij werkloos is geworden, wederinschakeling in het be
roep of wedertewerkstelling.

Familie van de werknemers

2.
Hij geniet er dezelfde sociale en fiscale voordelen als de
nationale werknemers.
3.
Hij kan eveneens op dezelfde wijze en onder dezelfde
voorwaarden als de nationale werknemers het onderwijs in vak
scholen en in de revalidatie- en herscholingscentra volgen.
4.
Bepalingen van collectieve of individuele arbeidsovereen
komsten of van enige andere collectieve regeling inzake het
aanvaarden van arbeid, de tewerkstelling, de beloning, de ove
rige arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden voor ontslag zijn
van rechtswege nietig, voor zover daarin discriminerende voor
waarden worden vastgesteld of toegestaan ten opzichte van
werknemers die onderdaan zijn van andere lidstaten.
Artikel 8
Een werknemer die onderdaan is van een lidstaat en op het
grondgebied van een andere lidstaat is tewerkgesteld, geniet
gelijkheid van behandeling inzake de toetreding tot vakorgani
saties en de uitoefening van de syndicale rechten met inbegrip
van het stemrecht en de toegang tot beleids- en bestuursfuncties
van een vakorganisatie. Hij kan worden uitgesloten van deel
neming aan het bestuur van publiekrechtelijke lichamen, alsook
van uitoefening van een publiekrechtelijke functie. Hij is boven
dien verkiesbaar in de vertegenwoordigende organen van de
werknemers in de onderneming.

Artikel 10
De kinderen van een onderdaan van een lidstaat, die op het
grondgebied van een andere lidstaat arbeid verricht of heeft
verricht, worden, indien zij aldaar woonachtig zijn, onder de
zelfde voorwaarden als de eigen onderdanen van deze staat
toegelaten tot het algemeen onderwijs, het leerlingstelsel en de
beroepsopleiding.
De lidstaten moedigen de initiatieven aan, waardoor deze kin
deren dit onderwijs in zo gunstig mogelijke omstandigheden
kunnen volgen.
HOOFDSTUK II
TOT ELKAAR BRENGEN EN COMPENSATIE VAN
AANBIEDINGEN VAN EN AANVRAGEN OM WERK
AFDELING 1

De samenwerking tussen de lidstaten en met de Commissie
Artikel 11
1.
De lidstaten of de Commissie bevorderen of verrichten in
onderlinge samenwerking alle studies inzake werkgelegenheid
en werkloosheid die zij in het kader van het vrije verkeer van
werknemers binnen de Unie noodzakelijk achten.
De centrale diensten voor de arbeidsvoorziening van de lidsta
ten werken nauw samen met elkaar en met de Commissie, ten
einde tot een gemeenschappelijk optreden te komen op het
gebied van de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen
om werk binnen de Unie en van de plaatsing van werknemers
die hieruit voortvloeit.
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2.
Daartoe wijzen de lidstaten gespecialiseerde diensten aan,
die tot taak hebben de werkzaamheden op de in lid 1, tweede
alinea, bedoelde gebieden te organiseren en zowel met elkaar als
met de diensten van de Commissie samen te werken.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging
die optreedt in de aanwijzing van deze diensten. De Commissie
maakt deze wijziging ter informatie bekend in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Artikel 12
1.
De lidstaten verstrekken de Commissie de inlichtingen
betreffende de problemen en gegevens met betrekking tot het
vrije verkeer en de werkgelegenheid van werknemers, alsook de
inlichtingen betreffende de toestand en de ontwikkeling van de
werkgelegenheid.
2.
Met de grootste aandacht voor het advies van het in
artikel 29 bedoelde technisch comité (hierna „technisch comité”
genoemd), stelt de Commissie de vorm vast waarin de in lid 1
van dit artikel genoemde inlichtingen worden opgesteld.
3.
De gespecialiseerde dienst van iedere lidstaat verstrekt,
overeenkomstig de door de Commissie met de grootste aan
dacht voor het advies van het technisch comité opgestelde pro
cedurevoorschriften, aan de gespecialiseerde diensten van de
overige lidstaten en aan het in artikel 18 bedoelde Europees
coördinatiebureau die inlichtingen betreffende de levensomstan
digheden, de arbeidsvoorwaarden en de situatie op de arbeids
markt, welke een aanwijzing kunnen verschaffen aan de werk
nemers in de andere lidstaten. Deze inlichtingen worden regel
matig bijgewerkt.
De gespecialiseerde diensten van de andere lidstaten zorgen
ervoor dat deze inlichtingen op ruime schaal worden bekend
gemaakt, met name door ze te verspreiden onder de in aan
merking komende arbeidsbureaus en door alle communicatie
middelen te gebruiken die geschikt zijn voor de voorlichting
van de betrokken werknemers.

27.5.2011

d) inlichtingen, per streek en per bedrijfstak, betreffende de
werkzoekenden die hebben verklaard metterdaad bereid te
zijn in een ander land te gaan werken.

De gespecialiseerde dienst van iedere lidstaat zendt deze inlich
tingen zo spoedig mogelijk toe aan de in aanmerking komende
diensten en instanties voor de arbeidsvoorziening.

2.
De in lid 1 bedoelde aanbiedingen van en aanvragen om
werk worden verspreid volgens een uniform systeem dat door
het in artikel 18 bedoelde Europees coördinatiebureau in sa
menwerking met het technisch comité wordt opgesteld.

Indien nodig kan dit systeem aangepast worden.

Artikel 14
1.
Iedere tot de diensten voor de arbeidsvoorziening van een
lidstaat gerichte aanbieding van werk, in de zin van artikel 13,
wordt door de bevoegde diensten voor de arbeidsvoorziening
van de andere betrokken lidstaten in behandeling genomen.

Deze diensten zenden de nauwkeurig omschreven en in aan
merking komende sollicitaties toe aan de diensten van de eerste
lidstaat.

2.
De in artikel 13, lid 1, eerste alinea, onder c), bedoelde
aanvragen om werk worden binnen een redelijke termijn van
ten hoogste één maand door de betrokken diensten van de
lidstaten beantwoord.

3.
De diensten voor de arbeidsvoorziening verlenen de werk
nemers die onderdaan zijn van de lidstaten dezelfde voorrang
als door de desbetreffende maatregelen aan de nationale werk
nemers ten opzichte van de onderdanen van derde landen
wordt verleend.

AFDELING 2

De regeling der compensatie

Artikel 15

Artikel 13

1.
De in artikel 14 omschreven werkzaamheden worden uit
gevoerd door de gespecialiseerde diensten. Voor zover zij daar
toe zijn gemachtigd door de centrale diensten en voor zover de
organisatie van de diensten voor de arbeidsvoorziening van een
lidstaat en de aangewende bemiddelingstechnieken zich hiertoe
lenen,

1.
De gespecialiseerde dienst van iedere lidstaat verstrekt de
gespecialiseerde diensten van de andere lidstaten en het in
artikel 18 bedoelde Europees Coördinatiebureau regelmatig:
a) de werkaanbiedingen waaraan door onderdanen van andere
lidstaten kan worden voldaan;

a) verrichten de regionale diensten voor de arbeidsvoorziening
echter de volgende handelingen:

b) de werkaanbiedingen die aan derde landen gericht worden;
c) de aanvragen om werk ingediend door personen die formeel
hebben verklaard in een andere lidstaat te willen gaan wer
ken;

i) op grond van de in artikel 13 bedoelde inlichtingen,
waarop de passende verrichtingen volgen, gaan zij recht
streeks over tot het tot elkaar brengen en het compense
ren van de aanbiedingen van en de aanvragen om werk;
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ii) zij brengen rechtstreekse compensaties tot stand:

— in het geval van op naam gestelde aanbiedingen,

— in het geval van individuele aanvragen om werk die
zijn gericht tot een bepaalde dienst voor de arbeids
voorziening of tot een werkgever die zijn werkzaam
heid verricht binnen het ressort van deze dienst,

L 141/5

AFDELING 3

Regulerende maatregelen ter bevordering van het evenwicht op
de arbeidsmarkt
Artikel 17
1.
Aan de hand van een verslag van de Commissie dat is
gebaseerd op de door de lidstaten verstrekte inlichtingen, ana
lyseren de lidstaten en de Commissie gezamenlijk ten minste
eenmaal per jaar de resultaten van de maatregelen van de Unie
betreffende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

— indien de compensatieverrichtingen seizoenarbeiders
betreffen, wier aanwerving op zeer korte termijn
moet geschieden;

2.
De lidstaten onderzoeken met de Commissie alle moge
lijkheden om de beschikbare arbeidsplaatsen bij voorrang te
doen bezetten door onderdanen van de lidstaten, ten einde
een evenwicht tot stand te brengen tussen de aanbiedingen
van en de aanvragen om werk in de Unie. Zij nemen alle
hiertoe vereiste maatregelen.

b) wisselen de voor aangrenzende gebieden in twee of meer
lidstaten verantwoordelijke diensten regelmatig gegevens uit
betreffende de aanvragen om en aanbiedingen van werk
binnen hun ambtsgebied en gaan zij rechtstreeks onder el
kaar en op dezelfde wijze als met de andere diensten voor de
arbeidsvoorziening van hun eigen land over tot het nader tot
elkaar brengen en de compensatie van aanvragen om en
aanbiedingen van werk.

3.
Om de twee jaar stuurt de Commissie aan het Europese
Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal
Comité een verslag over de tenuitvoerlegging van hoofdstuk
II, waarin de verkregen informatie en de gegevens uit studies
en onderzoeken worden samengevat en waarin alle nuttige ge
gevens over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Unie in
het licht worden gesteld.
AFDELING 4

Indien nodig zetten de voor aangrenzende gebieden verant
woordelijke diensten ook structuren voor samenwerking en
dienstverlening op ten einde:

— de gebruikers zoveel mogelijk praktische informatie te
verschaffen over de diverse aspecten van de mobiliteit, en

— de sociale en economische partners, de sociale diensten
(met name publieke en particuliere organen, alsmede in
stanties van algemeen nut) en alle betrokken instellingen
een kader van samenhangende maatregelen op het gebied
van mobiliteit te verstrekken;

c) brengen de voor bepaalde beroepen en categorieën van per
sonen gespecialiseerde officiële diensten voor arbeidsbemid
deling een rechtstreekse samenwerking tot stand.

2.
De betrokken lidstaten delen aan de Commissie de in
gemeenschappelijk overleg vastgestelde lijst van de in lid 1
bedoelde diensten mee en de Commissie maakt deze lijst als
mede iedere daarin aangebrachte wijziging ter informatie in het
Publicatieblad van de Europese Unie bekend.

Europees coördinatiebureau
Artikel 18
Het Europees bureau voor het coördineren van de compensatie
van aanbiedingen van en aanvragen om werk, dat bij de Com
missie is opgericht (hierna „Europees coördinatiebureau” ge
noemd), heeft als algemene taak op Unieniveau het tot elkaar
brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen
om werk te bevorderen. Het is in het bijzonder belast met de
vervulling van alle technische taken die krachtens deze verorde
ning ter zake op de Commissie rusten en met name met het
bijstaan van de nationale diensten voor de arbeidsvoorziening.
Het maakt van de in de artikelen 12 en 13 bedoelde inlichtin
gen alsmede van de gegevens die het resultaat zijn van de
studies en onderzoeken die krachtens artikel 11 zijn uitgevoerd,
een samenvatting waarin alle nuttige informatie over de te ver
wachten ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Unie tot uit
drukking komen; deze informatie wordt dan ter kennis gebracht
van de gespecialiseerde diensten van de lidstaten alsmede van
het in artikel 21 bedoelde raadgevend comité en van het tech
nisch comité.
Artikel 19
1.

Het Europees coördinatiebureau heeft met name tot taak:

Artikel 16

a) de praktische werkzaamheden die op Unieniveau noodzake
lijk zijn ten aanzien van het tot elkaar brengen en de com
pensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk te
coördineren en de daaruit voortvloeiende verplaatsingen
van werknemers na te gaan;

Gebruikmaking van de aanwervingsprocedures die worden toe
gepast door de uitvoerende organen welke zijn ingesteld bij de
tussen twee of meer lidstaten gesloten akkoorden, is niet ver
plicht.

b) te dien einde in samenwerking met het technisch comité
ertoe bij te dragen dat op bestuurlijk en technisch gebied
een gemeenschappelijk optreden tot stand komt;
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c) indien hieraan bijzondere behoefte blijkt te bestaan, de aan
biedingen van en de aanvragen om werk waarvan de com
pensatie door de gespecialiseerde diensten tot stand zal wor
den gebracht, tot elkaar te brengen, zulks in overeenstem
ming met voornoemde diensten.
2.
Het zendt de aanbiedingen van en de aanvragen om werk
die rechtstreeks aan de Commissie worden gericht door naar de
gespecialiseerde diensten en wordt op de hoogte gesteld van het
gevolg dat daaraan is gegeven.
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principiële vraagstukken, in het bijzonder over de uitwisse
ling van gegevens betreffende de ontwikkeling van de ar
beidsmarkt, over het verkeer van werknemers tussen de lid
staten, over programma’s of maatregelen die de beroepskeu
zevoorlichting en de beroepsopleiding kunnen bevorderen en
daardoor meer mogelijkheden kunnen scheppen voor het
vrije verkeer en de tewerkstelling, en over elke vorm van
bijstand ten behoeve van de werknemers en hun familie,
met inbegrip van de sociale verzorging en de huisvesting
van werknemers.
Artikel 23

Artikel 20
In overeenstemming met de bevoegde autoriteit van iedere lid
staat en onder de voorwaarden en op de wijze die zij vaststelt
na advies van het technisch comité, kan de Commissie bezoe
ken en dienstreizen van ambtenaren uit de andere lidstaten
organiseren alsmede programma’s voor verdere scholing van
het gespecialiseerde personeel.
HOOFDSTUK III
ORGANEN BELAST MET HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN
NAUWE SAMENWERKING TUSSEN DE LIDSTATEN OP HET
GEBIED VAN HET VRIJE VERKEER EN DE TEWERKSTELLING
VAN WERKNEMERS
AFDELING 1

1.
Het raadgevend comité bestaat uit zes leden per lidstaat,
van wie twee de regering, twee de vakorganisaties van werk
nemers en twee de vakorganisaties van werkgevers vertegen
woordigen.
2.
Voor elke in lid 1 genoemde categorie wordt per lidstaat
een plaatsvervanger benoemd.
3.
De leden en de plaatsvervangers worden voor twee jaar
benoemd. Zij zijn herbenoembaar.
De leden en de plaatsvervangers blijven bij het aflopen van hun
mandaat in functie, totdat in hun vervanging of in de vernieu
wing van hun mandaat is voorzien.

Raadgevend comité
Artikel 21

Artikel 24

Het raadgevend comité heeft tot taak de Commissie terzijde te
staan bij de bestudering van vraagstukken die, op het gebied van
het vrije verkeer en de tewerkstelling van werknemers, de uit
voering van het Verdrag betreffende de werking van de Euro
pese Unie en van de voor zijn toepassing genomen maatregelen
medebrengt.

De leden en de plaatsvervangers van het raadgevend comité
worden door de Raad benoemd. Bij de samenstelling van het
comité streeft de Raad ten aanzien van de vertegenwoordiging
van de vakorganisaties van werknemers en werkgevers naar een
billijke vertegenwoordiging van de verschillende betrokken sec
toren van het bedrijfsleven.

Artikel 22

De lijst van de leden en plaatsvervangers wordt door de Raad
ter informatie in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend
gemaakt.

Het raadgevend comité heeft onder meer tot taak:
a) de vraagstukken inzake het vrije verkeer en de tewerkstelling
te bestuderen in het kader van het beleid van elk der lid
staten met betrekking tot de arbeidsmarkt, ten einde te ko
men tot coördinatie op Unieniveau van het werkgelegen
heidsbeleid van de lidstaten, ter bevordering van de economi
sche ontwikkeling, alsmede van de verwezenlijking van een
beter evenwicht op de arbeidsmarkt binnen de Unie;
b) in het algemeen de gevolgen van de toepassing van deze
verordening en van eventuele aanvullende bepalingen te be
studeren;
c) eventueel bij de Commissie met redenen omklede voorstellen
tot herziening van deze verordening in te dienen;
d) op verzoek van de Commissie of eigener beweging met
redenen omklede adviezen uit te brengen over algemene of

Artikel 25
Het raadgevend comité staat onder voorzitterschap van een lid
van de Commissie of diens vertegenwoordiger. De voorzitter
neemt niet aan de stemming. Het comité vergadert ten minste
tweemaal per jaar. Het wordt bijeengeroepen door de voorzitter,
hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van ten minste een
derde van de leden.
Het secretariaat wordt gevoerd door de diensten van de Com
missie.
Artikel 26
De voorzitter kan personen of vertegenwoordigers van lichamen
die over een uitgebreide ervaring beschikken op het gebied van
tewerkstelling en verkeer van werknemers uitnodigen om als
waarnemer of deskundige aan de vergaderingen deel te nemen.
De voorzitter kan zich doen bijstaan door technische adviseurs.
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Artikel 27
1.
Het raadgevend comité kan zich slechts geldig uitspreken
wanneer ten minste twee derden van de leden aanwezig zijn.
2.
De adviezen worden met redenen omkleed; zij worden
vastgesteld bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen; zij gaan vergezeld van een nota waarin de mening
van de minderheid is neergelegd, wanneer deze daarom ver
zoekt.
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2.
Uit haar andere vertegenwoordigers, die als lid of als
plaatsvervanger in het raadgevend comité zitting hebben, wijst
iedere regering een plaatsvervanger aan.

Artikel 32
Het technisch comité staat onder voorzitterschap van een lid
van de Commissie of diens vertegenwoordiger. De voorzitter
neemt niet aan de stemming deel. De voorzitter en de leden
van het comité kunnen zich doen bijstaan door technische
adviseurs.

Artikel 28
Het raadgevend comité bepaalt zijn werkmethoden bij regle
ment van orde, dat van kracht wordt nadat de Raad het, na
advies van de Commissie, heeft goedgekeurd. Voor het van
kracht worden van de eventuele wijzigingen die het comité
zou besluiten in het reglement aan te brengen, wordt dezelfde
procedure gevolgd.
AFDELING 2

Technisch comité
Artikel 29
Het technisch comité heeft tot taak de Commissie ter zijde te
staan bij de voorbereiding, de bevordering en het toezicht op de
resultaten van alle technische werkzaamheden en maatregelen
voor de toepassing van deze verordening en van eventuele aan
vullende bepalingen.
Artikel 30

Het secretariaat wordt gevoerd door de diensten van de Com
missie.

Artikel 33
De voorstellen en adviezen van het technisch comité worden
aan de Commissie voorgelegd en ter kennis gebracht van het
raadgevend comité. Zij gaan vergezeld van een nota waarin de
meningen van de verschillende leden van het technisch comité
zijn neergelegd, wanneer deze daarom verzoeken.

Artikel 34
Het technisch comité bepaalt zijn werkmethoden bij reglement
van orde, dat van kracht wordt nadat de Raad het, na advies van
de Commissie, heeft goedgekeurd. Voor het van kracht worden
van de eventuele wijzigingen die het comité zou besluiten in dit
reglement aan te brengen, wordt dezelfde procedure gevolgd.

Het technisch comité heeft onder meer tot taak:
a) ten aanzien van alle technische vraagstukken inzake het vrije
verkeer en de tewerkstelling van werknemers, de samenwer
king tussen de betrokken bestuursinstellingen van de lidsta
ten te bevorderen en te vervolmaken;
b) procedures uit te werken voor de organisatie van de gemeen
schappelijke werkzaamheden der betrokken bestuursinstellin
gen;

HOOFDSTUK IV
SLOTBEPALINGEN

Artikel 35
De reglementen van orde van het raadgevend comité en van het
technisch comité, die van kracht zijn op 8 november 1968,
blijven van toepassing.

Artikel 36
c) het verzamelen van gegevens die de Commissie van nut zijn,
en het verrichten van studies en onderzoeken die in deze
verordening zijn voorgeschreven, te vergemakkelijken, alsook
de uitwisseling van gegevens en ervaring tussen de betrokken
bestuursinstellingen te bevorderen;
d) in technisch opzicht de harmonisatie te bestuderen van de
criteria volgens welke de lidstaten de toestand op hun ar
beidsmarkt beoordelen.
Artikel 31
1.
Het technisch comité bestaat uit vertegenwoordigers van
de regeringen der lidstaten. Iedere regering benoemt één van de
leden die haar in het raadgevend comité vertegenwoordigen tot
lid van het technisch comité.

1.
Deze verordening tast noch de bepalingen van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomener
gie inzake de toegang tot gekwalificeerde arbeid op het gebied
van de kernenergie, noch de ter uitvoering van dat Verdrag
vastgestelde bepalingen aan.

Deze verordening is echter wel van toepassing op de in de
eerste alinea bedoelde categorie werknemers, alsook op hun
familieleden voor zover hun rechtspositie niet in het verdrag
of in de genoemde bepalingen is geregeld.

2.
Deze verordening doet geen afbreuk aan de overeenkom
stig artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie vastgestelde bepalingen.
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3.
Deze verordening doet geen afbreuk aan de verplichtingen
van de lidstaten welke voortvloeien uit bijzondere betrekkingen
of toekomstige akkoorden met bepaalde niet-Europese landen of
gebieden op grond van op 8 november 1968 bestaande insti
tutionele banden, of welke voortvloeien uit op 8 november
1968 bestaande akkoorden met bepaalde niet-Europese landen
of gebieden op grond van institutionele banden die tussen hen
bestaan hebben.
De werknemers van deze landen of gebieden, die overeenkom
stig deze bepaling arbeid in loondienst verrichten op het grond
gebied van een van deze lidstaten, kunnen geen beroep doen op
de bepalingen van deze verordening op het grondgebied van de
overige lidstaten.
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Artikel 39
De administratieve uitgaven van het raadgevend comité en het
technisch comité worden op de algemene begroting van de
Europese Unie in de afdeling betreffende de Commissie geboekt.

Artikel 40
Deze verordening is van toepassing in de lidstaten en komt ten
goede aan hun onderdanen, onverminderd de artikelen 2 en 3.

Artikel 41
Verordening (EEG) nr. 1612/68 wordt ingetrokken.

Artikel 37
De lidstaten delen aan de Commissie ter informatie de tekst mee
van de tussen hen gesloten akkoorden, verdragen of overeen
komsten op het gebied van de tewerkstelling, en wel tussen de
datum van ondertekening daarvan en die van hun inwerking
treding.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als ver
wijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen
volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 38
De Commissie stelt de uitvoeringsmaatregelen vast, nodig voor
de toepassing van deze verordening. Te dien einde werkt zij
nauw samen met de centrale bestuursinstellingen van de lidsta
ten.

Artikel 42
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 5 april 2011.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitster

J. BUZEK

GYŐRI E.
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BIJLAGE I
INGETROKKEN VERORDENING MET OVERZICHT VAN DE ACHTEREENVOLGENDE WIJZIGINGEN ERVAN

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad
(PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2)
Verordening (EEG) nr. 312/76 van de Raad
(PB L 39 van 14.2.1976, blz. 2)
Verordening (EEG) nr. 2434/92 van de Raad
(PB L 245 van 26.8.1992, blz. 1)
Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77)

Uitsluitend artikel 38,
lid 1
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BIJLAGE II
Concordantietabel

Verordening (EEG) nr. 1612/68

De onderhavige verordening

Eerste deel

Hoofdstuk I

Titel I

Afdeling 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, lid 1, eerste alinea

Artikel 3, lid 1, eerste alinea

Artikel 3, lid 1, eerste alinea, eerste streepje

Artikel 3, lid 1, eerste alinea, onder a)

Artikel 3, lid 1, eerste alinea, tweede streepje

Artikel 3, lid 1, eerste alinea, onder b)

Artikel 3, lid 1, tweede alinea

Artikel 3, lid 1, tweede alinea

Artikel 3, lid 2

Artikel 3, lid 2

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Titel II

Afdeling 2

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, lid 1

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Titel III

Afdeling 3

Artikel 12

Artikel 10

Tweede deel

Hoofdstuk II

Titel I

Afdeling 1

Artikel 13

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Titel II

Afdeling 2

Artikel 15

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 14

Artikel 17

Artikel 15

Artikel 18

Artikel 16

Titel III

Afdeling 3
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Verordening (EEG) nr. 1612/68

De onderhavige verordening

Artikel 19

Artikel 17

Titel IV

Afdeling 4

Artikel 21

Artikel 18

Artikel 22

Artikel 19

Artikel 23

Artikel 20

Derde deel

Hoofdstuk III

Titel I

Afdeling 1

Artikel 24

Artikel 21

Artikel 25

Artikel 22

Artikel 26

Artikel 23

Artikel 27

Artikel 24

Artikel 28

Artikel 25

Artikel 29

Artikel 26

Artikel 30

Artikel 27

Artikel 31

Artikel 28

Titel II

Afdeling 2

Artikel 32

Artikel 29

Artikel 33

Artikel 30

Artikel 34

Artikel 31

Artikel 35

Artikel 32

Artikel 36

Artikel 33

Artikel 37

Artikel 34

Vierde deel

Hoofdstuk IV

Titel I

—

Artikel 38

—

Artikel 39

Artikel 35

Artikel 40

—

Artikel 41

—

Titel II

—

Artikel 42, lid 1

Artikel 36, lid 1
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Verordening (EEG) nr. 1612/68

De onderhavige verordening

Artikel 42, lid 2

Artikel 36, lid 2

Artikel 42, lid 3, eerste alinea, eerste en tweede streepje

Artikel 36, lid 3, eerste alinea

Artikel 42, lid 3, tweede alinea

Artikel 36, lid 3, tweede alinea

Artikel 43

Artikel 37

Artikel 44

Artikel 38

Artikel 45

—

Artikel 46

Artikel 39

Artikel 47

Artikel 40

—

Artikel 41

Artikel 48

Artikel 42

—

Bijlage I

—

Bijlage II

27.5.2011

27.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/13

VERORDENING (EU) Nr. 493/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 5 april 2011
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad betreffende de oprichting van een
netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Immigratieverbindingsfunctionarissen verzamelen infor
matie over illegale immigratie voor gebruik op operatio
neel of strategisch niveau, dan wel op beide niveaus. Die
informatie zou uiterst nuttig kunnen zijn voor risicoana
lysen van Frontex en daartoe zou er nauwere samenwer
king tussen de verschillende netwerken van immigratie
verbindingsfunctionarissen en Frontex tot stand moeten
worden gebracht.

(5)

Alle lidstaten moeten — wanneer zulks passend wordt
geacht — het initiatief kunnen nemen voor bijeenkom
sten van immigratieverbindingsfunctionarissen die in een
specifiek derde land of in een specifieke regio zijn gede
tacheerd, zodat hun samenwerking kan worden ver
beterd. Vertegenwoordigers van de Commissie en van
Frontex moeten aan deze bijeenkomsten deelnemen.
Het moet eveneens mogelijk zijn andere organen en au
toriteiten, zoals het Europees Ondersteuningsbureau voor
asielzaken en het Bureau van de Hoge Commissaris van
de Verenigde Naties voor vluchtelingen uit te nodigen.

(6)

Bij Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parle
ment en de Raad (5) is voor de periode van 1 januari
2007 tot en met 31 december 2013 het Buitengrenzen
fonds ingesteld als onderdeel van het algemene pro
gramma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen”,
teneinde bij te dragen aan de versterking van de ruimte
van vrijheid, veiligheid en recht en de toepassing van het
solidariteitsbeginsel tussen de lidstaten. Het dient moge
lijk te zijn de beschikbare middelen van het Buitengren
zenfonds te gebruiken ter opvoering van de activiteiten
georganiseerd door de consulaire of andere diensten van
de lidstaten in derde landen, en ter ondersteuning van de
operationele capaciteit van de verschillende netwerken
van immigratieverbindingsfunctionarissen, waardoor een
doeltreffender samenwerking tussen de lidstaten via deze
netwerken wordt aangemoedigd.

(7)

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie moe
ten op gezette tijden informatie ontvangen over de ac
tiviteiten van de netwerken van immigratieverbindings
functionarissen in specifieke landen en/of regio’s die
voor de Unie van bijzonder belang zijn, en over de situ
atie in die landen en/of regio’s ter zake van illegale im
migratie. De selectie van de specifieke landen en/of re
gio’s die voor de Unie van bijzonder belang zijn, moet
gebaseerd zijn op objectieve migratie-indicatoren, zoals
statistieken over illegale immigratie en risicoanalysen en
andere relevante informatie en verslagen die door Frontex
en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
zijn opgesteld, en moet het algemene beleid van de
Unie op het gebied van buitenlandse betrekkingen in
overweging nemen.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 79, lid 2, onder c), en artikel 74,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad (2) is de
verplichting opgenomen om te komen tot vormen van
samenwerking tussen immigratieverbindingsfunctionaris
sen van de lidstaten, zijn de doelstellingen van een der
gelijke samenwerking uiteengezet, zijn de taken en de
vereiste opleidingstitels van de verbindingsofficieren ge
noemd en zijn hun verantwoordelijkheden jegens het
ontvangende land en de zendende lidstaat geregeld.

(2)

Bij Beschikking 2005/267/EG van de Raad (3) is een be
veiligd, op internet gebaseerd informatie- en coördinatie
netwerk voor de uitwisseling van gegevens betreffende
onregelmatige migratie, illegale binnenkomst en immigra
tie en de terugkeer van illegaal in de Europese Unie ver
blijvende personen tot stand gebracht. Op basis van die
beschikking omvat de informatie-uitwisseling het netwerk
van immigratieverbindingsfunctionarissen.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad (4) is
een Europees Agentschap voor het beheer van de ope
rationele samenwerking aan de buitengrenzen van de
lidstaten van de Europese Unie (Frontex) opgericht. Fron
tex voert algemene en specifieke risicoanalysen uit die bij
de Raad en de Commissie moeten worden ingediend.

(1) Standpunt van het Europees Parlement van 14 december 2010 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
14 maart 2011.
(2) PB L 64 van 2.3.2004, blz. 1.
(3) PB L 83 van 1.4.2005, blz. 48.
(4) PB L 349 van 25.11.2004, blz. 1.

(5) PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22.
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(8)

Verordening (EG) nr. 377/2004 moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk
het aanpassen van de huidige bepalingen van de Unie
inzake de oprichting en werking van netwerken van im
migratieverbindingsfunctionarissen teneinde rekening te
houden met de wijzigingen in het recht van de Unie
en met de praktische ervaring die in deze context is
opgedaan, niet voldoende door de lidstaten kan worden
verwezenlijkt, en derhalve beter op niveau van de Unie
kan worden bereikt, kan de Unie, overeenkomstig het in
artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde even
redigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan
nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(10)

betreffende de werking van de Europese Unie, neemt
Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze ver
ordening; deze is bijgevolg niet bindend voor, noch van
toepassing op deze lidstaat. Aangezien deze verordening
voortbouwt op het Schengenacquis, beslist Denemarken
overeenkomstig artikel 4 van het bovengenoemde proto
col binnen een termijn van zes maanden nadat de Raad
een beslissing heeft genomen over deze verordening of
het deze in zijn nationale wetgeving zal omzetten.

(14)

Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze verorde
ning een ontwikkeling van de bepalingen van het Schen
genacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad
van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Ko
ninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop Noorwegen
wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis (3), die vallen onder
het gebied bedoeld in artikel 1, onder A en E, van Besluit
1999/437/EG van de Raad (4) inzake bepaalde toepas
singsbepalingen van die overeenkomst.

(15)

Wat Zwitserland betreft, vormt deze verordening een
ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis
in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie,
de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat
inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken
bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van
het Schengenacquis (5), die vallen onder het gebied be
doeld in artikel 1, onder A en E, van Besluit
1999/437/EG, in samenhang met artikel 3 van Besluit
2008/146/EG van de Raad (6).

(16)

Wat Liechtenstein betreft, vormt deze verordening een
ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis
in de zin van het tussen de Europese Unie, de Europese
Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorsten
dom Liechtenstein ondertekende Protocol betreffende de
toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de
Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Ge
meenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze
waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering,
de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenac
quis, die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1,
onder A en E, van Besluit 1999/437/EG, in samenhang
met artikel 3 van Besluit 2008/261/EG van de Raad (7),

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

L
L
L
L
L

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt
de beginselen in acht die worden erkend in het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie en die zijn
vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in
overeenstemming met artikel 6 van het Verdrag betref
fende de Europese Unie.

(11)

Het Verenigd Koninkrijk neemt aan deze verordening
deel overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het Protocol
betreffende het Schengenacquis dat is opgenomen in
het kader van de Europese Unie, gehecht aan het Verdrag
betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie, en artikel 8, lid 2, van
Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000
betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen
nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (1).

(12)

Ierland neemt aan deze verordening deel overeenkomstig
artikel 5, lid 1, van het Protocol betreffende het Schen
genacquis dat is opgenomen in het kader van de Euro
pese Unie, gehecht aan het Verdrag betreffende de Euro
pese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie, en overeenkomstig artikel 6, lid 2, van
Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002
betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen
aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (2).

(13)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan
het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag

(1) PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.
(2) PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.
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PB
PB
PB
PB
PB

176 van 10.7.1999, blz. 36.
176 van 10.7.1999, blz. 31.
53 van 27.2.2008, blz. 52.
53 van 27.2.2008, blz. 1.
83 van 26.3.2008, blz. 3.
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
Verordening (EG) nr. 377/2004 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

L 141/15

c) lid 3 wordt vervangen door:
„3.
De lidstaat die het voorzitterschap van de Raad
bekleedt, neemt het initiatief tot het houden van voor
noemde bijeenkomsten. Indien deze lidstaat niet vertegen
woordigd is in het betrokken land of in de betrokken
regio, neemt de lidstaat die het plaatsvervangend voor
zitterschap bekleedt, het initiatief tot het houden van de
bijeenkomsten. Dergelijke bijeenkomsten kunnen ook op
initiatief van andere lidstaten worden gehouden.”.

a) in lid 1 wordt de tweede zin geschrapt;
3) Artikel 6 wordt vervangen door:
b) het volgende lid wordt toegevoegd:
„Artikel 6
„3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde informatie wordt
ter beschikking gesteld via het beveiligde op internet ge
baseerde informatie- en coördinatienetwerk voor de mi
gratiebeheersdiensten van de lidstaten (hierna „ICONet”
genoemd), dat bij Beschikking 2005/267/EG van de
Raad (*) is ingesteld, onder de afdeling die aan de net
werken van immigratieverbindingsfunctionarissen is ge
wijd. De Commissie verstrekt deze informatie ook aan
de Raad.
___________
(*) PB L 83 van 1.4.2005, blz. 48.”.

2) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 wordt het tweede streepje vervangen door de
volgende tekst:
„— gegevens en praktijkervaring uitwisselen, met name
op bijeenkomsten en via ICONet,

— waar passend, gegevens uitwisselen over ervaringen
met betrekking tot de toegang van asielzoekers tot
bescherming,”;

b) lid 2 wordt vervangen door:
„2.
Vertegenwoordigers van de Commissie en het Eu
ropees Agentschap voor het beheer van de operationele
samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van
de Europese Unie (Frontex), opgericht bij Verordening
(EG) nr. 2007/2004 van de Raad (*), mogen deelnemen
aan bijeenkomsten die in het kader van het netwerk van
immigratieverbindingsfunctionarissen worden gehouden,
ook al kunnen er, indien operationele omstandigheden
dit vereisen, vergaderingen worden gehouden zonder
dat deze vertegenwoordigers daarbij aanwezig zijn. Ook
andere organen en autoriteiten kunnen hiertoe worden
uitgenodigd, voor zover daar aanleiding toe is.
___________
(*) PB L 349 van 25.11.2004, blz. 1.”;

1.
De lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie bekleedt of, indien deze lidstaat niet vertegen
woordigd is in het betrokken land of in de betrokken regio,
de lidstaat die het plaatsvervangend voorzitterschap bekleedt,
stelt aan het eind van ieder halfjaar een verslag op ten be
hoeve van het Europees Parlement, de Raad en de Commis
sie over de activiteiten van de netwerken van immigratiever
bindingsfunctionarissen in specifieke landen en/of regio’s die
voor de Unie van bijzonder belang zijn, en over de situatie
in die landen en/of regio’s ter zake van illegale immigratie,
rekening houdend met alle relevante aspecten, met inbegrip
van mensenrechten. De selectie van de specifieke landen
en/of regio’s die voor de Unie van bijzonder belang zijn,
vindt plaats na raadpleging van de lidstaten en de Commis
sie, is gebaseerd op objectieve migratie-indicatoren, zoals
statistieken over illegale immigratie en risicoanalysen en an
dere relevante informatie of verslagen die door Frontex en
het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken zijn op
gesteld, en houdt rekening met het algemene beleid van de
Unie op het gebied van buitenlandse betrekkingen.
2.
De in lid 1 bedoelde verslagen van de lidstaten worden
opgesteld overeenkomstig het model dat bij Beschikking
2005/687/EG van de Commissie van 29 september 2005
betreffende het standaardformaat voor verslagen over de ac
tiviteiten van de netwerken van immigratieverbindingsfunc
tionarissen en over de situatie in het ontvangende land ter
zake van illegale immigratie (*) is vastgesteld en vermelden
de selectiecriteria.
3.
De Commissie geeft het Europees Parlement en de
Raad op basis van de in lid 1 bedoelde verslagen van de
lidstaten en indien nodig rekening houdend met mensen
rechtenaspecten jaarlijks een feitelijk overzicht van, en indien
nodig aanbevelingen met betrekking tot de ontwikkeling van
de netwerken van immigratieverbindingsfunctionarissen.
___________
(*) PB L 264 van 8.10.2005, blz. 8.”.

Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de
lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Straatsburg, 5 april 2011.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitster

J. BUZEK

GYŐRI E.

27.5.2011
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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

BESLUITEN
BESLUIT VAN DE RAAD
van 31 maart 2011
betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie
(2011/292/EU)
beginselen, normen en regels voor de bescherming van
gerubriceerde informatie die noodzakelijk zijn voor de
bescherming van de belangen van de Unie en haar lid
staten.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 240, lid 3,
Gezien Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 december
2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (1),
en met name artikel 24,

(6)

De uit hoofde van titel V, hoofdstuk 2, van het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU) opgerichte organen
en instanties van de Europese Unie, Europol en Eurojust
passen in het kader van hun interne organisatie de in dit
besluit vervatte basisbeginselen en minimumnormen
voor de bescherming van EUCI toe, en zij doen dit in
overeenstemming met de besluiten waarbij zij zijn opge
richt.

(7)

De door de Raad vastgestelde beveiligingsvoorschriften
voor de bescherming van EUCI worden bij crisisbeheer
singsoperaties uit hoofde van titel V, hoofdstuk 2, VEU
en door het daarbij betrokken personeel toegepast.

(8)

De speciale vertegenwoordigers van de Europese Unie en
de leden van hun teams passen de door de Raad aange
nomen beveiligingsvoorschriften voor de bescherming
van EUCI toe.

(9)

Dit besluit laat de artikelen 15 en 16 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en
de instrumenten ter uitvoering daarvan onverlet.

(10)

Dit besluit laat de bestaande werkwijzen van de lidstaten
inzake het informeren van hun nationale parlementen
over de werkzaamheden van de Unie onverlet,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Teneinde de werkzaamheden van de Raad op alle gebie
den die de verwerking van geclassificeerde/gerubriceerde
informatie (hierna: „gerubriceerde informatie”) vereisen,
verder tot ontplooiing te brengen, is het passend een
integraal beveiligingssysteem voor de bescherming van
gerubriceerde informatie op te zetten dat de Raad, het
secretariaat-generaal daarvan en de lidstaten bestrijkt.

(2)

Dit besluit moet worden toegepast telkens als de Raad,
zijn voorbereidende instanties en het secretariaat-generaal
van de Raad (hierna: „SGR”) gerubriceerde EU-informatie
(hierna: „EUCI”) verwerken.

(3)

In overeenstemming met de nationale wet- en regelge
ving en in de mate die voor het functioneren van de
Raad vereist is, moeten de lidstaten, wanneer hun be
voegde autoriteiten, personeel of contractanten EUCI ver
werken, voldoen aan dit besluit, zodat ieder ervan ver
zekerd is dat EUCI een gelijkwaardig beschermingsniveau
krijgt.

(4)

De Raad en de Commissie zijn gehouden gelijkwaardige
beveiligingsnormen toe te passen voor de bescherming
van EUCI.

(5)

De Raad onderstreept het belang om, waar passend, het
Europees Parlement en andere instellingen, organen of
instanties van de Europese Unie te betrekken bij de

(1) PB L 325 van 11.12.2009, blz. 35.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel, toepassingsgebied en definities
1.
Bij dit besluit worden de grondbeginselen en minimum
normen voor beveiliging vastgesteld ten behoeve van de be
scherming van EUCI.
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2.
Deze grondbeginselen en minimumnormen gelden voor
de Raad en het SGR en moeten door de lidstaten, in overeen
stemming met hun respectieve nationale wet- en regelgeving,
worden nageleefd opdat ieder ervan verzekerd kan zijn, dat een
gelijkwaardig niveau van bescherming voor EUCI wordt gebo
den.

27.5.2011

3.
De Raad stelt een beveiligingsbeleid inzake het genereren
van EUCI vast, met inbegrip van een praktische rubriceringsgids.

Artikel 4
Bescherming van gerubriceerde informatie

3.
Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities in
aanhangsel A.
Artikel 2
Definitie van EUCI, rubriceringen en merkingen
1.
„Gerubriceerde EU-informatie” (EUCI): informatie of mate
riaal met een bepaalde EU-rubricering, waarvan openbaarma
king zonder machtiging de belangen van de Europese Unie of
van een of meer van haar lidstaten in meerdere of mindere mate
kan schaden.
2.

Voor EUCI worden de volgende rubriceringen gehanteerd:

a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informatie en materiaal
waarvan de openbaarmaking zonder machtiging de wezen
lijke belangen van de Europese Unie of van één of meer van
haar lidstaten uitzonderlijk ernstig kan schaden;
b) SECRET UE/EU SECRET: informatie en materiaal waarvan de
openbaarmaking zonder machtiging de wezenlijke belangen
van de Europese Unie of van één of meer van haar lidstaten
ernstig kan schaden;
c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informatie en ma
teriaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging de
wezenlijke belangen van de Europese Unie of van één of
meer van haar lidstaten kan schaden;
d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informatie en materiaal
waarvan de openbaarmaking zonder machtiging nadelig
kan zijn voor de belangen van de Europese Unie of van
één of meer van haar lidstaten.
3.
EUCI krijgt een rubricering overeenkomstig lid 2. Daar
naast kan zij merkingen krijgen om de gebieden waarop zij
betrekking heeft aan te duiden, de opsteller te identificeren, de
verspreiding of het gebruik te beperken of de geschiktheid voor
vrijgave aan te geven.

1.
EUCI wordt beschermd in overeenstemming met dit be
sluit.

2.
De houder van eender welke EUCI is verantwoordelijk
voor de bescherming ervan in overeenstemming met dit besluit.

3.
Wanneer lidstaten gerubriceerde informatie met een natio
nale rubricering in de structuren of netwerken van de Europese
Unie invoeren, beschermen de Raad en het SGR die informatie
in overeenstemming met de voorschriften voor EUCI op het
beschermingsniveau dat volgens de in aanhangsel B vervatte
concordantietabel van rubriceringen overeenstemt met het na
tionale niveau.

4.
Het is mogelijk dat grote hoeveelheden of een compilatie
van EUCI een beschermingsniveau vereisen dat met een hogere
rubriceringsgraad overeenstemt.

Artikel 5
Het beheer van veiligheidsrisico's
1.
Risico's voor EUCI worden beheerd als een proces. Dit
proces wordt gericht op het bepalen van de bekende veiligheids
risico's, het vaststellen van beveiligingsmaatregelen om deze ri
sico's tot een aanvaardbaar niveau te beperken conform de
grondbeginselen en minimumnormen van dit besluit en op
toepassing van deze maatregelen in overeenstemming met het
begrip „verdediging in de diepte” (hierna: „defense in depth”)
zoals omschreven in aanhangsel A. De doeltreffendheid van
deze maatregelen wordt voortdurend geëvalueerd.

2.
De beveiligingsmaatregelen ter bescherming van EUCI ge
durende haar gehele levenscyclus zijn evenredig met de rubri
cering, de vorm en de omvang van de informatie of het mate
riaal, de locatie en constructie van faciliteiten waar de EUCI in is
ondergebracht en de lokaal beoordeelde dreiging of kwaadwil
lige en/of criminele activiteiten, met inbegrip van spionage, sa
botage en terrorisme.

Artikel 3
Het beheer van het rubriceren
1.
De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat EUCI naar
behoren wordt gerubriceerd en duidelijk als gerubriceerde infor
matie wordt aangemerkt, en dat de rubriceringsgraad ervan
slechts zolang als nodig wordt behouden.
2.
EUCI wordt niet lager gerubriceerd of gederubriceerd en
de in artikel 2, lid 3, bedoelde merkingen worden niet gewijzigd
of verwijderd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de opsteller.

3.
In de rampenplannen wordt rekening gehouden met de
noodzaak om EUCI in noodsituaties te beschermen, teneinde
toegang en openbaarmaking zonder machtiging of aantasting
van de integriteit of beschikbaarheid te voorkomen.

4.
In de bedrijfscontinuïteitsplannen worden preventie- en
herstelmaatregelen opgenomen om de gevolgen van ernstige
storingen of incidenten voor de verwerking en opslag van
EUCI zo gering mogelijk te houden.
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Artikel 6

Artikel 8

Uitvoering van dit besluit

Fysieke beveiliging

1.
Indien nodig keurt de Raad, op aanbeveling van het Be
veiligingscomité, een beveiligingsbeleid goed dat maatregelen
voor de uitvoering van dit besluit omvat.

1.
Fysieke beveiliging is de toepassing van fysieke en tech
nische beschermingsmaatregelen om toegang zonder machtiging
tot EUCI te voorkomen.

2.
Het Beveiligingscomité kan op zijn niveau beveiligings
richtlijnen aannemen ter aanvulling of ondersteuning van dit
besluit en het door de Raad goedgekeurde beveiligingsbeleid.

2.
Met de fysieke beveiligingsmaatregelen wordt beoogd het
binnendringen met list of geweld te verhinderen, acties waar
voor geen toestemming is verleend af te schrikken, tegen te
houden en op te sporen en op basis van het „noodzaak tot
kennisname”-beginsel een onderscheid tussen personeelsleden
mogelijk te maken wat betreft de toegang tot EUCI. Deze maat
regelen worden op een risicobeheerproces gebaseerd.

Artikel 7
Persoonsgerelateerde beveiliging
1.
Persoonsgerelateerde beveiliging is de toepassing van
maatregelen die ervoor moeten zorgen dat toegang tot EUCI
uitsluitend wordt verleend aan personen die:
— een „noodzaak tot kennisname” hebben,
— in voorkomend geval op het vereiste veiligheidsniveau zijn
onderzocht, en
— zijn geïnstrueerd over hun verantwoordelijkheden.
2.
De procedures inzake veiligheidsmachtigingen voor per
sonen zijn van dien aard dat kan worden bepaald of een per
soon, gelet op diens loyaliteit en betrouwbaarheid, toegang kan
worden verleend tot EUCI.
3.
Alle personen bij het SGR die op grond van hun taken
toegang tot EUCI met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CON
FIDENTIAL of hoger moeten hebben, dienen een veiligheids
machtiging van het vereiste niveau te verkrijgen alvorens hun
toegang tot die EUCI kan worden verleend. De procedure inzake
veiligheidsmachtiging voor ambtenaren en andere personeels
leden van het SGR is beschreven in bijlage I.
4.
Het in artikel 14, lid 3, bedoelde personeel van de lid
staten dat op grond van zijn taken toegang tot EUCI met ru
bricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger
moet hebben, dient een veiligheidsmachtiging op het vereiste
niveau te verkrijgen of anderszins uit hoofde van zijn functie
daartoe naar behoren te zijn gemachtigd, in overeenstemming
met de nationale wet- en regelgeving, alvorens het toegang tot
die EUCI mag worden verleend.
5.
Voordat hun toegang tot EUCI wordt verleend, en vervol
gens met regelmatige tussenpozen, worden alle personen geïn
strueerd over hun verantwoordelijkheden ter bescherming van
EUCI overeenkomstig dit besluit, en dienen zij deze verantwoor
delijkheden te bevestigen.
6.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel staan in
bijlage I.

3.
Fysieke beveiligingsmaatregelen worden ingesteld voor alle
locaties, gebouwen, bureaus, ruimten, andere zones waarin EUCI
wordt verwerkt of opgeslagen, alsmede zones waar communi
catie- en informatiesystemen, zoals gedefinieerd in artikel 10, lid
2, zijn ondergebracht.
4.
Zones waar EUCI met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL of hoger wordt opgeslagen, worden overeen
komstig bijlage II als beveiligde zones vastgesteld en door de
bevoegde beveiligingsautoriteit goedgekeurd.
5.
Er worden alleen goedgekeurde apparatuur en voorzienin
gen gebruikt voor de bescherming van EUCI met rubricering
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger.
6.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel staan in
bijlage II.
Artikel 9
Beheer van gerubriceerde informatie
1.
Het beheer van gerubriceerde informatie is het toepassen
van administratieve maatregelen voor het controleren van EUCI
gedurende haar gehele levenscyclus teneinde de in de artikelen
7, 8 en 10 bedoelde maatregelen aan te vullen, en daarbij het al
dan niet opzettelijk compromitteren of verliezen van die infor
matie te helpen voorkomen, opsporen en herstellen. Die maat
regelen hebben met name betrekking op het genereren, registre
ren, kopiëren, vertalen, vervoeren en vernietigen van EUCI.
2.
Informatie met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CON
FIDENTIAL of hoger worden vóór verspreiding en bij ontvangst
geregistreerd voor beveiligingsdoeleinden. De bevoegde autori
teiten in het SGR en in de lidstaten zetten voor dit doel een
registratiesysteem op. Informatie met rubricering TRÈS SECRET
UE/EU TOP SECRET worden in speciaal daarvoor bestemde
registers geregistreerd.
3.
De diensten en werkruimten waar EUCI wordt verwerkt of
opgeslagen, worden regelmatig geïnspecteerd door de bevoegde
beveiligingsautoriteit.
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4.
EUCI wordt als volgt tussen de diensten en werkruimten
buiten fysiek beveiligde zones overgebracht:

a) EUCI wordt over het algemeen overgedragen met elektro
nische middelen, beschermd door encryptieproducten die
overeenkomstig artikel 10, lid 6, zijn goedgekeurd;

b) wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de onder a) ge
noemde middelen, wordt EUCI vervoerd:

i) op elektronische dragers (zoals usb-sticks, cd's, harde
schijven) beschermd door encryptieproducten die over
eenkomstig artikel 10, lid 6, zijn goedgekeurd; of

ii) in alle overige gevallen, op de wijze die door de bevoegde
beveiligingsautoriteit is voorgeschreven in overeenstem
ming met de desbetreffende beschermingsmaatregelen in
bijlage III.

5.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel staan in
bijlage III.

Artikel 10
Bescherming van EUCI die wordt verwerkt
communicatie- en informatiesystemen

in

1.
Informatieborging (hierna: „Information Assurance — IA”)
op het gebied van communicatie- en informatiesystemen is het
vertrouwen dat die systemen de erin opgenomen informatie
zullen beschermen en zullen functioneren zoals nodig en wan
neer nodig, onder de controle van legitieme gebruikers. Doel
treffende IA waarborgt passende niveaus van vertrouwelijkheid,
integriteit, beschikbaarheid, onweerlegbaarheid en authenticiteit.
IA is op een risicobeheerproces gebaseerd.
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5.
CIS die informatie met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL en hoger verwerken, worden zodanig be
schermd dat de gerubriceerde informatie niet kunnen worden
gecompromitteerd door onopzettelijke elektromagnetische emis
sies (hierna: „Tempest-beveiligingsmaatregelen”).
6.
Wanneer EUCI door encryptieproducten wordt be
schermd, worden deze producten als volgt goedgekeurd:
a) de vertrouwelijkheid van informatie met rubricering SECRET
UE/EU SECRET en hoger wordt beschermd door encryptie
producten die door de Raad, als overheid voor de goedkeu
ring van encryptieproducten (hierna: „Crypto Approval Aut
hority — CAA”), op voorstel van het Beveiligingscomité zijn
goedgekeurd;
b) de vertrouwelijkheid van informatie met rubricering CON
FIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of RESTREINT UE/EU
RESTRICTED wordt beschermd door encryptieproducten
die door de secretaris-generaal van de Raad (hierna: „de se
cretaris-generaal”), als CAA, op voorstel van het Beveiligings
comité zijn goedgekeurd.
Niettegenstaande punt b), kan de vertrouwelijkheid van EUCI
met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of RE
STREINT UE/EU RESTRICTED binnen nationale systemen van
de lidstaten worden beschermd door encryptieproducten die
door de CAA van een lidstaat zijn goedgekeurd.
7.
Tijdens de overdracht van EUCI met elektronische midde
len moeten goedgekeurde encryptieproducten worden gebruikt.
Niettegenstaande deze eis kunnen specifieke procedures worden
toegepast in noodgevallen of in geval van specifieke technische
configuraties als bepaald in bijlage IV.
8.
De bevoegde instanties van het SGR en van de lidstaten
stellen respectievelijk de volgende IA-functies in:
a) een IA-overheid (hierna: „IAA”);

2.
„Communicatie- en informatiesystemen” zijn systemen
waarmee informatie in elektronische vorm kan worden ver
werkt. Een communicatie- en informatiesysteem omvat alle
functionele bestanddelen die voor het functioneren ervan vereist
zijn, waaronder infrastructuur, organisatie, personeel en infor
matiebronnen. Dit besluit geldt voor communicatie- en infor
matiesystemen die EUCI verwerken (hierna: „CIS”).

3.

CIS verwerken EUCI overeenkomstig het concept van IA.

4.
Alle CIS worden aan een homologatieprocedure onder
worpen. Met de homologatie wordt beoogd de verzekering te
verkrijgen dat alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen zijn ge
troffen en dat het niveau van bescherming van de EUCI en van
het CIS overeenkomstig dit besluit voldoende wordt geacht. In
de homologatieverklaring worden de maximaal toegelaten rubri
ceringsgraad van de informatie die door een CIS mag worden
verwerkt, en de voorwaarden daarvoor vastgesteld.

b) een Tempest-overheid (hierna: „TA”);
c) een CAA (hierna: „CAA”);
d) een overheid voor de verdeling van encryptieproducten
(hierna: „CDA — Crypto Distribution Authority”).
9.
Voor ieder systeem stellen de bevoegde instanties van het
SGR en van de lidstaten respectievelijk de volgende functies in:
a) een homologatieoverheid;
b) een operationele IAA.
10.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel staan in
bijlage IV.
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Artikel 11

Artikel 12

Industriële beveiliging

Uitwisseling van gerubriceerde informatie met derde staten
en internationale organisaties

1.
Industriële beveiliging is de toepassing van maatregelen
om de bescherming van EUCI door contractanten of subcon
tractanten tijdens precontractuele onderhandelingen en tijdens
de volledige looptijd van gerubriceerde opdrachten te waarbor
gen. In het kader van dergelijke opdrachten mag geen toegang
worden verleend tot informatie met rubricering TRÈS SECRET
UE/EU TOP SECRET.

2.
Het SGR kan opdrachten plaatsen voor taken die toegang
tot of verwerking of opslag van EUCI behelzen of vereisen door
industriële of andere entiteiten die zijn ingeschreven in een
lidstaat of in een derde staat die een overeenkomst heeft geslo
ten of een administratieve regeling heeft getroffen overeenkom
stig artikel 12, lid 2, onder a) of b).

3.
Het SGR zorgt er als aanbestedende overheid voor dat aan
de in dit besluit en in de gerubriceerde opdrachten vervatte
minimumnormen voor industriële beveiliging is voldaan bij
het plaatsen van gerubriceerde opdrachten bij industriële of
andere entiteiten.

4.
De nationale veiligheidsautoriteit (National Security Aut
hority, hierna: „NSA”), de aangewezen veiligheidsautoriteit (De
signated Security Authority, hierna: „DSA”) of een andere be
voegde overheidsinstantie van elke lidstaat draagt er, in de mate
dat zulks mogelijk is volgens de nationale wet- en regelgeving,
zorg voor dat contractanten en subcontractanten die op hun
grondgebied zijn geregistreerd, alle maatregelen nemen die no
dig zijn voor de bescherming van EUCI tijdens precontractuele
onderhandelingen en de uitvoering van een gerubriceerde op
dracht.

5.
De NSA, de DSA of een andere bevoegde overheidsinstan
tie van iedere lidstaat zorgt er, overeenkomstig de nationale
wet- en regelgeving, voor dat in de lidstaat in kwestie geregi
streerde contractanten of subcontractanten die deelnemen aan
gerubriceerde opdrachten of onderaanneming waarvoor toegang
vereist is tot informatie met de rubricering CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET binnen
hun gebouwen, tijdens de uitvoering van de opdrachten of in
de precontractuele fase beschikken over een veiligheidsmachti
ging voor een vestiging (Facility Security Clearance, hierna:
„FSC”) in overeenstemming met de dienovereenkomstige rubri
cering.

1.
Wanneer de Raad bepaalt dat het noodzakelijk is EUCI uit
te wisselen met een derde staat of een internationale organisatie,
wordt daartoe een adequaat kader opgezet.
2.
Om dat kader tot stand te brengen en wederzijdse voor
schriften voor de bescherming van de uitgewisselde gerubri
ceerde informatie vast te stellen,
a) sluit de Raad overeenkomsten betreffende beveiligingspro
cedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubri
ceerde informatie (hierna: „overeenkomsten voor de beveili
ging van informatie”); of
b) kan de secretaris-generaal administratieve regelingen treffen
overeenkomstig punt 17 van bijlage VI wanneer de rubrice
ringsgraad van vrij te geven EUCI in het algemeen niet hoger
is dan RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
3.
De in lid 2 bedoelde overeenkomsten voor de beveiliging
van informatie of administratieve regelingen bevatten bepalin
gen om ervoor te zorgen dat, wanneer derde staten of inter
nationale organisaties EUCI ontvangen, die informatie wordt
beschermd in overeenstemming met hun rubriceringsgraad en
volgens minimumnormen die niet minder streng zijn dan die
welke in dit besluit zijn vastgesteld.
4.
Het besluit tot vrijgave van EUCI, afkomstig van de Raad,
aan een derde staat of een internationale organisatie wordt per
geval door de Raad genomen, naargelang van de aard en de
inhoud van die informatie, de noodzaak dat de ontvanger er
kennis van neemt en de baat die de Europese Unie bij de
vrijgave heeft. Indien de gerubriceerde informatie waarvan de
vrijgave gewenst wordt, niet afkomstig zijn van de Raad, vraagt
het SGR vóór vrijgave schriftelijke toestemming aan de opsteller.
Indien de opsteller niet kan worden vastgesteld, neemt de Raad
de verantwoordelijkheid over.
5.
Er worden evaluatiebezoeken geregeld om de doeltreffend
heid van de door een derde staat of een internationale organi
satie genomen maatregelen ter beveiliging van de verstrekte of
uitgewisselde EUCI te verifiëren.
6.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel staan in
bijlage VI.
Artikel 13

6.
Personeel van contractanten of subcontractanten dat voor
de uitvoering van een gerubriceerde opdracht toegang moet
hebben tot als CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SE
CRET UE/EU SECRET gerubriceerde informatie krijgt van de
NSA/DSA of een andere bevoegde overheidsinstantie een veilig
heidsmachtiging (VM) overeenkomstig de nationale wet- en re
gelgeving en de minimumbeveiligingsvoorschriften van bijlage I.

7.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel staan in
bijlage V.

Inbreuken op de beveiligingvoorschriften en
compromitteren van EUCI
1.
Een inbreuk op de beveiligingsvoorschriften is het resul
taat van iemands handeling of nalatigheid, in strijd met de
beveiligingsvoorschriften van dit besluit.
2.
Compromitteren van EUCI doet zich voor wanneer, tenge
volge van een inbreuk op de beveiligingsvoorschriften, zulke
informatie geheel of gedeeltelijk zijn bekendgemaakt aan onbe
voegden.
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3.
Inbreuken of vermoedelijke inbreuken op de beveiligings
voorschriften worden onmiddellijk aan de bevoegde veiligheids
autoriteit gemeld.

b) ander personeel van de nationale overheden van de lidstaten,
met inbegrip van bij die overheden gedetacheerd personeel,
hetzij op het grondgebied van de lidstaten hetzij daarbuiten;

4.
Wanneer bekend is of er redenen zijn om aan te nemen
dat EUCI gecompromitteerd is of verloren is gegaan, doet de
bevoegde veiligheidsautoriteit overeenkomstig de desbetreffende
wetten en voorschriften het nodige om:

c) andere personen in de lidstaten die uit hoofde van hun
functie naar behoren gemachtigd zijn en dus toegang hebben
tot EUCI; en

a) de opsteller daarvan in kennis te stellen;
b) ervoor te zorgen dat de zaak wordt onderzocht door per
soneel dat niet rechtstreeks met de inbreuk te maken heeft,
teneinde de feiten vast te stellen;
c) de eventuele schade te beoordelen die aan de belangen van
de Europese Unie of van de lidstaten is berokkend;

d) contractanten van de lidstaten, hetzij op het grondgebied van
de betrokken lidstaat, hetzij daarbuiten.
Artikel 15
Organisatie van de beveiliging binnen de Raad
1.
In het kader van zijn rol bij het waarborgen van de alge
hele samenhang bij de toepassing van dit besluit, hecht de Raad
zijn goedkeuring aan:
a) de in artikel 12, lid 2, onder a), bedoelde overeenkomsten;

d) herhaling te voorkomen; en
e) de bevoegde instanties in kennis te stellen van de stappen die
zijn ondernomen.
5.
Eenieder die verantwoordelijk is voor een inbreuk op de
beveiligingsvoorschriften van dit besluit, stelt zich bloot aan
disciplinaire maatregelen, overeenkomstig de geldende regels
en voorschriften. Eenieder die verantwoordelijk is voor het com
promitteren of verliezen van EUCI, stelt zich bloot aan discipli
naire maatregelen en/of strafvervolging, in overeenstemming
met de geldende wetten, regels en voorschriften.
Artikel 14

b) besluiten houdende toestemming tot vrijgave van EUCI aan
derde staten en internationale organisaties;
c) een door de secretaris-generaal voorgesteld en door het Be
veiligingscomité aanbevolen jaarlijks inspectieprogramma
voor de diensten en werkruimten van de lidstaten en van
de uit hoofde van titel V, hoofdstuk 2, VEU opgerichte
organen en instanties van de Europese Unie alsmede van
Europol en Eurojust, en evaluatiebezoeken aan derde staten
en internationale organisaties om de doeltreffendheid van de
ter bescherming van EUCI genomen maatregelen te verifië
ren; en
d) het in artikel 6, lid 1, bedoelde beveiligingsbeleid.

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering
1.
De Raad neemt de nodige maatregelen om de algehele
samenhang bij de toepassing van dit besluit te verzekeren.

2.
De secretaris-generaal is de veiligheidsautoriteit van het
SGR. In die hoedanigheid doet de secretaris-generaal het vol
gende:

2.
De secretaris-generaal neemt de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat bij de verwerking of de opslag van EUCI
en andere gerubriceerde informatie dit besluit in de werkruim
ten van de Raad en binnen het SGR, inclusief zijn verbindings
bureaus in derde staten, wordt toegepast door de ambtenaren en
andere personeelsleden van het SGR, het bij het SGR gedeta
cheerd personeel en de contractanten van het SGR.

b) met de NSA's van de lidstaten samenwerken op het gebied
van alle beveiligingskwesties met betrekking tot de bescher
ming van gerubriceerde informatie die relevant zijn voor de
werkzaamheden van de Raad;

3.
De lidstaten nemen in overeenstemming met hun respec
tieve nationale wet- en regelgeving alle passende maatregelen
om ervoor te zorgen dat bij de verwerking of de opslag van
EUCI dit besluit wordt nageleefd door:

c) de ambtenaren en andere personeelsleden van het SGR EUPVM's verstrekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, alvorens
hun toegang kan worden verleend tot informatie met rubri
cering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger;

a) het personeel van de permanente vertegenwoordigingen van
de lidstaten bij de Europese Unie, en de leden van de na
tionale delegaties die bijeenkomsten van de Raad of zijn
voorbereidende instanties bijwonen, of deelnemen aan an
dere werkzaamheden van de Raad;

d) in voorkomend geval, onderzoek gelasten naar werkelijk of
vermoedelijk compromitteren of verlies van gerubriceerde
informatie die in het bezit of afkomstig van de Raad zijn,
en de bevoegde veiligheidsautoriteiten om hulp te verzoeken
bij die onderzoeken;

a) het beveiligingsbeleid van de Raad uitvoeren en bewaken;
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e) periodieke inspecties verrichten van de regelingen inzake
beveiliging ter bescherming van gerubriceerde informatie in
de werkruimten van het SGR;
f) periodieke inspecties verrichten van de regelingen inzake
beveiliging ter bescherming van EUCI bij de uit hoofde
van titel V, hoofdstuk 2, VEU opgerichte organen en instan
ties van de Europese Unie alsmede Europol en Eurojust,
alsmede bij crisisbeheersingsoperaties uit hoofde van titel
V, hoofdstuk 2, VEU en door de speciale vertegenwoordigers
van de Europese Unie (hierna: „SVEU's”) en de leden van hun
teams;
g) gezamenlijk en in overeenstemming met de betrokken NSA
periodieke inspecties verrichten van de regelingen inzake
beveiliging ter bescherming van EUCI in de diensten en
werkruimten van de lidstaten;
h) beveiligingsmaatregelen coördineren met de bevoegde auto
riteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de
bescherming van gerubriceerde informatie en, waar van toe
passing, derde staten of internationale organisaties, onder
meer met betrekking tot de aard van de bedreigingen voor
de veiligheid van EUCI en de middelen om zich daartegen te
beschermen;
i) de in artikel 12, lid 2, onder b), bedoelde administratieve
regelingen treffen; en
j) initiële en periodieke evaluatiebezoeken aan derde staten of
internationale organisaties afleggen om de doeltreffendheid
te verifiëren van de maatregelen die ter bescherming van de
aan hen verstrekte of met hen uitgewisselde EUCI zijn ge
nomen.
De Dienst beveiliging van het SGR staat ter beschikking van de
SG/HV om te helpen bij het vervullen van deze verantwoorde
lijkheden.
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of anderszins uit hoofde van hun functie naar behoren
zijn gemachtigd in overeenstemming met de nationale
wet- en regelgeving;

iv) de beveiligingsprogramma's worden opgezet die nood
zakelijk zijn om het risico dat EUCI wordt gecompromit
teerd of verloren raakt, tot een minimum te beperken;

v) beveiligingskwesties met betrekking tot EUCI worden ge
coördineerd met andere bevoegde nationale instanties,
zoals de in dit besluit genoemde instanties; en

vi) antwoorden worden gegeven op passende verzoeken om
een veiligheidsonderzoek van uit hoofde van titel V,
hoofdstuk 2, VEU opgerichte organen en instanties van
de Europese Unie, alsmede in het kader van crisisbeheer
singsoperaties uit hoofde van titel V, hoofdstuk 2, VEU
en van de SVEU's en hun teams.

De NSA's zijn opgenomen in aanhangsel C;

b) ervoor zorgen dat hun bevoegde autoriteiten aan hun rege
ring, en via deze aan de Raad, informatie en advies verstrek
ken over de aard van de bedreigingen voor de beveiliging
van EUCI en de middelen om zich daartegen te beschermen.

Artikel 16
Het Beveiligingscomité
1.
Hierbij wordt een Beveiligingscomité ingesteld. Het onder
zoekt en beoordeelt alle beveiligingskwesties die binnen het
toepassingsgebied van dit besluit vallen, en doet in voorkomend
geval aanbevelingen aan de Raad.

a) een NSA aanwijzen die verantwoordelijk is voor de regelin
gen inzake beveiliging ter bescherming van EUCI opdat:

2.
Het Beveiligingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van
de NSA's van de lidstaten en de vergaderingen worden bij
gewoond door een vertegenwoordiger van de Commissie en
van de Europese dienst voor extern optreden. Het wordt voor
gezeten door de secretaris-generaal of diens aangewezen ver
tegenwoordiger. Het komt volgens instructies van de Raad bij
een, of op verzoek van de secretaris-generaal of van een NSA.

i) EUCI die in het bezit is van nationale departementen,
entiteiten of organisaties, hetzij publiek hetzij particulier,
in het binnenland of het buitenland, overeenkomstig dit
besluit beschermd zijn;

Vertegenwoordigers van uit hoofde van titel V, hoofdstuk 2,
VEU opgerichte organen en instanties van de Europese Unie,
alsmede van Europol en Eurojust kunnen worden uitgenodigd
wanneer kwesties die hen betreffen op de agenda staan.

3.
Voor de toepassing van artikel 14, lid 3, moeten de lid
staten:

ii) de regelingen inzake beveiliging ter bescherming van
EUCI periodiek worden geïnspecteerd;
iii) alle personen die in dienst zijn van een nationale over
heid of van een contractant waaraan toegang kan worden
verleend tot informatie met rubricering CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL of hoger, passend zijn gescreend

3.
Het Beveiligingscomité organiseert zijn werkzaamheden
zodanig dat het aanbevelingen over specifieke beveiligingsgebie
den kan verstrekken. Het stelt een deelgebied in voor deskun
digen in IA-kwesties en in voorkomend geval andere deskundi
gendeelgebieden. Het stelt mandaten voor deze deskundigen
deelgebieden vast en ontvangt verslagen over de activiteiten
daarvan met, waar nodig, aanbevelingen aan de Raad.
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Artikel 17

Artikel 18

Vervanging van voorgaande besluiten

Inwerkingtreding

1.
Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot
vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1) wordt
ingetrokken en vervangen door dit besluit.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 31 maart 2011.

2.
Alle in overeenstemming het Besluit 2001/264/EG geru
briceerde EUCI blijft beschermd overeenkomstig de bepalingen
dienaangaande in onderhavig besluit.

(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1.

Voor de Raad
De voorzitter
VÖLNER P.
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BIJLAGE I
PERSONEELSGERELATEERDE BEVEILIGING
I.

INLEIDING

1. Deze bijlage bevat bepalingen ter uitvoering van artikel 7. Ze legt in het bijzonder de criteria vast aan de hand
waarvan kan worden bepaald of aan een persoon, rekening houdend met zijn loyaliteit en betrouwbaarheid, toegang
tot gerubriceerde EU-informatie (hierna: „EUCI”) mag worden verleend, alsook de onderzoeks- en administratieve
procedures die daartoe moeten worden gevolgd.
2. Overal in deze bijlage, behalve wanneer het onderscheid relevant is, verwijst de term „veiligheidsmachtiging voor
personen” naar een nationale veiligheidsmachtiging voor personen (hierna: „nationale PVM”) en/of een EU-veiligheids
machtiging voor personen (hierna: „EU-PVM”), als gedefinieerd in aanhangsel A.
II. HET VERLENEN VAN TOEGANG TOT EUCI
3. Een persoon wordt alleen toegang tot als CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL of hoger gerubriceerde informatie
verleend indien:
a) zijn noodzaak tot kennisname is vastgesteld;
b) hem een PVM voor het passende niveau is verleend of hij anderszins uit hoofde van zijn functie daartoe naar
behoren is gemachtigd in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving; en
c) hij is geïnstrueerd over de beveiligingsvoorschriften en -procedures voor de bescherming van EUCI en hij zijn
verantwoordelijkheden in verband met de bescherming van dergelijke informatie heeft bevestigd.
4. Elke lidstaat en het SGR bepalen in hun structuren de functies waarvoor toegang tot informatie met rubricering
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger is vereist en verlangen daartoe een PVM voor het passende niveau.
III. EISEN INZAKE VEILIGHEIDSMACHTING VOOR PERSONEN
5. De nationale veiligheidsoverheden (hierna: „NSA's”) of andere bevoegde nationale autoriteiten zijn er, na ontvangst
van een naar behoren gemotiveerd verzoek, verantwoordelijk voor dat veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd
naar hun onderdanen voor wie toegang tot als CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger gerubriceerde
informatie vereist is. De onderzoeksnormen zijn in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving.
6. Mocht de betrokkene op het grondgebied van een andere lidstaat of een derde staat verblijven, dan verzoeken de
bevoegde nationale instanties om bijstand van de bevoegde instantie van de staat van verblijf, in overeenstemming
met de nationale wet- en regelgeving. De lidstaten helpen elkaar bij het verrichten van veiligheidsonderzoeken in
overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving.
7. Wanneer de nationale wet- en regelgeving zulks toestaan, mogen NSA's of andere bevoegde nationale autoriteiten
onderzoeken doen naar niet-onderdanen die toegang vragen tot als CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger
gerubriceerde informatie. De onderzoeksnormen zijn in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving.
Criteria voor veiligheidsonderzoek
8. De loyaliteit en de betrouwbaarheid van een persoon ten behoeve van het verkrijgen van een PVM voor toegang tot
als CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger gerubriceerde informatie worden vastgesteld door middel van
een veiligheidsonderzoek. De bevoegde nationale autoriteit maakt een algemene beoordeling aan de hand van de
bevindingen van een dergelijk veiligheidsonderzoek. Een negatieve bevinding is op zich niet noodzakelijkerwijs een
reden om een PVM te weigeren. De belangrijkste criteria die voor dat doel worden gehanteerd, moeten — voor zover
mogelijk krachtens de nationale wet- en regelgeving — betrekking hebben op de vraag of die persoon:
a) enigerlei handeling heeft gepleegd of getracht te plegen op het vlak van spionage, terrorisme, sabotage, verraad of
opruiing, dan wel hiertoe heeft samengezworen met een of meer anderen of een of meer anderen heeft geholpen
bij of aangezet tot het plegen van dergelijke handelingen;
b) zich inlaat of heeft ingelaten met spionnen, terroristen of saboteurs, dan wel met personen die redelijkerwijs als
zodanig verdacht zijn, of zich inlaat of heeft ingelaten met vertegenwoordigers van organisaties of buitenlandse
mogendheden, met inbegrip van buitenlandse inlichtingendiensten, die de veiligheid van de Europese Unie en/of
de lidstaten kunnen bedreigen, tenzij deze contacten werden toegestaan in het kader van officiële werkzaamheden;
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c) lid is of is geweest van enige organisatie die met gewelddadige, subversieve of andere onwettige middelen onder
meer tracht de regering van een lidstaat omver te werpen, de grondwettelijke orde van een lidstaat te veranderen
of de vorm of het beleid van de regering ervan te veranderen;
d) voorstander is of voorstander is geweest van een onder c) omschreven organisatie of nauwe banden heeft gehad
met leden van een dergelijke organisatie;
e) opzettelijk substantiële informatie heeft achtergehouden, verkeerd heeft weergegeven of vervalst, in het bijzonder
op het gebied van de veiligheid, dan wel opzettelijk heeft gelogen bij het invullen van een veiligheidsvragenlijst
voor het personeel of tijdens een veiligheidsgesprek;
f) veroordeeld is wegens een strafbaar feit of strafbare feiten;
g) aan alcohol verslaafd is of is geweest, drugs gebruikt of heeft gebruikt, dan wel geneesmiddelen misbruikt of heeft
misbruikt;
h) gedrag vertoont of heeft vertoond dat hem mogelijk kwetsbaar kan maken voor druk of chantage;
i) in woorden of daden blijk heeft gegeven van oneerlijkheid, gebrek aan loyaliteit of onbetrouwbaarheid;
j) ernstig of herhaaldelijk inbreuk gemaakt heeft op de beveiligingsvoorschriften, dan wel getracht heeft of erin
geslaagd is niet toegestane activiteiten ten aanzien van communicatie- en informatiesystemen uit te voeren;
k) gevoelig kan zijn voor druk (bv. door het bezit van één of meer niet-EU-nationaliteiten of via verwanten of
anderen in zijn omgeving die op hun beurt kwetsbaar zouden kunnen zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten,
terreurgroepen of andere subversieve organisaties, of personen wier doelstellingen de veiligheidsbelangen van de
Europese Unie en/of de lidstaten kunnen bedreigen).
9. In voorkomend geval en rekening houdend met de nationale wet- en regelgeving, kan de financiële en medische
achtergrond van een persoon tijdens het veiligheidsonderzoek eveneens als relevant worden beschouwd.
10. In voorkomend geval en rekening houdend met de nationale wet- en regelgeving, kunnen het karakter, het gedrag en
de levenssituatie van de echtgeno(o)t(e), partner of naaste familieleden tijdens het veiligheidsonderzoek eveneens als
relevant worden beschouwd.
Onderzoeksvereisten voor toegang tot EUCI
Initiële toekenning van een PVM
11. De eerste PVM voor toegang tot informatie met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL en SECRET
UE/EU SECRET is gebaseerd op een veiligheidsonderzoek dat ten minste de jongste vijf jaar bestrijkt, dan wel de
periode vanaf de leeftijd van 18 jaar tot heden, indien deze korter is, en dat onderstaande omvat:
a) het invullen van een nationale vragenlijst voor veiligheid van personen voor het niveau van EUCI waartoe de
betrokkene toegang kan vragen. De ingevulde vragenlijst wordt toegestuurd aan de bevoegde veiligheidsautoriteit;
b) identiteitscontrole/staatsburgerschap/nationaliteitssituatie — de datum, de geboorteplaats en de identiteit van de
betrokkene moeten worden gecontroleerd. De situatie in verband met burgerschap en/of nationaliteit in heden en
verleden van de betrokkene moet worden vastgesteld. Dit houdt onder meer een beoordeling in van iedere vorm
van kwetsbaarheid voor druk vanuit het buitenland, bijvoorbeeld naar aanleiding van een vroeger verblijf of
contacten in het verleden; en
c) verificatie van wat nationaal en lokaal over de betrokkene is geboekstaafd — de informatie van het nationale
veiligheidsregister en het nationale strafregister, indien voorhanden, en/of andere, vergelijkbare overheids- en
politie-informatie moeten worden gecontroleerd. Ook de informatie van wetshandhavingsinstanties met een
wettelijke bevoegdheid in de plaats waar de betrokkene heeft verbleven of in loondienst is geweest, moet worden
gecontroleerd.
12. De eerste PVM voor toegang tot informatie met rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET vindt plaats op basis
van een veiligheidsonderzoek dat ten minste de jongste tien jaar bestrijkt, dan wel de periode vanaf de leeftijd van 18
jaar tot heden, indien deze korter is. Indien gesprekken worden gevoerd als bedoeld onder e) hieronder, moet het
onderzoek ten minste de afgelopen zeven jaar bestrijken, dan wel de periode vanaf de leeftijd van 18 jaar tot heden,
indien deze korter is. Naast de in punt 8 bedoelde criteria worden, voordat een PVM op het niveau TRÈS SECRET
UE/EU TOP SECRET wordt verleend, ook onderstaande elementen onderzocht voor zover mogelijk volgens nationale
wet- en regelgeving; en deze elementen kunnen ook voorafgaand aan de verlening van een PVM op het niveau van
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET worden onderzocht, indien nationale wet- en
regelgeving zulks voorschrijven:
a) financiële situatie — er dient informatie te worden vergaard over de financiële situatie van de betrokkene om na te
gaan of er naar aanleiding van ernstige financiële moeilijkheden kwetsbaarheid voor buitenlandse of binnenlandse
druk bestaat of om een verklaring te vinden voor eventuele welstand van onduidelijke herkomst;
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b) onderwijs — er dient informatie te worden vergaard over de onderwijsachtergrond van de betrokkene op scholen,
universiteiten en andere onderwijsinstellingen die hij sinds zijn 18e verjaardag, of gedurende een periode die de
onderzoekende instantie passend acht, heeft bezocht;
c) werkkring — er dient informatie te worden vergaard betreffende de huidige en vroegere werkzaamheden van de
betrokkene, waarbij verwezen wordt naar bronnen als bescheiden over zijn arbeidsverleden, rapporten over zijn
prestaties en doelmatigheid bij het werk, alsmede werkgevers of meerderen;
d) militaire dienst — indien van toepassing: de legerdienst van de betrokkene alsmede de aard van het ontslag
daaruit, dienen te worden nagegaan; en
e) sollicitatiegesprekken — indien de nationale wetgeving hierin voorziet en zulks toelaat, wordt met de betrokkene
een gesprek of een aantal gesprekken gevoerd. Er worden ook gesprekken gevoerd met andere personen die,
gezien hun positie, een onafhankelijk oordeel over de achtergrond van de betrokkene en over zijn activiteiten,
loyaliteit en betrouwbaarheid kunnen verstrekken. Indien het in de betreffende lidstaat gebruikelijk is de onder
zochte persoon om referenties te vragen, dient met de betreffende personen een gesprek plaats te vinden, tenzij er
goede redenen zijn om zulks niet te doen.
13. Indien nodig en in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving kan extra onderzoek worden verricht om
alle relevante informatie die beschikbaar is over een persoon te kunnen uitwerken en alle negatieve informatie te
kunnen bevestigen dan wel ontkrachten.
Hernieuwing van PVM's
14. Na de initiële toekenning van een PVM wordt deze, mits de betrokkene ononderbroken bij een nationale overheid of
het SGR in dienst is geweest en nog steeds toegang tot EUCI dient te hebben, opnieuw bezien met het oog op
hernieuwing; dit gebeurt met tussenpauzes van ten hoogste vijf jaar voor een machtiging voor het niveau TRÈS
SECRET UE/EU TOP SECRET en tien jaar voor een machtiging voor het niveau SECRET UE/EU SECRET en CON
FIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, welke periode ingaat op de datum van de kennisgeving van de uitkomst van het
laatste veiligheidsonderzoek waarop deze gebaseerd zijn. Alle veiligheidsonderzoeken met het oog op de hernieuwing
van een PVM hebben betrekking op de periode die sinds het vorige onderzoek is verstreken.
15. Voor de hernieuwing van PVM's worden de elementen in de punten 11 en 12 onderzocht.
16. Verzoeken om hernieuwing worden tijdig ingediend, rekening houdend met de gemiddelde termijn die voor veilig
heidsonderzoeken nodig is. Wanneer de bevoegde NSA of een andere bevoegde nationale instantie evenwel het
betrokken verzoek om hernieuwing en de overeenkomstige vragenlijst voor veiligheid van personen voor het ver
strijken van de PVM heeft ontvangen, maar het noodzakelijke veiligheidsonderzoek niet voor het verstrijken van de
PVM is afgerond, kan de bevoegde nationale overheid de geldigheid van de bestaande PVM met maximaal twaalf
maanden verlengen, wanneer de nationale wet- en regelgeving zulks toestaan. Indien het veiligheidsonderzoek aan het
einde van deze periode van twaalf maanden nog niet is voltooid, dient de betrokkene taken uit te oefenen waarvoor
geen PVM vereist is.
PVM-procedures in het SGR
17. Voor ambtenaren en andere personeelsleden van het SGR zendt de veiligheidsautoriteit van het SGR de ingevulde
vragenlijst voor de veiligheid van personen toe aan de NSA van de lidstaat waarvan de betrokkene onderdaan is, met
het verzoek een veiligheidsonderzoek uit te voeren voor het niveau van EUCI waartoe toegang van de betrokkene
noodzakelijk zal zijn.
18. Indien een persoon een EU-PVM heeft aangevraagd, en het SGR de beschikking krijgt over informatie over de
betrokkene die voor het veiligheidsonderzoek van belang is, stelt het SGR de desbetreffende NSA hiervan in over
eenstemming met de regels en voorschriften ter zake in kennis.
19. Nadat het veiligheidsonderzoek is afgesloten, brengt betrokken NSA de veiligheidsautoriteit van het SGR op de
hoogte van de uitkomst ervan, met gebruikmaking van het door het Beveiligingscomité voor de briefwisseling
voorgeschreven standaardmodel.
a) Wanneer het veiligheidsonderzoek tot de zekerheid leidt dat er geen informatie bekend is die doet twijfelen aan de
loyaliteit en betrouwbaarheid van de betrokkene, kan het tot aanstelling bevoegde gezag van het SGR hem een
EU-PVM geven en tot een bepaalde datum toegang verlenen tot EUCI tot op het relevante niveau.
b) Wanneer het veiligheidsonderzoek niet tot die zekerheid leidt, stelt het tot aanstelling bevoegde gezag van het SGR
de betrokkene daarvan in kennis; deze kan vragen om door het tot aanstelling bevoegde gezag te worden gehoord.
Het tot aanstelling bevoegde gezag mag de bevoegde NSA alle aanvullende verduidelijkingen vragen die de
overheid, volgens de nationale wet- en regelgeving, mag verstrekken. Indien de uitkomst wordt bevestigd, wordt
geen EU-PVM verleend.
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20. Voor het veiligheidsonderzoek en de resultaten van het veiligheidsonderzoek gelden de in de betrokken lidstaat van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, ook wat de mogelijkheden tot beroep betreft. Tegen besluiten van het tot
aanstelling bevoegde gezag van het SGR kan beroep worden aangetekend in overeenstemming met het statuut van de
ambtenaren van de Europese Unie en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese
Unie, vastgesteld in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1) (hierna: „het statuut”).
21. De waarborg waarop een EU-PVM gebaseerd is, op voorwaarde dat de machtiging geldig blijft, bestrijkt elke taak die
de betrokkene in het SGR of de Commissie op zich neemt.
22. Indien de periode waarin een persoon in dienst is, niet begint binnen twaalf maanden na de kennisgeving van de
uitkomst van het veiligheidsonderzoek aan het tot aanstelling bevoegde gezag van het SGR, of indien de betrokkene
zijn dienst voor een periode van twaalf maanden heeft onderbroken en gedurende die tijd niet bij het SGR of in een
functie bij een nationale overheid van een lidstaat heeft gewerkt, wordt deze uitkomst naar de betrokken NSA
verwezen voor de bevestiging dat die nog steeds geldig en passend is.
23. Indien een persoon een EU-PVM is verleend, en het SGR de beschikking krijgt over informatie dat er in verband met
die persoon een veiligheidsrisico bestaat, stelt het SGR de desbetreffende NSA hiervan in kennis, overeenkomstig de
regels en voorschriften ter zake. Wanneer de NSA het SGR in kennis stelt van de intrekking van een overeenkomstig
punt 19, onder a), gegeven verzekering voor een persoon die een geldige EU PVM heeft, kan het tot aanstelling
bevoegde gezag van het SGR de NSA elke toelichting vragen die de instantie volgen de nationale wet- en regelgeving
mag verstrekken. Indien de negatieve informatie wordt bevestigd, wordt de EU-PVM ingetrokken en wordt de
betrokkene de toegang tot EUCI en tot functies waar dergelijke toegang mogelijk is of waar hij de veiligheid in
gevaar zou kunnen brengen, ontzegd.
24. Elke beslissing om een EU-PVM van een ambtenaar of ander personeelslid van het SGR in te trekken, alsook waar
nodig de redenen daarvoor, worden meegedeeld aan de betrokkene, die kan vragen om door het tot aanstelling
bevoegde gezag te worden gehoord. Voor door een NSA verstrekte informatie gelden de in de betrokken lidstaat van
toepassing zijnde wetten en voorschriften, ook wat de mogelijkheden tot beroep betreft. Tegen besluiten van het tot
aanstelling bevoegde gezag van het SGR kan beroep worden aangetekend in overeenstemming met het statuut.
25. Nationale deskundigen die bij het SGR worden gedetacheerd voor een functie waarvoor een EU-PVM is vereist, leggen
een geldige nationale PVM voor toegang tot EUCI aan de veiligheidsautoriteit van het SGR over alvorens hun taak aan
te vatten.
Aantekeningen van PVM's
26. De aantekeningen van nationale PVM's en EU-PVM's die met het oog op toegang tot EUCI worden verleend, worden
door respectievelijk de lidstaat en het SGR bewaard. Deze aantekeningen bevatten ten minste het niveau van de EUCI
waartoe een persoon toegang kan worden verleend (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger), de datum van
verlening van de PVM en de geldigheidsduur ervan.
27. De bevoegde veiligheidsautoriteit kan een certificaat van veiligheidsmachtiging (VM) afgeven met daarop het niveau
van de EUCI waartoe de persoon toegang kan worden verleend (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger),
de geldigheidsduur van de betrokken nationale PVM voor toegang tot EUCI of EU-PVM en de datum waarop de
geldigheid van het certificaat zelf afloopt.
Vrijstellingen van de eis inzake veiligheidsmachtiging voor personen
28. De toegang tot EUCI door personen in de lidstaten die uit hoofde van hun functie daartoe naar behoren zijn
gemachtigd, wordt vastgesteld in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving. Die personen worden
geïnstrueerd over hun beveiligingsverplichtingen in verband met de bescherming van EUCI.
IV. VEILIGHEIDSOPLEIDING EN VEILIGHEIDSBESEF
29. Alle personen aan wie een PVM is verleend, bevestigen schriftelijk dat zij kennis dragen van hun plichten met
betrekking tot de bescherming van EUCI en van de gevolgen indien EUCI wordt gecompromitteerd. Een aantekening
van deze schriftelijke bevestiging wordt naargelang van het geval door de lidstaat of het SGR bewaard.
30. Eenieder die gemachtigd is om toegang te hebben tot of die moet omgaan met EUCI, dient vanaf het begin bewust te
worden gemaakt van en regelmatig geïnstrueerd te worden over de dreigingen voor de veiligheid en moet iedere
toenadering of activiteit die hij verdacht of ongewoon vindt, onmiddellijk aan de desbetreffende veiligheidsinstanties
melden.
31. Alle personen die geen taken meer vervullen waarvoor toegang tot EUCI vereist is, dienen er bewust van te worden
gemaakt dat hun plichten met betrekking tot de bescherming van EUCI blijven bestaan, en dienen zulks in voor
komend geval schriftelijk te bevestigen.
(1) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
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V. UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN
32. Wanneer de nationale wet- en regelgeving het toestaan, kunnen nationale ambtenaren op grond van een door een
bevoegde instantie van een lidstaat afgegeven PVM voor toegang tot nationale gerubriceerde informatie in afwachting
van de afgifte van een nationale PVM voor toegang tot EUCI, tijdelijk toegang krijgen tot EUCI tot het niveau in de
concordantietabel in aanhangsel B, wanneer deze tijdelijke toegang in het belang van de Europese Unie noodzakelijk
is. De NSA's laten het Beveiligingscomité weten in welke gevallen de nationale wet- en regelgeving een dergelijke
tijdelijke toegang tot EUCI niet toestaan.
33. Het tot aanstelling bevoegde gezag van het SGR kan om dringende en naar behoren gemotiveerde redenen van
dienstbelang en in afwachting van de voltooiing van het volledige veiligheidsonderzoek, na raadpleging van de NSA
van de lidstaat waarvan de betrokkene onderdaan is en afhankelijk van de uitkomst van een eerste controle of er geen
negatieve informatie bekend is, ambtenaren en andere personeelsleden van het SGR voor een specifieke functie
tijdelijk toegang tot EUCI verlenen. Deze tijdelijke toegang wordt voor maximaal zes maanden verleend en geldt
niet voor informatie met rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Alle personen aan wie tijdelijke toegang is
verleend, bevestigen schriftelijk dat zij kennis dragen van hun plichten met betrekking tot de bescherming van EUCI
en van de gevolgen indien EUCI wordt gecompromitteerd. Een aantekening van deze schriftelijke bevestiging wordt
door het SGR bewaard.
34. Wanneer een persoon een functie krijgt toegewezen waarvoor een PVM nodig is van één niveau hoger dan die
waarover hij op dat moment beschikt, kan deze nieuwe functie op voorlopige basis worden toegewezen, mits:
a) de dwingende noodzaak van toegang tot EUCI van een hogere rubriceringsgraad schriftelijk door de meerdere van
de betrokkene wordt bevestigd;
b) de toegang wordt beperkt tot specifieke onderdelen van de EUCI die nodig zijn voor de functie;
c) de persoon in het bezit is van een geldige nationale PVM of EU-PVM;
d) er stappen zijn ondernomen om machtiging voor het voor de functie vereiste toegangsniveau te verkrijgen;
e) uit controles door de bevoegde instantie genoegzaam is gebleken dat de betrokkene de beveiligingsvoorschriften
niet ernstig of herhaaldelijk heeft overtreden;
f) de toewijzing van de functie aan de betrokkene is goedgekeurd door de bevoegde instantie; en
g) van de verleende uitzondering een aantekening, met inbegrip van een beschrijving van de informatie waartoe
toegang werd verleend, wordt bewaard door het verantwoordelijke register of subregister.
35. Deze procedure wordt gebruikt voor eenmalige toegang tot EUCI met een rubriceringsgraad die één niveau hoger ligt
dan waarvoor de betrokkene is gescreend. Deze procedure mag niet bij herhaling worden gebruikt.
36. In zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij missies in een vijandige omgeving of gedurende perioden van
groeiende internationale spanning, wanneer noodmaatregelen zulks vereisen, vooral wanneer er levens kunnen
worden gered, kunnen de lidstaten en de SG/HV of de plaatsvervangend secretaris-generaal schriftelijk toegang tot
informatie met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET verlenen aan per
sonen die niet in het bezit zijn van de vereiste PVM, zulks onder de voorwaarde dat die toestemming absoluut
noodzakelijk is en er geen gerede twijfel bestaat aan de loyaliteit en de betrouwbaarheid van de betrokkene. Een
aantekening van deze toestemming, met een beschrijving van de informatie waartoe toegang werd verleend, wordt
bewaard.
37. In geval van informatie met rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET dienen dergelijke noodmaatregelen
beperkt te blijven tot onderdanen van de Europese Unie aan wie toegang is verleend tot het nationale equivalent
van TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET of tot informatie met rubricering SECRET UE/EU SECRET.
38. Het Beveiligingscomité wordt op de hoogte gesteld van gevallen waarin de in de punten 36 en 37 genoemde
procedure is gevolgd.
39. Wanneer de wetten en voorschriften van een lidstaat strengere regels opleggen ten aanzien van tijdelijke machtigin
gen, voorlopige toewijzingen, eenmalige toegang of toegang in dringende gevallen tot gerubriceerde informatie,
worden de in dit deel beschreven procedures alleen gevolgd binnen de beperkingen in de nationale wet- en
regelgeving ter zake.
40. Het Beveiligingscomité krijgt een jaarlijks verslag over het gebruik van de in dit deel beschreven procedures.
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VI. HET BIJWONEN VAN BIJEENKOMSTEN IN DE RAAD
41. Met inachtneming van punt 28 kunnen personen aan wie is opgedragen deel te nemen aan vergaderingen van de
Raad of van voorbereidende instanties van de Raad waarin als CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger
gerubriceerde informatie worden besproken, dit alleen doen als de PVM-status van de betrokkene wordt bevestigd.
Voor gedelegeerden dient een CPVM of ander bewijs van een PVM door de desbetreffende instanties aan de Dienst
beveiliging van het SGR te worden toegezonden, of in uitzonderingsgevallen door de betrokken gedelegeerde te
worden overgelegd. Indien van toepassing kan een geconsolideerde lijst van namen worden gebruikt, met het rele
vante bewijs van PVM.
42. Wanneer om veiligheidsredenen een nationale PVM voor toegang tot EUCI wordt ingetrokken van een persoon die
voor zijn werk moet deelnemen aan vergaderingen van de Raad of van voorbereidende instanties van de Raad, stelt
de bevoegde instantie het SGR daarvan op de hoogte.
VII. MOGELIJKE TOEGANG TOT EUCI
43. Wanneer personen moeten werken in omstandigheden waarin zij mogelijkerwijs toegang hebben tot als CONFIDEN
TIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger gerubriceerde informatie, dienen zij passend te zijn gescreend of voortdurend
te worden begeleid.
44. Koeriers en bewakings- en begeleidingspersoneel dienen voor de passende rubriceringsgraad te zijn gescreend of
anderszins een passend onderzoek te hebben ondergaan overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving, te worden
geïnstrueerd over de beveiligingsprocedures ter bescherming van EUCI en over hun plicht om de hun toevertrouwde
EUCI te beschermen.
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BIJLAGE II
FYSIEKE BEVEILIGING
I.

INLEIDING

1. Deze bijlage bevat bepalingen ter uitvoering van artikel 8. Er worden minimumvoorschriften vastgesteld voor de
fysieke beveiliging van locaties, gebouwen, bureaus, ruimten en andere zones waar EUCI wordt verwerkt en opge
slagen, evenals zones waar CIS zijn ondergebracht.
2. Fysieke beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om de toegang zonder machtiging tot EUCI te voorkomen door:
a) ervoor te zorgen dat EUCI op passende wijze wordt verwerkt en opgeslagen;
b) op basis van het „noodzaak tot kennisname”-beginsel en, in voorkomend geval, van hun veiligheidsmachtiging een
onderscheid tussen personeelsleden mogelijk te maken wat de toegang tot EUCI betreft;
c) acties waarvoor geen toestemming is verleend af te schrikken, tegen te houden en op te sporen; en
d) het door list of geweld binnendringen te verhinderen of te vertragen.
II. VEREISTEN EN MAATREGELEN INZAKE FYSIEKE BEVEILIGING
3. De fysieke beveiligingsmaatregelen worden geselecteerd op basis van de dreigingsbeoordeling door de bevoegde
instanties. Het SGR en de lidstaten passen ieder een risicobeheerprocedure toe ter bescherming van EUCI in hun
gebouwen, teneinde ervoor te zorgen dat een fysieke bescherming wordt geboden die overeenstemt met het inge
schatte risico. In de risicobeheerprocedure wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met name:
a) de rubriceringsgraad van de EUCI;
b) de vorm en omvang van de EUCI, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat grote hoeveelheden of een
compilatie van EUCI de toepassing van striktere beschermingsmaatregelen kunnen vergen;
c) de omgeving en de structuur van de gebouwen of zones waar EUCI ondergebracht is; en
d) de beoordeelde dreiging die uitgaat van inlichtingendiensten die zich richten op de Europese Unie of de lidstaten
en van sabotage, terrorisme en subversieve of andere criminele activiteiten.
4. De bevoegde veiligheidsautoriteit stelt aan de hand van het begrip „defence in depth” vast welke passende combinatie
van fysieke beveiligingsmaatregelen moet worden getroffen. Deze maatregelen kunnen zijn:
a) een afsluiting: een fysieke barrière ter verdediging van de grens van een zone die bescherming behoeft;
b) indringerdetectiesystemen (intrusion detection systems, hierna: „IDS”): een IDS kan worden gebruikt om het
beveiligingsniveau van de afsluiting te verhogen, of in lokalen en gebouwen om beveiligingspersoneel te vervangen
of te ondersteunen;
c) toegangscontrole: er kan toegangscontrole worden uitgeoefend voor een locatie, een gebouw of gebouwen op een
locatie of voor zones of ruimten in een gebouw. De controle kan elektronisch of elektromechanisch worden
verricht, door beveiligingspersoneel en/of een receptionist, of met enig ander fysiek hulpmiddel;
d) beveiligingspersoneel: beveiligingspersoneel dat een opleiding heeft gekregen, onder toezicht werkt en, in voor
komend geval, een gedegen veiligheidsonderzoek heeft ondergaan, kan onder meer worden ingezet om personen
af te schrikken die overwegen heimelijk binnen te dringen;
e) gesloten tv-circuit (hierna: „CCTV”): een gesloten tv-circuit kan door beveiligingspersoneel worden gebruikt om
incidenten en IDS-alarmen op grote locaties of aan de afsluitingen te controleren;
f) beveiligingsverlichting: beveiligingsverlichting kan worden gebruikt om mogelijke indringers af te schrikken en
biedt daarnaast de noodzakelijke verlichting voor effectieve bewaking die rechtstreeks door beveiligingspersoneel
dan wel onrechtstreeks via een gesloten tv-circuit geschiedt; en
g) alle andere passende fysieke maatregelen om ongeoorloofde toegang te ontmoedigen of op te sporen of om verlies
of beschadiging van EUCI te voorkomen.
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5. De bevoegde instantie kan worden gemachtigd om controles uit te voeren bij het in- en uitgaan, ter afschrikking van
het ongeoorloofd binnenbrengen van materiaal in, of het ongeoorloofd verwijderen van EUCI uit een locatie of
gebouw.
6. Als het risico bestaat dat EUCI van buitenaf wordt waargenomen, zelfs per ongeluk, worden passende maatregelen
genomen om dit risico te voorkomen.
7. Voor nieuwe voorzieningen worden fysieke beveiligingsvereisten en functiespecificaties reeds bij het plannen en
ontwerpen vastgesteld. Voor bestaande voorzieningen worden fysieke beveiligingsvereisten in de hoogst mogelijke
mate uitgevoerd.
III. UITRUSTING VOOR DE FYSIEKE BESCHERMING VAN EUCI
8. Bij de aanschaf van uitrusting (zoals beveiligingsopbergmiddelen, papierversnipperaars, deursloten, elektronische
systemen voor toegangscontrole, indringer detectiesystemen, alarmsystemen) voor de fysieke bescherming van
EUCI ziet de bevoegde veiligheidsautoriteit erop toe dat de uitrusting in overeenstemming is met de goedgekeurde
technische normen en minimumvoorschriften.
9. De technische specificaties van uitrusting die bestemd is voor de fysieke bescherming van EUCI worden vastgelegd in
beveiligingsrichtlijnen die door het Beveiligingscomité moeten worden goedgekeurd.
10. De beveiligingssystemen worden geregeld geïnspecteerd en de uitrusting wordt regelmatig onderhouden. Bij de
onderhoudswerkzaamheden wordt met het resultaat van de inspecties rekening gehouden om te garanderen dat
de uitrusting optimaal blijft werken.
11. De effectiviteit van individuele beveiligingsmaatregelen en van het gehele beveiligingssysteem wordt bij iedere in
spectie getoetst.
IV. FYSIEK BESCHERMDE ZONES
12. Voor de fysieke bescherming van EUCI worden twee soorten fysiek beschermde zones, of de nationale equivalenten
ervan, ingesteld:
a) administratieve zones, en
b) beveiligde zones (waaronder technisch beveiligde zones).
In dit besluit slaan alle verwijzingen naar administratieve zones en beveiligde zones, waaronder technisch beveiligde
zones, ook op de nationale equivalenten daarvan.
13. De bevoegde veiligheidsautoriteit bepaalt dat een zone voldoet aan de eisen om te worden aangewezen als admini
stratieve zone, beveiligde zone of technisch beveiligde zone.
14. Voor administratieve zones:
a) wordt een duidelijk omschreven afscheiding ingesteld waar personen en indien mogelijk voertuigen kunnen
worden gecontroleerd;
b) wordt toegang zonder begeleiding alleen toegestaan aan personen die naar behoren door de bevoegde instantie
gemachtigd zijn; en
c) worden alle andere personen altijd begeleid of aan gelijkwaardige controles onderworpen.
15. Voor beveiligde zones:
a) wordt een duidelijk omschreven, beschermde afscheiding ingesteld waar elk in- en uitgaan wordt gecontroleerd
middels een pasje of een systeem van persoonsherkenning;
b) wordt toegang zonder begeleiding alleen verleend aan personen die een veiligheidsonderzoek hebben ondergaan
en specifiek gemachtigd zijn om de zone te betreden op basis van hun noodzaak tot kennisname;
c) worden alle andere personen altijd begeleid of aan gelijkwaardige controles onderworpen.
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16. Wanneer het betreden van een beveiligde zone in de praktijk neerkomt op rechtstreekse toegang tot de gerubriceerde
informatie die zich daar bevinden, zijn daarnaast de volgende aanvullende voorschriften van toepassing:
a) de hoogste rubriceringsgraad van de informatie die normaal in de zone worden bewaard, wordt duidelijk aange
geven;
b) alle bezoekers moeten een specifieke machtiging bezitten om de zone te betreden, moeten altijd worden begeleid
en moeten passend gescreend zijn, tenzij het nodige wordt gedaan opdat dat geen toegang tot EUCI mogelijk is.
17. Beveiligde zones die tegen afluisteren zijn beschermd, worden als technisch beveiligde zones aangemerkt. Daarnaast
zijn de volgende aanvullende voorschriften van toepassing:
a) de zones worden uitgerust met IDS, worden afgesloten wanneer ze niet worden gebruikt en bewaakt wanneer ze
in gebruik zijn. Sleutels worden gecontroleerd overeenkomstig afdeling VI;
b) alle personen en goederen die deze zones binnenkomen, worden gecontroleerd;
c) deze zones worden aan regelmatige fysieke en/of technische inspecties onderworpen, zoals vereist door de
bevoegde veiligheidsautoriteit. Die inspecties worden ook verricht nadat de zones door onbevoegden zijn betreden
of indien dit wordt vermoed; en
d) deze zones zijn vrij van ongeoorloofde communicatielijnen of telefoons of andere ongeoorloofde communicatie
apparatuur en elektrische of elektronische apparatuur.
18. Niettegenstaande punt 17, onder d), moet communicatieapparatuur en elektrische en elektronische apparatuur van
welke aard ook, voordat zij wordt gebruikt in zones waar vergaderingen plaatsvinden of werk wordt verricht in
verband met informatie met rubricering SECRET UE/EU SECRET en hoger, wanneer de dreiging voor EUCI als hoog
wordt beoordeeld, eerst door de bevoegde veiligheidsautoriteit worden onderzocht om ervoor te zorgen dat geen
begrijpelijke informatie door die apparatuur onbedoeld of op illegale wijze kunnen worden doorgegeven tot buiten de
perimeter van de betrokken beveiligde zone.
19. Beveiligde zones waar niet op 24-uursbasis dienstdoend personeel aanwezig is, worden, in voorkomend geval, aan het
eind van de normale werktijd geïnspecteerd, alsook buiten de normale werktijd met willekeurige tussenpozen, tenzij
er een indringerdetectiesysteem is.
20. Beveiligde zones en technische beveiligde zones kunnen binnen een administratieve zone tijdelijk worden ingesteld
voor een gerubriceerde vergadering of een soortgelijk doel.
21. Voor iedere beveiligde zone worden operationele beveiligingsprocedures opgesteld, waarbij het volgende wordt
vastgesteld:
a) het niveau van de EUCI die in die zone mag worden verwerkt en opgeslagen;
b) de te handhaven bewakings- en beschermingsmaatregelen;
c) de personen die op grond van hun noodzaak tot kennisname en veiligheidsmachtiging zonder begeleiding toegang
mogen hebben tot de zone;
d) in voorkomend geval, de procedures inzake begeleiding of inzake bescherming van EUCI wanneer aan anderen
toegang tot de zone wordt verleend;
e) andere relevante maatregelen en procedures.
22. Binnen de beveiligde zones worden kluizen geïnstalleerd. De muren, vloeren, plafonds, ramen en afsluitbare deuren
moeten door de bevoegde veiligheidsautoriteit worden goedgekeurd en een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden
als de beveiligingsopbergmiddelen die zijn goedgekeurd voor de opslag van EUCI met dezelfde rubriceringsgraad.
V. FYSIEKE BEVEILIGINGSMAATREGELEN VOOR HET VERWERKEN EN OPSLAAN VAN EUCI
23. EUCI met rubricering RESTREINT UE/EU RESTRICTED mag worden verwerkt:
a) in een beveiligde zone,
b) in een administratieve zone, als de EUCI wordt beschermd tegen toegang door onbevoegden, of
c) buiten een beveiligde of een administratieve zone, als de houder de EUCI vervoert overeenkomstig de punten 28
tot en met 40 van bijlage III en heeft toegezegd zich te zullen houden aan de in de beveiligingsinstructies van de
bevoegde veiligheidsautoriteit opgenomen compenserende maatregelen ter bescherming van EUCI tegen toegang
van onbevoegden.

27.5.2011

NL

27.5.2011

Publicatieblad van de Europese Unie

24. EUCI met rubricering RESTREINT UE/EU RESTRICTED wordt opgeslagen in daarvoor geschikt afgesloten kantoor
meubilair in een administratieve zone of een beveiligde zone. De informatie mag tijdelijk buiten een beveiligde of een
administratieve zone worden opgeslagen, als de houder heeft toegezegd zich te zullen houden aan compenserende
maatregelen volgens de beveiligingsinstructies van de bevoegde veiligheidsautoriteit.
25. EUCI met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/ EU SECRET mag worden verwerkt:
a) in een beveiligde zone;
b) in een administratieve zone, als de EUCI wordt beschermd tegen toegang door onbevoegden;
c) buiten een beveiligde zone of een administratieve zone als de houder:
i) de EUCI vervoert overeenkomstig de punten 28 tot en met 40 van bijlage III;
ii) heeft toegezegd zich te zullen houden aan de in de beveiligingsinstructies van de bevoegde veiligheidsautoriteit
opgenomen compenserende maatregelen ter bescherming van EUCI tegen toegang van onbevoegden;
iii) de EUCI te allen tijde onder zijn persoonlijke controle houdt; en
iv) in het geval van documenten op papier, het desbetreffend register op de hoogte heeft gebracht.
26. EUCI met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL en SECRET UE/ EU SECRET wordt in een beveiligde
zone opgeslagen in een beveiligingsopbergmiddel of in een kluis.
27. EUCI met rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET wordt verwerkt in een beveiligde zone.
28. EUCI met rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET wordt opgeslagen in een beveiligde zone, op één van de
volgende manieren:
a) in een beveiligingsopbergmiddel overeenkomstig punt 8 met één of meer van de volgende aanvullende controles:
i) permanente bescherming of verificatie door beveiligingspersoneel of dienstdoend personeel in het bezit van een
veiligheidsmachtiging;
ii) een goedgekeurd IDS in combinatie met interventiebeveiligingspersoneel;
of
b) in een met een IDS uitgeruste kluis in combinatie met interventiebeveiligingspersoneel.
29. De voorschriften voor het vervoeren van EUCI buiten fysiek beveiligde zones staan in bijlage III.
VI. CONTROLE VAN SLEUTELS EN CODECOMBINATIES DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DE BESCHERMING VAN
EUCI
30. De bevoegde veiligheidsautoriteit stelt procedures vast voor het beheer van sleutels en codecombinaties voor kan
toren, lokalen, kluizen en beveiligingsopbergmiddelen. Die procedures bieden bescherming tegen ongeoorloofde
toegang.
31. De codecombinaties worden gememoriseerd door het kleinst mogelijke aantal personen die er kennis van moeten
nemen. De codecombinaties van beveiligingsopbergmiddelen en kluizen waarin EUCI wordt opgeslagen, worden
gewijzigd:
a) in geval van een wijziging in het personeel dat de combinatie kent;
b) bij compromitteren of het vermoeden ervan;
c) wanneer een slot in onderhoud of in herstelling is geweest; en
d) ten minste om de 12 maanden.
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BIJLAGE III
BEHEER VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE
I.

INLEIDING

1.

Deze bijlage bevat bepalingen ter uitvoering van artikel 9. Zij stelt de administratieve maatregelen vast voor het
controleren van EUCI gedurende haar gehele levenscyclus teneinde het al dan niet opzettelijk compromitteren of
verliezen van die informatie te helpen voorkomen, opsporen en herstellen.

II.

RUBRICERINGBEHEER
Rubriceringen en markeringen

2.

Informatie wordt gerubriceerd wanneer zij bescherming behoeft wat hun vertrouwelijkheid betreft.

3.

De opsteller van EUCI is verantwoordelijk voor het bepalen van de rubriceringsgraad, overeenkomstig de desbetref
fende rubriceringrichtlijnen, en voor de eerste verspreiding van de informatie.

4.

De rubriceringsgraad van EUCI wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 2, lid 2, en onder verwijzing naar het
beveiligingsbeleid dat de Raad overeenkomstig artikel 3, lid 3, moet vaststellen.

5.

De rubricering wordt duidelijk en correct aangegeven, ongeacht of de EUCI in papieren, mondelinge, elektronische
of enige andere vorm bestaat.

6.

Afzonderlijke delen van een bepaald document (zoals bladzijden, punten, afdelingen, bijlagen, aanhangsels, aan
hechtsels en bijvoegsels) kunnen verschillende rubriceringen vereisen en worden dienovereenkomstig gemarkeerd,
ook wanneer zij elektronisch worden opgeslagen.

7.

De rubricering die voor het gehele document of bestand geldt, is minstens van dezelfde graad als die van het hoogst
gerubriceerde gedeelte ervan. Wanneer informatie uit diverse bronnen worden verzameld, wordt voor het eind
product in zijn geheel nagegaan welke rubriceringsgraad het moet krijgen, aangezien hiervoor een hogere rubricering
vereist kan zijn dan voor de onderdelen ervan.

8.

Voor zover mogelijk worden documenten die delen met verschillende rubriceringsgraden bevatten, zo gestructureerd
dat de delen met een verschillende rubriceringsgraad gemakkelijk kunnen worden herkend en, indien nodig, worden
gescheiden.

9.

De rubricering van een brief of een nota die bijvoegsels vergezelt, is van dezelfde graad als het hoogst gerubriceerde
bijvoegsel. De bron geeft door middel van een passende markering duidelijk aan welke rubricering op die brief of
nota moet worden toegepast indien deze gescheiden wordt van de bijvoegsels, bijvoorbeeld:
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL:
Zonder aanhechtsel(s) RESTREINT UE/EU RESTRICTED
Markeringen

10. Ter aanvulling van een van de rubriceringen als bedoeld in artikel 2, lid 2, kan EUCI voorzien zijn van aanvullende
markeringen zoals:
a) een identificatiemiddel om de bron aan te duiden;
b) waarschuwingsmarkeringen, codewoorden of afkortingen waarmee het activiteitengebied waarop het document
betrekking heeft, een speciale verspreiding op basis van noodzaak tot kennisname of beperkingen voor het
gebruik worden aangegeven;
c) markeringen inzake de geschiktheid voor vrijgave;
d) in voorkomend geval, de datum of de specifieke gebeurtenis waarna het document lager gerubriceerd of ge
derubriceerd kan worden.
Afgekorte rubriceringen
11. Gestandaardiseerde afgekorte rubriceringen kunnen worden gebruikt om de rubriceringsgraad van afzonderlijke
delen van een tekst aan te geven. Afkortingen komen niet in de plaats van de volledige rubriceringen.
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12. De volgende standaardafkortingen mogen in gerubriceerde EU-documenten worden gebruikt ter aanduiding van de
rubriceringsgraad van afdelingen of onderdelen van tekst van minder dan één bladzijde:
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TS-UE/EU-TS

SECRET UE/EU SECRET

S-UE/EU-S

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

C-UE/EU-C

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

R-UE/EU-R

Het genereren van EUCI
13. Bij het genereren van een gerubriceerd EU-document:
a) wordt op elke bladzijde duidelijk de rubriceringsgraad aangegeven;
b) wordt elke bladzijde genummerd;
c) wordt het document voorzien van een referentienummer en een onderwerp, dat op zich geen gerubriceerde
informatie is, tenzij het als zodanig wordt gemarkeerd;
d) wordt het document gedateerd;
e) worden documenten met rubricering SECRET EU/EU SECRET en hoger op elke bladzijde van een exemplaar
nummer voorzien, indien zij in meerdere exemplaren moeten worden verspreid.
14. Als het niet mogelijk is punt 13 toe te passen op EUCI, worden andere passende maatregelen genomen over
eenkomstig de krachtens artikel 6, lid 2, op te stellen beveiligingsrichtlijnen.
Lagere rubricering en derubricering van EUCI
15. Bij het genereren geeft de bron waar mogelijk, en in het bijzonder voor als RESTREINT UE/EU RESTRICTED
gerubriceerde informatie, aan of de EUCI op een bepaalde datum of na een bepaalde gebeurtenis lager gerubriceerd
of gederubriceerd kan worden.
16. Het SGR beziet regelmatig de EUCI waarover het beschikt opnieuw om na te gaan of de rubriceringsgraad nog
steeds van toepassing is. Het SGR stelt een regeling in om de rubriceringsgraad van geregistreerde EUCI waarvan het
de opsteller is, ten minste om de vijf jaar opnieuw te bezien. Deze controle is niet nodig wanneer de opsteller vanaf
het begin heeft aangegeven dat de informatie automatisch lager gerubriceerd of gederubriceerd zullen worden en dat
zij dienovereenkomstig gemarkeerd zijn.
III.

REGISTRATIE VAN EUCI VOOR BEVEILIGINGSDOELEINDEN

17. Voor iedere organisatorische entiteit binnen het SGR en binnen de nationale overheden van de lidstaten die met
EUCI werkt, wordt een verantwoordelijk register aangewezen dat moet garanderen dat EUCI overeenkomstig dit
besluit wordt verwerkt. De registers worden ingericht als beveiligde zones zoals omschreven in bijlage II.
18. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder registratie voor beveiligingsdoeleinden (hierna: „registratie”) verstaan:
de toepassing van procedures waarbij de levenscyclus van materiaal, ook de verspreiding en de vernietiging ervan,
wordt geregistreerd.
19. Alle materiaal met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL en hoger wordt in speciaal daarvoor be
stemde registers geregistreerd wanneer het bij een organisatorische overheid aankomt of deze entiteit verlaat.
20. Het centrale register binnen het SGR houdt aantekening van alle gerubriceerde informatie die door de Raad en het
SGR worden vrijgegeven aan derde staten en internationale organisaties, en van alle gerubriceerde informatie die
worden ontvangen van derde staten of internationale organisaties.
21. In het geval van een CIS kunnen de registratieprocedures worden doorlopen door middel van processen binnen het
CIS zelf.
22. De Raad stelt een beveiligingsbeleid inzake de registratie van EUCI voor beveiligingsdoeleinden vast.
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Registers voor TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET
23. Er wordt in de lidstaten en bij het SGR een register aangewezen dat optreedt als de centrale instantie voor het
ontvangen en verzenden van informatie met rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. In voorkomend geval
kunnen subregisters worden aangewezen die zulke informatie voor registratiedoeleinden verwerken.
24. Deze subregisters mogen geen TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET-documenten rechtstreeks overdragen aan andere
subregisters van hetzelfde centrale TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET-register, noch naar buiten toe overdragen,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dit centrale register.
IV.

KOPIËREN EN VERTALEN VAN GERUBRICEERDE EU-DOCUMENTEN

25. Documenten met rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET worden niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de bron gekopieerd of vertaald.
26. Indien de bron van documenten met rubricering SECRET UE/EU SECRET of lager geen waarschuwingsmarkeringen
met betrekking tot het kopiëren of vertalen heeft aangebracht, kunnen deze documenten op instructie van de
houder worden gekopieerd of vertaald.
27. De beveiligingsmaatregelen die voor het originele document gelden, zijn ook van toepassing op de kopieën en
vertalingen ervan.
V.

VERVOER VAN EUCI

28. Voor het vervoer van EUCI gelden de beschermende maatregelen van de punten 30 tot en met 40. Wanneer EUCI
op elektronische dragers wordt vervoerd, kunnen onverminderd artikel 9, lid 4, onderstaande beschermende maat
regelen worden aangevuld met passende technische tegenmaatregelen — die door de bevoegde veiligheidsautoriteit
worden voorgeschreven — om het risico op verlies of compromitteren zo klein mogelijk te maken.
29. De bevoegde veiligheidsautoriteit in het SGR en in de lidstaten geven overeenkomstig dit besluit instructies over het
vervoer van EUCI.
Binnen een gebouw of op zichzelf staande groep van gebouwen
30. EUCI die binnen een gebouw of een op zichzelf staande groep van gebouwen wordt vervoerd, worden bedekt om te
voorkomen dat de inhoud ervan wordt waargenomen.
31. Binnen een gebouw of een op zichzelf staande groep van gebouwen worden informatie met rubricering TRÈS
SECRET UE/EU TOP SECRET vervoerd in een beveiligde envelop met daarop alleen de naam van de geadresseerde.
Binnen de Europese Unie
32. EUCI die tussen gebouwen en locaties binnen de Europese Unie wordt vervoerd, wordt zodanig verpakt dat zij
wordt beschermd tegen ongeoorloofde openbaarmaking.
33. Het vervoer van informatie met een rubriceringsgraad tot SECRET UE/EU SECRET binnen de Europese Unie
geschiedt op de volgende wijze:
a) per militaire koerier, overheidskoerier of diplomatieke koerier, naargelang het geval;
b) in handbagage, op voorwaarde dat:
i) de drager de EUCI niet uit handen geeft, tenzij zij wordt opgeslagen conform de voorschriften van bijlage II;
ii) de EUCI niet onderweg wordt geopend of op openbare plaatsen gelezen;
iii) de persoon geïnstrueerd wordt over zijn verantwoordelijkheden inzake de beveiliging;
iv) de persoon zo nodig een koerierspas krijgt;
c) postdiensten of commerciële koeriersdiensten, op voorwaarde dat:
i) zij door de desbetreffende NSA zijn goedgekeurd overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving;
ii) zij adequate beschermingsmaatregelen toepassen overeenkomstig de minimumvoorschriften die moeten wor
den vastgelegd in de krachtens artikel 6, lid 2, op te stellen beveiligingsrichtlijnen.
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Bij vervoer van een lidstaat naar een andere wordt het bepaalde onder c) beperkt tot informatie tot en met
rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.
34. Materiaal met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL en SECRET UE/EU SECRET (bv. uitrustingen of
onderdelen van machines) dat niet kan worden vervoerd met de in punt 33 bedoelde middelen, wordt overeen
komstig bijlage V als vracht vervoerd door commerciële vervoersondernemingen.
35. Het vervoer van informatie met rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tussen gebouwen of locaties binnen
de Europese Unie geschiedt per militaire koerier, overheidskoerier of diplomatieke koerier, naargelang het geval.
Vanuit de Europese Unie naar het grondgebied van een derde staat
36. EUCI die vanuit de Europese Unie naar het grondgebied van een derde staat wordt vervoerd, wordt zodanig verpakt
dat zij wordt beschermd tegen ongeoorloofde openbaarmaking.
37. Het vervoer van informatie met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL en SECRET UE/EU SECRET
vanuit de Europese Unie naar het grondgebied van een derde staat geschiedt op één van de volgende wijzen:
a) per militaire of diplomatieke koerier;
b) in handbagage, op voorwaarde dat:
i) het pakket een officieel zegel draagt of in een verpakking zit waarop is aangegeven dat het om een officiële
zending gaat die niet aan een douane- of veiligheidscontrole dient te worden onderworpen;
ii) de persoon een koerierspas bij zich heeft die het pakket identificeert en hem machtigt het te vervoeren;
iii) de drager de EUCI niet uit handen geeft, tenzij zij wordt opgeslagen conform de voorschriften van bijlage II;
iv) de EUCI niet onderweg wordt geopend of op openbare plaatsen gelezen; en
v) de persoon geïnstrueerd wordt over zijn verantwoordelijkheden inzake de beveiliging.
38. Het vervoer van informatie met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL en SECRET UE/EU SECRET die
door de Europese Unie worden vrijgegeven aan een derde staat of een internationale organisatie, moet in over
eenstemming zijn met de desbetreffende bepalingen van een overeenkomst voor de beveiliging van informatie of een
administratieve regeling overeenkomstig artikel 12, lid 2, onder a) en b).
39. Informatie met rubricering RESTREINT UE/EU RESTRICTED mogen ook door postdiensten of commerciële koeriers
diensten worden vervoerd.
40. Het vervoer van informatie met rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET vanuit de Europese Unie naar het
grondgebied van een derde staat geschiedt per militaire of diplomatieke koerier.
VI.

VERNIETIGING VAN EUCI

41. Gerubriceerde EU-documenten die niet langer nodig zijn, mogen worden vernietigd onverminderd de geldende
regels en voorschriften inzake archivering.
42. Documenten die volgens artikel 9, lid 2, moeten worden geregistreerd, worden door het verantwoordelijke register
vernietigd op instructie van de houder of van een bevoegde instantie. De logboeken en andere informatie betreffende
de registratie worden dienovereenkomstig bijgewerkt.
43. De vernietiging van documenten met rubricering SECRET UE/EU SECRET of TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET
vindt plaats in het bijzijn van een getuige die gemachtigd is voor ten minste de rubriceringsgraad van het document
dat wordt vernietigd.
44. Zowel de registrator als de getuige, als de aanwezigheid van deze laatste vereist is, ondertekenen een vernietigings
certificaat, dat wordt bewaard in het register. In het register worden vernietigingscertificaten van documenten met
rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET gedurende minstens tien jaar en van documenten met rubricerings
graad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL en SECRET UE/EU SECRET gedurende minstens vijf jaar bewaard.
45. Om te voorkomen dat gerubriceerde documenten geheel of gedeeltelijk worden gereconstrueerd worden deze
documenten, ook die met rubricering RESTREINT UE/EU RESTRICTED, vernietigd volgens methoden die voldoen
aan EU-normen of gelijkwaardige normen, of methoden die door de lidstaten zijn goedgekeurd volgens nationale
technische normen.
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46. Vernietiging van voor EUCI gebruikte digitale opslagmedia geschiedt overeenkomstig punt 36 van bijlage IV.
VII. INSPECTIE- EN EVALUATIEBEZOEKEN
47. De term „inspectie” wordt hierna gebruikt voor:
a) iedere inspectie overeenkomstig artikel 9, lid 3, en artikel 15, lid 2, onder e), f) en g); of
b) ieder evaluatiebezoek overeenkomstig artikel 12, lid 5,
ter evaluatie van de doeltreffendheid van de maatregelen ter bescherming van EUCI.
48. Inspecties moeten onder meer:
a) waarborgen dat de in dit besluit neergelegde vereiste minimumnormen voor de bescherming van EUCI worden
nageleefd;
b) het belang benadrukken van beveiliging en doelmatig risicobeheer binnen de geïnspecteerde entiteiten;
c) tegenmaatregelen aanbevelen om de specifieke gevolgen van de aantasting van de vertrouwelijkheid, integriteit of
beschikbaarheid van gerubriceerde informatie te matigen; en
d) de lopende opleidings- en bewustmakingsprogramma's die door de veiligheidsautoriteiten met betrekking tot
beveiliging worden uitgevoerd, versterken.
49. Voor het eind van ieder kalenderjaar neemt de Raad het in artikel 15, lid 1, onder c), bedoelde inspectieprogramma
voor het volgende jaar aan. De concrete data van elke inspectie worden in overeenstemming met het EU-orgaan of
de EU-instantie in kwestie, de betrokken lidstaat, de derde staat of de internationale organisatie in kwestie vast
gesteld.
Uitvoering van inspecties
50. Er worden inspecties verricht om de desbetreffende regels, voorschriften en procedures in de geïnspecteerde entiteit
te controleren en na te gaan of de werkwijzen van de entiteit stroken met de basisbeginselen en minimumnormen
die zijn vastgelegd in dit besluit en in de bepalingen betreffende de uitwisseling van gerubriceerde informatie met die
entiteit.
51. De inspecties verlopen in twee fasen. Voorafgaand aan de inspectie zelf wordt, zo nodig, een voorbereidende
vergadering met de betrokken entiteit belegd. Na deze voorbereidende vergadering stelt het inspectieteam in overleg
met die entiteit een gedetailleerd inspectieprogramma op dat alle aspecten van de beveiliging omvat. Het inspectie
team heeft toegang tot iedere locatie waar EUCI wordt verwerkt, en met name tot de registers en CIS-points of
presence.
52. Inspecties bij de nationale overheden van de lidstaten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een
gezamenlijk inspectieteam van het SGR en de Commissie, waarbij volledig wordt samengewerkt met de functiona
rissen van de geïnspecteerde entiteit.
53. Inspecties van derde staten en internationale organisaties worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een
gezamenlijk inspectieteam van het SGR en de Commissie, waarbij volledig wordt samengewerkt met de functiona
rissen van de geïnspecteerde derde staat of internationale organisatie.
54. De inspecties van uit hoofde van titel V, hoofdstuk 2, VEU, opgerichte EU-organen of -instanties, alsmede van
Europol en Eurojust, worden verricht door de Dienst beveiliging van het SGR, bijgestaan door deskundigen van de
NSA op het grondgebied waarvan het orgaan of de instantie is gevestigd. Het Directoraat veiligheid van de Europese
Commissie (European Commission Security Directorate — ECSD) kan daarbij worden betrokken, wanneer het
regelmatig EUCI uitwisselt met het orgaan of de instantie in kwestie.
55. Voor inspecties van uit hoofde van titel V, hoofdstuk 2, VEU, opgerichte EU-organen of -instanties, alsmede van
Europol en Eurojust, en van derde staten en internationale organisaties, worden bijstand en bijdragen van NSAdeskundigen verlangd overeenkomstig de uitvoerige regelingen die door het Beveiligingscomité moeten worden
vastgesteld.
Inspectieverslagen
56. Aan het eind van de inspectie worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen aan de geïnspecteerde entiteit
voorgelegd. Vervolgens wordt er een inspectieverslag opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de veiligheids
autoriteit van het SGR (Dienst beveiliging). Indien corrigerende maatregelen en aanbevelingen zijn voorgesteld, moet
het verslag voldoende nadere informatie bevatten ter ondersteuning van de getrokken conclusies. Het verslag moet
aan de bevoegde autoriteit van de geïnspecteerde entiteit worden toegezonden.

27.5.2011

27.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

57. Ten aanzien van inspecties bij de nationale overheden van de lidstaten geldt onderstaande:
a) het ontwerp-inspectieverslag wordt toegezonden aan de betrokken NSA, zodat kan worden nagegaan of het
feitelijk correct is en het geen informatie bevat die hoger is gerubriceerd dan RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
b) de inspectieverslagen worden, tenzij de NSA van de betrokken lidstaat zich tegen een algemene verspreiding
verzet, toegezonden aan de leden van het Beveiligingscomité en aan het ECSD. Het verslag krijgt de rubricering
RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
Onder de verantwoordelijkheid van de Dienst beveiliging van het SGR wordt op gezette tijden een verslag opgesteld
met, voor een specifieke periode, de lessen die uit de inspecties in de lidstaten zijn getrokken en door het
Beveiligingscomité zijn bestudeerd.
58. Het verslag van evaluatiebezoeken aan derde staten en internationale organisaties wordt toegezonden aan het
Beveiligingscomité en aan het ECSD. Het verslag krijgt ten minste de rubricering RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
Alle corrigerende maatregelen worden tijdens een vervolgbezoek geverifieerd en aan het Beveiligingscomité gerap
porteerd.
59. Het verslag van inspecties van uit hoofde van titel V, hoofdstuk 2, VEU, opgerichte EU-organen of -instanties,
alsmede van Europol en Eurojust, wordt toegezonden aan de leden van het Beveiligingscomité en aan het ECSD. Het
ontwerp-inspectieverslag wordt toegezonden aan het betrokken orgaan of de betrokken instantie, zodat kan worden
nagegaan of het inhoudelijk correct is en geen informatie bevat die hoger zijn gerubriceerd dan RESTREINT UE/EU
RESTRICTED. Alle corrigerende maatregelen worden tijdens een vervolgbezoek geverifieerd en aan het Beveiligings
comité gerapporteerd.
60. De veiligheidsautoriteit van het SGR verricht geregelde inspecties van organisatorische entiteiten in het SGR, en wel
voor de in punt 48 beschreven doelen.
Controlelijst voor inspecties
61. De veiligheidsautoriteit van het SGR (Dienst beveiliging) stelt een controlelijst voor beveiligingsinspecties op met de
punten die tijdens een inspectie moeten worden geverifieerd. Deze controlelijst wordt toegezonden aan het Bevei
ligingscomité.
62. De informatie ter aanvulling van de controlelijst wordt, in het bijzonder tijdens de inspectie, verkregen bij de voor
het beveiligingsbeheer bevoegde functionarissen van de entiteit die wordt geïnspecteerd. Zodra de controlelijst met
de gedetailleerde antwoorden is aangevuld, wordt hij in overleg met de geïnspecteerde entiteit gerubriceerd. De lijst
maakt geen deel uit van het inspectieverslag.
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BIJLAGE IV
BESCHERMING VAN IN CIS VERWERKTE EUCI
I.

INLEIDING

1. Deze bijlage bevat bepalingen ter uitvoering van artikel 10.
2. Onderstaande IA-eigenschappen en -concepten zijn essentieel voor de beveiliging en de correcte werking van ope
raties met CIS.
Authenticiteit:

de garantie dat informatie echt en ongewijzigd is en van bonafide bronnen afkomstig zijn.

Beschikbaarheid:

op verzoek van een gemachtigde entiteit toegankelijk en bruikbaar zijn.

Vertrouwelijkheid:

de informatie wordt niet vrijgegeven aan niet-gemachtigde personen, entiteiten of processen.

Integriteit:

de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie en de functionele bestanddelen
worden gewaarborgd.

Onweerlegbaarheid:

het vermogen om te bewijzen dat een actie of gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zodat deze
niet vervolgens kan worden ontkend.

II. BEGINSELEN VAN INFORMATION ASSURANCE
3. De onderstaande bepalingen vormen de basis voor de beveiliging van alle CIS die voor het verwerken van EUCI
worden gebruikt. In de beveiligingsbeleidsmaatregelen en beveiligingsrichtlijnen inzake IA moeten uitgebreide voor
schriften voor de uitvoering van deze bepalingen worden vastgelegd.
Beheer van beveiligingsrisico's
4. Beheer van veiligheidsrisico's is een integraal onderdeel van het omschrijven, ontwikkelen, exploiteren en onder
houden van een CIS. Risicobeheer (beoordeling, behandeling, aanvaarding en communicatie) verloopt als een zich
herhalend proces, gezamenlijk uitgevoerd door vertegenwoordigers van de eigenaren van systemen, projectautoritei
ten, exploitanten en veiligheidsgoedkeuringsinstanties, met gebruikmaking van een risicobeoordelingsprocedure die
zichzelf heeft bewezen en transparant en volledig begrijpelijk is. De reikwijdte van het CIS en zijn functionele
bestanddelen wordt aan het begin van de risicobeheerprocedure duidelijk afgebakend.
5. De bevoegde instanties bezien de mogelijke dreigingen voor CIS en zorgen voor bijgewerkte en nauwkeurige
dreigingsbeoordelingen die weergeven hoe de operationele omgeving van dat moment is. Zij werken voortdurend
hun kennis inzake kwetsbaarheden bij en herzien op gezette tijden de kwetsbaarheidsbeoordeling, met het oog op
aanpassing aan de veranderende Informatie Technologie (IT)omgeving.
6. De behandeling van veiligheidsrisico's is erop gericht een reeks beveiligingsmaatregelen toe te passen die een
bevredigend evenwicht oplevert tussen de verlangens van de gebruikers, de kosten en het resterende veiligheidsrisico.
7. De door de bevoegde SAA bepaalde specifieke eisen, reikwijdte en gedetailleerdheid voor de homologatie van een CIS
stemmen overeen met het ingeschatte risico, rekening houdend met alle relevante factoren, waaronder de rubrice
ringsgraad van de in het CIS verwerkte EUCI. Homologatie houdt mede een formele verklaring betreffende het
resterende risico in en aanvaarding van dat resterende risico door een verantwoordelijke autoriteit.
Beveiliging gedurende de levenscyclus van het CIS
8. Beveiliging is gedurende de gehele levenscyclus van het CIS — vanaf de ingebruikname tot de buitengebruikstelling
— een vereiste.
9. De rol en interactie van iedere bij een CIS betrokken partij in verband met de beveiliging ervan wordt voor iedere fase
van de levenscyclus vastgesteld.
10. Alle CIS, inclusief de maatregelen voor de technische en niet-technische beveiliging ervan, worden tijdens de homo
logatieprocedure aan beveiligingstests onderworpen om ervoor te zorgen dat het passende niveau van IA wordt
bereikt en om na te gaan of zij correct zijn geïmplementeerd, geïntegreerd en geconfigureerd.
11. Beveiligingsbeoordelingen, inspecties en evaluaties worden op gezette tijden verricht tijdens de werking en het
onderhoud van een CIS en wanneer zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen.
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12. De beveiligingsdocumentatie voor een CIS evolueert gedurende de levenscyclus van dat CIS als een integrerend deel
van het proces van wijzigings- en configuratiebeheer.
Best practice
13. Het SGR en de lidstaten ontwikkelen samen optimale toepassingen voor de bescherming van in CIS verwerkte EUCI.
Richtlijnen inzake optimale toepassing beschrijven technische, fysieke, organisatorische en procedurele beveiligings
maatregelen voor CIS, waarvan is aangetoond dat zij doeltreffend zijn in het bestrijden van dreigingen en kwets
baarheden.
14. De bescherming van in CIS verwerkte EUCI steunt op de lering die door de bij IA betrokken entiteiten, zowel binnen
als buiten de EU, is getrokken.
15. De verspreiding en de daaropvolgende toepassing van beste praktijken dragen bij aan het bereiken van een zelfde
niveau van IA voor de diverse CIS waarin EUCI wordt verwerkt en die door het SGR en de lidstaten worden gebruikt.
Defence in depth
16. Om het risico voor CIS tot een minimum te beperken, wordt een reeks technische en niet-technische beveiligings
maatregelen genomen, in de vorm van meerdere verdedigingslagen. Deze lagen omvatten:
a) afschrikking: beveiligingsmaatregelen die vijandelijke plannen om het CIS aan te vallen, moeten ontraden;
b) preventie: beveiligingsmaatregelen die een aanval op het CIS moeten verhinderen of tegenhouden;
c) detectie: beveiligingsmaatregelen die moeten ontdekken dat het CIS wordt aangevallen;
d) veerkracht: beveiligingsmaatregelen die het effect van een aanval tot een zo klein mogelijke reeks informatie of
onderdelen van CIS moeten beperken en verdere schade moeten voorkomen; en
e) herstel: beveiligingsmaatregelen die weer tot een veilige situatie voor het CIS moeten leiden.
Aan de hand van een risicobeoordeling wordt bepaald hoe streng die beveiligingsmaatregelen moeten zijn.
17. De bevoegde overheden zorgen ervoor dat zij kunnen reageren op incidenten die wellicht de organisatorische en
nationale grenzen overschrijden om de reacties te coördineren en informatie uit te wisselen over deze incidenten en
de ermee verband houdende risico's (computer noodhulp diensten).
Principle of minimality and least privilege
18. Ter vermijding van onnodige risico's worden uitsluitend de functies, apparaten en diensten geactiveerd die essentieel
zijn voor het vervullen van de operationele eisen.
19. Gebruikers van een CIS en geautomatiseerde processen krijgen alleen de toegang, voorrechten of machtigingen die zij
nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken, zodat schade ten gevolge van ongelukken, vergissingen of ongeoor
loofd gebruik van CIS-middelen beperkt blijft.
20. De door een CIS uitgevoerde registratieprocedures worden indien nodig geverifieerd als onderdeel van de homolo
gatieprocedure.
Information Assurance awareness
21. De eerste verdedigingslaag voor de beveiliging van CIS bestaat in bewustwording met de risico's en de beschikbare
beveiligingsmaatregelen. Vooral alle leden van het personeel dat betrokken is bij de levenscyclus van CIS, met
inbegrip van de gebruikers, moeten inzien:
a) dat beveiligingsfouten ernstige schade kunnen berokkenen aan de CIS;
b) dat interconnectiviteit en onderlinge afhankelijkheid kunnen leiden tot schade voor anderen; en
c) dat zij individuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dragen voor de beveiliging van CIS overeenkomstig
hun functies binnen de systemen en processen.
22. Al het betrokken personeel, onder meer het hogere kader en de CIS-gebruikers, moeten verplicht een IA-opleiding en
-bewustmakingstraining volgen, zodat goed wordt begrepen waar de verantwoordelijkheden inzake beveiliging liggen.
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Evaluatie en goedkeuring van IT-beveiligingsproducten
23. De vereiste graad van vertrouwen in de beveiligingsmaatregelen, gedefinieerd als een niveau van IA, wordt bepaald
aan de hand van de resultaten van de risicobeheersprocedure en het beveiligingsbeleid en de beveiligingsrichtlijnen in
kwestie.
24. Het niveau van IA wordt geverifieerd middels internationaal erkende of nationaal goedgekeurde processen en
technologieën. Dit omvat in de eerste plaats evaluatie, controles en audits.
25. Encryptieproducten voor de bescherming van EUCI worden geëvalueerd en goedgekeurd door een CAA van een
lidstaat.
26. Deze encryptieproducten moeten, voordat zij worden aanbevolen voor goedkeuring door de Raad of de SG/HV,
overeenkomstig artikel 10, lid 6, zijn onderworpen aan een succesvolle tweede evaluatie door een naar behoren
gekwalificeerde instantie (AQUA) van een lidstaat die niet betrokken is bij het ontwerp of de vervaardiging van de
apparatuur. Hoe uitvoerig een en ander tijdens een tweede evaluatie moet worden bekeken, hangt af van het beoogde
maximale rubriceringsniveau van de EUCI die door deze producten moet worden beschermd. De Raad stelt een
beveiligingsbeleid inzake de evaluatie en goedkeuring van encryptieproducten vast.
27. Wanneer zulks om specifieke operationele redenen gerechtvaardigd is, kan de Raad, respectievelijk de SG/HV in
voorkomend geval, op aanbeveling van het Beveiligingscomité, afwijken van de vereisten in de punten 25 en 26 en
een tijdelijke goedkeuring voor een specifieke periode verlenen overeenkomstig de procedure van artikel 10, lid 6.
28. Een AQUA is een CAA van een lidstaat, die op basis van door de Raad vastgestelde criteria is geaccrediteerd voor het
uitvoeren van de tweede evaluatie van encryptieproducten voor de bescherming van EUCI.
29. De Raad stelt een beveiligingsbeleid vast inzake de kwalificatie en goedkeuring van IT-beveiligingsproducten die geen
encryptieproducten zijn.
Overdracht binnen beveiligde zones
30. Niettegenstaande het bepaalde in dit besluit kan, wanneer de overdracht van EUCI beperkt is tot beveiligde zones, op
basis van het resultaat van een risicobeheerprocedure en behoudens goedkeuring van de SAA, gebruik worden
gemaakt van onversleutelde verspreiding of van versleuteling op een lager niveau.
Beveiligde interconnectie van CIS
31. In dit besluit wordt onder een interconnectie verstaan: een rechtstreekse koppeling van twee of meer IT-systemen,
met als doel het gezamenlijk gebruik van informatie en andere bronnen van informatie (bv. communicatie), in één of
meer richtingen.
32. Een CIS beschouwt ieder gekoppeld IT-systeem als niet-vertrouwd en activeert beschermende maatregelen om de
uitwisseling van gerubriceerde informatie te controleren.
33. Alle interconnecties van CIS aan een ander IT-systeem voldoen aan onderstaande basisvereisten:
a) de zakelijke of operationele vereisten voor dergelijke interconnecties worden door de bevoegde autoriteiten vast
gelegd en goedgekeurd;
b) de interconnecties worden aan een procedure inzake risicobeheersing en homologatie onderworpen en behoeven
de goedkeuring van de SAA's, en
c) de perimeters van alle CIS worden opgezet met voorzieningen om de grenzen te beschermen (Boundary Protec
tion Services, hierna BPS).
34. Er wordt geen interconnectie tot stand gebracht tussen een gehomologeerde CIS en een onbeschermd of openbaar
netwerk, behalve indien voor dat doel in het CIS goedgekeurde BPS werden opgezet om de grenzen te beschermen
tussen het CIS en het onbeschermde of openbare netwerk. De beveiligingsmaatregelen voor dergelijke interconnecties
worden getoetst door de bevoegde IAA en goedgekeurd door de bevoegde SAA.
Wanneer het onbeschermde of openbare netwerk alleen als drager wordt gebruikt en de informatie versleuteld is met
een overeenkomstig artikel 10 goedgekeurd encryptieproduct, wordt een dergelijke koppeling niet gezien als een
interconnectie.
35. De rechtstreekse interconnectie of de interconnectie in cascade van een CIS dat gehomologeerd is om informatie met
rubricering TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET te verwerken en een onbeschermd of openbaar netwerk, is verboden.
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Computer storage media
36. Digitale opslagmedia worden vernietigd volgens procedures die de bevoegde veiligheidsautoriteit heeft goedgekeurd.
37. Digitale opslagmedia worden hergebruikt, lager gerubriceerd of gederubriceerd conform een overeenkomstig artikel 6,
lid 1, vast te stellen beveiligingsbeleid.
Noodgevallen
38. Niettegenstaande het bepaalde in dit besluit mogen de hieronder beschreven specifieke procedures worden toegepast
in noodgevallen, zoals dreigende of uitgebroken crises, conflicten, oorlogssituaties of in uitzonderlijke operationele
omstandigheden.
39. EUCI mag met toestemming van de bevoegde autoriteit door middel van voor een lager rubriceringniveau goedge
keurde encryptieproducten of zonder versleuteling worden overgedragen, indien vertraging schade zou veroorzaken
die duidelijk zwaarder weegt dan de schade ten gevolge van de verspreiding van het gerubriceerde materiaal en indien:
a) de zender en de ontvanger niet over de vereiste encryptieapparatuur beschikken of helemaal geen encryptie
apparatuur hebben; en
b) het gerubriceerde materiaal niet op tijd met andere middelen kan worden verstuurd.
40. Gerubriceerde informatie die in de in punt 38 bedoelde omstandigheden worden overgedragen, mogen geen tekenen
of aanwijzingen dragen die hen onderscheiden van ongerubriceerde informatie of informatie die beschermd kunnen
worden door een beschikbaar encryptieproduct. Ontvangers worden onverwijld langs andere wegen op de hoogte
gebracht van het rubriceringniveau.
41. Indien gebruik wordt gemaakt van punt 38, wordt nadien een verslag opgesteld voor de bevoegde instantie en het
Beveiligingscomité.
III. FUNCTIES EN INSTANTIES OP HET GEBIED VAN INFORMATION ASSURANCE
42. In de lidstaten en in het SGR worden onderstaande functies op het gebied van IA ingesteld. Deze functies vereisen
geen afzonderlijke organisatorische entiteiten. Ze hebben afzonderlijke mandaten. Deze functies en de ermee samen
gaande verantwoordelijkheden kunnen echter in één organisatorische entiteit worden ondergebracht of geïntegreerd
dan wel in meerdere organisatorische entiteiten worden gesplitst, als maar wordt vermeden dat belangen of taken
botsen.
Information Assurance Authority
43. De IAA is verantwoordelijk voor:
a) het ontwikkelen van beveiligingsbeleidsmaatregelen en beveiligingsrichtlijnen inzake IA en het toezien op de
doeltreffendheid en pertinentie ervan;
b) het beschermen en beheren van technische informatie over encryptieproducten;
c) het garanderen dat IA-maatregelen die zijn geselecteerd voor de bescherming van EUCI, voldoen aan het beleid
inzake de geschiktheid en selectie van die maatregelen;
d) het garanderen dat encryptieproducten worden geselecteerd overeenkomstig het beleid inzake de geschiktheid en
selectie ervan;
e) het coördineren van opleiding en voorlichting inzake IA;
f) het overleg met de provider van het systeem, de beveiligingsmedewerkers en de vertegenwoordigers van gebruikers
over beveiligingsbeleidsmaatregelen en beveiligingsrichtlijnen inzake IA; en
g) het garanderen dat er in het deskundigendeelgebied van het Beveiligingscomité passende deskundigheid beschik
baar is voor IA-kwesties.
Tempest-overheid
44. De Tempest-overheid (hierna: „TA”) is ervoor verantwoordelijk dat CIS in overeenstemming is met het beleid en de
richtlijnen van Tempest. Zij keurt tegenmaatregelen van Tempest voor installaties en producten goed voor de
bescherming van EUCI tot een bepaald rubriceringniveau in haar operationele omgeving.
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Overheid voor de goedkeuring van encryptieproducten
45. De overheid voor de goedkeuring van encryptieproducten (Crypto Approval Authority, hierna: „CAA”) is ervoor
verantwoordelijk dat encryptieproducten voldoen aan het nationale cryptobeleid of het cryptobeleid van de Raad. De
CAA verleent aan een encryptieproduct goedkeuring voor de bescherming van EUCI tot een bepaald rubriceringni
veau in haar operationele omgeving. Wat de lidstaten betreft, is de CAA voorts verantwoordelijk voor het evalueren
van encryptieproducten.
Cryptodistributieoverheid
46. De cryptodistributieoverheid (Crypto Distribution Authority, hierna: „CDA”) is verantwoordelijk voor:
a) het beheer van en de verantwoording voor encryptiemateriaal van de EU;
b) de naleving van passende procedures en de instelling van kanalen voor verslaglegging over, en veilige verwerking,
opslag en verspreiding van al het encryptiemateriaal van de EU; en
c) de overdracht van encryptiemateriaal van de Europese Unie aan of van personen of diensten die er gebruik van
maken.
De homologatieoverheid (Security Accreditation Authority, hierna SAA)
47. De SAA voor ieder systeem is verantwoordelijk voor:
a) het garanderen dat CIS het toepasselijke beveiligingsbeleid en de beveiligingsrichtlijnen naleven, door het afgeven
van een goedkeuringsverklaring voor CIS voor de verwerking van EUCI tot een bepaald rubriceringniveau in zijn
operationele omgeving, met de voorwaarden voor de homologatie, en de criteria volgens welke hergoedkeuring
nodig is;
b) het instellen van een procedure voor veiligheidshomologatie, overeenkomstig het desbetreffende beleid, met
duidelijke goedkeuringsvoorwaarden voor CIS die onder haar gezag staan;
c) het opstellen van een strategie voor veiligheidshomologatie waarin de mate van gedetailleerdheid voor de homo
logatie wordt aangegeven, afhankelijk van het vereiste niveau van IA;
d) het bestuderen en goedkeuren van documentatie over beveiliging, inclusief risicobeheer en verklaringen over
resterende risico's, systeemgebonden specificatie van beveiligingseisen (hierna: „SSB”), documenten ten bewijze
van de beveiligingsimplementatie en operationele beveiligingsprocedures (hierna: „OB's”), en het garanderen dat die
documentatie strookt met de regels en beleidsmaatregelen van de Raad inzake beveiliging;
e) het controleren van de implementatie van beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het CIS, en wel via het
uitvoeren of steunen van beveiligingsbeoordelingen, -inspecties of -toetsingen;
f) het vaststellen van beveiligingseisen (bijvoorbeeld machtigingsgraad van het personeel) voor gevoelige posten in
verband met het CIS;
g) het onderschrijven van de selectie van goedgekeurde encryptie- en Tempest-producten die worden gebruikt om
een CIS te beveiligen;
h) het goedkeuren, of indien nodig, het deelnemen aan de gezamenlijke goedkeuring van de interconnectie van een
CIS met andere CIS; en
i) overleg met de provider van het systeem, de beveiligingsmedewerkers en vertegenwoordigers van de gebruikers
over veiligheidsrisicobeheer, in het bijzonder het resterende risico, en de voorwaarden voor de goedkeurings
verklaring.
48. De SAA van het SGR is verantwoordelijk voor de homologatie van alle CIS die binnen het SGR functioneren.
49. De bevoegde SAA van een lidstaat is verantwoordelijk voor de homologatie van CIS en componenten van CIS die
binnen de bevoegdheid van die lidstaat functioneren.
50. Een gemeenschappelijk veiligheidshomologatieorgaan (hierna: „VAO”) is verantwoordelijk voor het accrediteren van
CIS binnen de bevoegdheid van de IVA van het SGR en van de IVA van de lidstaten. Het bestaat uit een vertegen
woordiger van de IVA van iedere lidstaat en de vergaderingen worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van
de IVA van de Commissie. Andere entiteiten met een aansluiting op een CIS wordt verzocht de vergadering bij te
wonen waarin dat systeem wordt besproken.
Het VAO wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de IVA van het SGR. Het neemt besluiten met
eenparigheid van stemmen van de IVA-vertegenwoordigers van instellingen, lidstaten en andere entiteiten met
aansluitingen op het CIS. Het brengt periodiek verslag over zijn werkzaamheden uit aan het Beveiligingscomité en
stelt dit in kennis van alle homologatieverklaringen.
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Operationele instantie voor information assurance
51. De operationele IA-overheid voor ieder systeem is verantwoordelijk voor:
a) het ontwikkelen van beveiligingsdocumentatie die strookt met het beveiligingsbeleid en de beveiligingsrichtlijnen,
in het bijzonder de SSB met inbegrip van de verklaring inzake het resterend risico, de OB's en het versleutelings
plan in de CIS-homologatieprocedure;
b) het deelnemen aan de selectie en het testen van de systeemspecifieke maatregelen, apparatuur en software voor de
technische beveiliging, teneinde toezicht te houden op de implementatie ervan en ervoor te zorgen dat deze veilig
worden geïnstalleerd, geconfigureerd en onderhouden overeenkomstig de beveiligingsdocumentatie;
c) het deelnemen aan de selectie van Tempest-beveiligingsmaatregelen en -apparatuur indien dat volgens de SSB
nodig is en ervoor zorgen dat deze veilig worden geïnstalleerd en onderhouden, in samenwerking met de TA;
d) het toezien op de uitvoering en toepassing van de OB's en, in voorkomend geval, het overdragen van operationele
verantwoordelijkheden voor beveiliging aan de eigenaar van het systeem;
e) het beheer van en het werken met encryptieproducten, de bewaring van versleutelde en gecontroleerde informatie
en, indien nodig, het genereren van cryptografische variabelen;
f) het uitvoeren van evaluaties en tests van veiligheidsanalysen, in het bijzonder teneinde de door de IVA verlangde
risicoverslagen op te stellen;
g) het aanbieden van CIS-specifieke IA-opleidingen;
h) het implementeren en toepassen van CIS-specifieke beveiligingsmaatregelen.
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BIJLAGE V
INDUSTRIËLE BEVEILIGING
I.

INLEIDING

1.

Deze bijlage bevat bepalingen ter uitvoering van artikel 11. De bijlage bevat algemene beveiligingsbepalingen die
voor industriële of andere entiteiten gelden in precontractuele onderhandelingen en gedurende de levenscyclus van
gerubriceerde opdrachten die het SGR gunt.

2.

De Raad stelt een beleid inzake industriële beveiliging vast waarin in het bijzonder uitvoerige vereisten worden
geformuleerd inzake VMV's, memoranda over de beveiligingsaspecten (MBA's), bezoeken, overdracht en vervoer van
EUCI.

II.

BEVEILIGINGSELEMENTEN IN EEN GERUBRICEERDE OPDRACHT
Gids voor rubricering (GBR)

3.

Alvorens een aanbesteding uit te schrijven of een gerubriceerde opdracht te gunnen, bepaalt het SGR als aanbeste
dende instantie welke rubricering wordt gegeven aan informatie die aan inschrijvers en contractanten moeten
worden verstrekt, en welke rubricering wordt gegeven aan informatie die de contractant zal genereren. Voor dat
doel stelt het SGR een GBR op die bij de uitvoering van de opdracht moet worden gebruikt.

4.

Voor het bepalen van de rubricering van de diverse onderdelen van een gerubriceerde opdracht gelden onderstaande
beginselen:
a) bij het opstellen van een GBR houdt het SGR rekening met alle ter zake doende beveiligingsaspecten, zoals de
rubricering die is gegeven aan verstrekte informatie waarvan het gebruik voor de opdracht is goedgekeurd door
de bron van de informatie;
b) de algehele rubriceringsgraad van de opdracht kan niet lager zijn dan de hoogste rubricering van een van haar
onderdelen; en
c) indien nodig neemt het SGR contact op met de NSA/DSA's van de lidstaten of enige andere bevoegde veiligheids
autoriteit als zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de rubricering van door of aan contractanten ver
strekte informatie tijdens de uitvoering van een opdracht, en wanneer verdere wijzigingen in de GBR worden
aangebracht.
Memorandum over de beveiligingsaspecten (MBA)

5.

De specifieke beveiligingseisen voor de opdracht worden beschreven in een MBA. Het MBA bevat in voorkomend
geval de GBR en maakt integraal deel uit van een gerubriceerde opdracht of opdracht in onderaanneming.

6.

Het MBA bevat bepalingen die de contractant en/of de subcontractant verplichten zich te houden aan de mini
mumbeveiligingsnormen in dit besluit. Niet-naleving van deze minimumnormen kan voldoende reden zijn voor
opzegging van de opdracht.
Programma-/projectbeveiligingsinstructies (PBI)

7.

Afhankelijk van het toepassingsgebied van programma's of projecten waarvoor toegang tot of verwerking of opslag
van EUCI nodig is, kan de aanbestedende instantie die het programma of het project zal beheren, specifieke
programma-/projectbeveiligingsinstructies (PBI) opstellen. De PBI moeten worden goedgekeurd door de NSA/DSA's
van de lidstaten of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit die deelneemt aan het programma/project, en kunnen
nadere beveiligingsvoorschriften bevatten.

III.

VEILIGHEIDSMACHTIGING VOOR EEN VESTIGING (VMV)

8.

Een VMV wordt verleend door de NSA of DSA of een andere bevoegde instantie van een lidstaat en toont over
eenkomstig de nationale wetten en regelgeving aan dat een industriële of andere entiteit binnen haar vestigingen in
staat is EUCI te beschermen op het vereiste rubriceringsniveau (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET
UE/EU SECRET). Voordat aan een contractant of subcontractant of mogelijke contractant of subcontractant EUCI
mag worden verstrekt of toegang tot EUCI mag worden verleend, wordt de machtiging overgelegd aan het SGR, als
aanbestedende instantie.

9.

Wanneer de betrokken NSA of DSA een VMV afgeeft, zal zij op zijn minst:
a) de integriteit van de industriële of andersoortige entiteit evalueren;
b) de verantwoordelijkheid evalueren, evenals de controle of de ontvankelijkheid voor ongewenste invloed, die als
een veiligheidsrisico kan worden beschouwd;
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c) nagaan of de industriële of andere entiteit in de vestiging een beveiliging heeft geïnstalleerd die alle passende
beveiligingsmaatregelen omvat die nodig zijn voor het beschermen van informatie of materiaal met rubricerings
graad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET, overeenkomstig de in dit besluit
vastgelegde vereisten;
d) nagaan of de personeelsveiligheidsstatus van management, eigenaars en werknemers die toegang moeten hebben
tot informatie van de rubriceringsgraad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET,
voldoet aan de in dit besluit vastgelegde vereisten;
e) nagaan of de industriële of andere entiteit een vestigingsbeveiligingsfunctionaris (VBF) heeft benoemd die tegen
over het management verantwoordelijk is voor het doen naleven van de veiligheidsverplichtingen in de entiteit.
10. In voorkomend geval deelt het SGR, als aanbestedende instantie, de NSA/DSA of een andere bevoegde veiligheids
autoriteit mee dat in de precontractuele fase of voor de uitvoering van de opdracht een VMV vereist is. Een VMV of
een PVM wordt verlangd in de precontractuele fase waarin EUCI met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CON
FIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET moet worden verstrekt in het stadium van de offertes.
11. De aanbestedende instantie kent geen gerubriceerde toe opdracht aan een geselecteerde inschrijver zonder van de
NSA/DSA of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit van de lidstaat waar de contractant of subcontractant is
geregistreerd, een bevestiging te hebben ontvangen dat er, indien zulks vereist is, een VMV is afgegeven.
12. De NSA/DSA of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit die een VMV heeft afgegeven brengt het SGR, de
aanbestedende instantie, op de hoogte van wijzigingen die de VMV betreffen. Bij onderaanneming worden de
NSA/DSA of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit op de hoogte gebracht.
13. Intrekking van een VMV door de NSA/DSA of andere bevoegde nationale veiligheidsautoriteit biedt het SGR, de
aanbestedende instantie, voldoende redenen om een gerubriceerde opdracht te beëindigen of een inschrijver uit te
sluiten van mededinging.
IV.

GERUBRICEERDE OPDRACHTEN EN ONDERAANNEMING

14. Wanneer in de precontractuele fase EUCI wordt verstrekt aan een inschrijver, bevat de uitnodiging tot inschrijving
een bepaling die de inschrijver die uiteindelijk geen offerte doet, of die niet wordt geselecteerd, verplicht alle
gerubriceerde documenten binnen een bepaalde termijn terug te zenden.
15. Zodra een gerubriceerde opdracht of opdracht in onderaanneming is gegund, deelt het SGR, als aanbestedende
instantie, de NSA/DSA of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit van de contractant of subcontractant de bevei
ligingsbepalingen van de gerubriceerde opdracht mee.
16. Wanneer zulke opdrachten aflopen, deelt het SGR, als aanbestedende dienst (en/of, bij onderaanneming, de NSA/
DSA of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit, naargelang het geval) dit mee aan de NSA/DSA of een andere
bevoegde veiligheidsautoriteit van de lidstaat waar de contractant of subcontractant is geregistreerd.
17. Als algemene regel geldt dat de contractant of subcontractant alle EUCI die hij in zijn bezit heeft, na voltooiing van
de gerubriceerde opdracht of onderaanneming moet terugbezorgen aan de aanbestedende instantie.
18. In het MBA worden specifieke bepalingen opgenomen voor het verwijderen van EUCI tijdens de uitvoering van een
opdracht of bij de voltooiing ervan.
19. Wanneer de contractant of subcontractant gemachtigd is EUCI te houden na voltooiing van een opdracht, blijven de
minimumnormen van dit besluit van toepassing en wordt de vertrouwelijkheid van EUCI door de contractant of
subcontractant beschermd.
20. De voorwaarden waaronder een contractant een beroep kan doen op subcontractanten worden in de aanbesteding
en de opdracht omschreven.
21. Een contractant krijgt van het SGR, de aanbestedende instantie, toestemming voordat hij delen van een gerubriceerde
opdracht uitbesteedt aan een onderaannemer. Industriële of andere entiteiten die geregistreerd zijn in een land dat
geen lidstaat van de Europese Unie is en geen informatiebeveiligingsovereenkomst met de Europese Unie heeft,
mogen niet als subcontractant worden ingeschakeld.
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22. Het is de verantwoordelijkheid van de contractant te garanderen dat alle onderaannemingsactiviteiten verlopen in
overeenstemming met de minimumnormen van dit besluit en de contractant mag geen EUCI doorgeven aan een
subcontractant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende instantie.
23. Wat betreft EUCI die door de contractant of subcontractant wordt gegenereerd of verwerkt, oefent de aanbestedende
instantie de rechten van de bron uit.
V.

BEZOEKEN IN VERBAND MET GERUBRICEERDE OPRACHTEN

24. Wanneer het SGR, contractanten of subcontractanten voor de uitvoering van een gerubriceerde opdracht in elkaars
ruimten toegang vragen tot als CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET gerubriceerde
informatie, worden in overleg met de NSA/DSA's of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit bezoeken georgani
seerd. In het kader van specifieke projecten kunnen de NSA/DSA's echter ook een procedure overeenkomen
waarmee zulke bezoeken rechtstreeks kunnen worden georganiseerd.
25. Alle bezoekers beschikken over een passende PVM en hebben een need-to-know voor toegang tot de EUCI met
betrekking tot de opdracht van het SGR.
26. Bezoekers krijgen uitsluitend toegang tot de EUCI die verband houden met het doel van het bezoek.
VI.

OVERDRACHT EN VERVOER VAN EUCI

27. Op de overdracht van EUCI met elektronische middelen zijn artikel 10 en bijlage IV van toepassing.
28. Op het vervoer van EUCI is bijlage III van toepassing, overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving.
29. Wat het vervoer van gerubriceerd materiaal als vracht betreft, worden bij de opstelling van regelingen inzake
beveiliging de volgende beginselen toegepast:
a) de beveiliging wordt tijdens alle fasen van het vervoer gewaarborgd, van het punt van oorsprong tot de eind
bestemming;
b) de mate van bescherming die aan een zending wordt verleend, wordt bepaald door de hoogste rubriceringsgraad
van het materiaal dat zij bevat;
c) er wordt een VMV op het passende niveau verkregen voor de ondernemingen die het vervoer verzorgen. In dat
geval moeten de personeelsleden die de zending verwerken, in overeenstemming met bijlage I een veiligheids
onderzoek ondergaan;
d) vóór iedere grensoverschrijdende verplaatsing van materiaal met rubriceringsgraad CONFIDENTIEL UE/EU CON
FIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET stelt de verzender een vervoerplan op, dat wordt goedgekeurd door de
betrokken NSA's/DSA's of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit;
e) de reizen geschieden zoveel mogelijk zonder onderbreking, en worden zo snel als de omstandigheden toelaten
uitgevoerd;
f) waar mogelijk leiden de routen alleen door lidstaten. Routen door niet-lidstaten worden alleen gevolgd met
toestemming van de NSA/DSA of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit van de staat van de verzender en de
staat van de geadresseerde.
VII. OVERDRACHT VAN EUCI NAAR CONTRACTANTEN IN DERDE STATEN
30. EUCI wordt overgedragen aan contractanten en subcontractanten in derde staten overeenkomstig de beveiligings
maatregelen die zijn overeengekomen door het SGR, als aanbestedende dienst, en de NSA/DSA van de derde staat in
kwestie waar de contractant is geregistreerd.
VIII. VERWERKING EN OPSLAG VAN ALS RESTREINT UE/EU RESTRICTED GERUBRICEERDE INFORMATIE
31. Samen, waar nodig, met de NSA/DSA van de lidstaat, is het SGR, als aanbestedende instantie, op basis van
contractuele bepalingen gerechtigd bezoeken af te leggen aan vestigingen van contractanten/subcontractanten om
na te gaan of, zoals in de opdracht wordt vereist, de beveiligingsmaatregelen ter zake zijn getroffen voor de
bescherming van EUCI van het niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
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32. Voor zover dat nodig is volgens de nationale wet- en regelgeving, worden NSA's/DSA's of andere bevoegde
veiligheidsautoriteiten door het SGR, als aanbestedende dienst, in kennis gesteld van opdrachten of opdrachten in
onderaanneming die informatie met rubricering RESTREINT UE/EU RESTRICTED bevatten.
33. Een VMV of een PVM voor contractanten of subcontractanten en hun personeel is niet vereist voor opdrachten van
het SGR, die als RESTREINT UE/EU RESTRICTED gerubriceerde informatie bevatten
34. Het SGR bestudeert, als aanbestedende dienst, de reacties op de uitnodigingen tot inschrijving voor opdrachten
waarvoor toegang tot als RESTREINT UE/EU RESTRICTED gerubriceerde informatie nodig is, ongeacht eventuele
vereisten met betrekking tot VMV of PVM uit hoofde van nationale wet- en regelgeving.
35. De voorwaarden voor uitbesteding in onderaanneming door de contractant zijn in overeenstemming met het
bepaalde in punt 21.
36. Wanneer een opdracht de verwerking van informatie met rubricering RESTREINT UE/EU RESTRICTED in een door
een contractant geëxploiteerd CIS behelst, zorgt het SGR, als aanbestedende dienst, ervoor dat in het contract of de
onderaanneming de nodige technische en administratieve eisen worden gespecificeerd met betrekking tot de homo
logatie van het CIS in overeenstemming met het ingeschatte risico, rekening houdend met alle belangrijke factoren.
Hoe ver de homologatie van een dergelijke CIS reikt, wordt door de aanbestedende dienst en de betrokken NSA/DSA
bepaald.
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BIJLAGE VI
UITWISSELING VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE MET DERDE STATEN EN INTERNATIONALE
ORGANISATIES
I.

INLEIDING

1.

Deze bijlage bevat bepalingen ter uitvoering van artikel 12.

II.

KADERS VOOR DE UITWISSELING VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE

2.

Wanneer de Raad bepaalt dat het nodig is om voor een lange termijn gerubriceerde informatie uit te wisselen,
— wordt een informatiebeveiligingsovereenkomst gesloten, of
— wordt een administratieve regeling getroffen,
overeenkomstig artikel 12, lid 2, en deel III en IV, op basis van een aanbeveling van het Beveiligingscomité.

3.

Wanneer ten behoeve van een EVDB-operatie gegenereerde EUCI moet worden verstrekt aan derde staten of inter
nationale organisaties die aan die operatie deelnemen, en wanneer geen van de in punt 2 bedoelde kaders bestaat,
wordt de uitwisseling van EUCI met de bijdragende derde staat of internationale organisatie overeenkomstig deel V
geregeld door:
— een kaderovereenkomst inzake deelname;
— een ad-hocovereenkomst inzake deelname; of
— bij het ontbreken daarvan, een ad hoc administratieve regeling.

4.

Bij het ontbreken van een kader als bedoeld in de punten 2 en 3, en wanneer het besluit wordt genomen om EUCI
op een uitzonderlijke ad-hocbasis vrij te geven aan een derde staat of een internationale organisatie conform deel VI,
wordt de betrokken derde staat of de internationale organisatie om schriftelijke verzekering verzocht om te garan
deren dat deze alle vrijgegeven EUCI zal beschermen overeenkomstig de grondbeginselen en minimumnormen in dit
besluit.

III. INFORMATIEBEVEILIGINGSOVEREENKOMSTEN
5.

Informatiebeveiligingsovereenkomsten bevatten de grondbeginselen en minimumnormen voor de uitwisseling van
gerubriceerde informatie tussen de Europese Unie en een derde staat of internationale organisatie.

6.

Informatiebeveiligingsovereenkomsten bevatten ook technische uitvoeringsregelingen, waarover overeenstemming
moet worden bereikt tussen de Dienst beveiliging van het SGR, het ECSD en de bevoegde veiligheidsautoriteit
van de derde staat of de internationale organisatie in kwestie. Deze regelingen zijn afgestemd op het niveau van
bescherming dat wordt geboden door de beveiligingsvoorschriften, -structuren en -procedures in de derde staat of
binnen de internationale organisatie in kwestie. Ze worden goedgekeurd door het Beveiligingscomité.

7.

Er wordt geen EUCI uitgewisseld via elektronische middelen, tenzij daarin uitdrukkelijk is voorzien in de informa
tiebeveiligingsovereenkomst of de technische uitvoeringsregelingen.

8.

In de informatiebeveiligingsovereenkomsten wordt bepaald dat, voorafgaand aan de uitwisseling van gerubriceerde
informatie volgens de overeenkomst, de Dienst beveiliging van het SGR en het ECSD vaststellen dat de ontvangende
partij in staat is de haar verstrekte informatie op deugdelijke wijze te beschermen en te beveiligen.

9.

Wanneer de Raad een informatiebeveiligingsovereenkomst sluit, wordt er bij elke partij een register aangewezen als
het belangrijkste punt langs waar gerubriceerde informatie binnenkomen of uitgaan.

10. Ter beoordeling van de doeltreffendheid van de beveiligingsvoorschriften, -structuren en -procedures in de derde staat
of binnen de internationale organisatie in kwestie, worden in overleg met de betrokken derde staat of internationale
organisatie evaluatiebezoeken afgelegd door de Dienst beveiliging van het SGR, samen met het ECSD. Zulke evalu
atiebezoeken verlopen overeenkomstig de bepalingen in kwestie van bijlage III en houden een evaluatie in van:
a) het regelgevingskader voor de bescherming van gerubriceerde informatie;
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b) specifieke kenmerken van het beveiligingsbeleid en de manier waarop de beveiliging in de derde staat of bij de
internationale organisatie is georganiseerd, en de eventuele gevolgen die een en ander heeft voor het niveau van de
gerubriceerde informatie die kunnen worden uitgewisseld;
c) de vigerende beveiligingsmaatregelen en -procedures, en
d) de veiligheidsmachtigingsprocedures voor het vrij te geven niveau van EUCI.
11. Het team dat namens de Europese Unie een evaluatiebezoek aflegt beoordeelt of de beveiligingsvoorschriften en
-procedures in de derde staat of binnen de internationale organisatie in kwestie toereikend zijn voor de bescherming
van EUCI op een gegeven niveau.
12. De bevindingen van die bezoeken worden vermeld in een verslag op basis waarvan het Beveiligingscomité het
maximumniveau bepaalt van de EUCI die met de derde partij in kwestie op papier of in voorkomend geval in
elektronische vorm mag worden uitgewisseld, alsook de specifieke voorwaarden voor uitwisseling met deze partij.
13. Alles zal in het werk worden gesteld om een volledig beveiligingsevaluatiebezoek af te leggen aan de derde staat of
internationale organisatie in kwestie, voordat het Beveiligingscomité de uitvoeringsregelingen goedkeurt, teneinde de
aard en de doeltreffendheid van het bestaande beveiligingssysteem te bepalen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan krijgt
het Beveiligingscomité van de Dienst beveiliging van het SGR een zo volledig mogelijk verslag, op basis van de
informatie waarover deze beschikt, waarin het Beveiligingscomité wordt geïnformeerd over de toepasselijke beveili
gingsvoorschriften en over de manier waarop de beveiliging in de derde staat of binnen de internationale organisatie
in kwestie is georganiseerd.
14. Het Beveiligingscomité kan besluiten dat er, zolang de uitkomst van een evaluatiebezoek wordt bestudeerd, geen
EUCI mag worden vrijgegeven, of slechts tot een bepaald niveau, of het mag andere specifieke voorwaarden stellen
voor het vrijgeven van EUCI aan de derde staat of de internationale organisatie in kwestie. De Dienst beveiliging van
het SGR deelt dit mee aan de derde staat of de internationale organisatie in kwestie.
15. In overleg met de betrokken derde staat of internationale organisatie legt de Dienst beveiliging van het SGR op
gezette tijden vervolgevaluatiebezoeken af met als doel te controleren of de geldende regelingen nog steeds aan de
overeengekomen minimumnormen voldoen.
16. Zodra de informatiebeveiligingsovereenkomst van kracht is en er met de betrokken derde staat of internationale
organisatie gerubriceerde informatie worden uitgewisseld, kan het Beveiligingscomité besluiten het maximumniveau
waarop EUCI op papier of in elektronische vorm mag worden uitgewisseld te wijzigen, met name naar aanleiding van
een vervolgevaluatiebezoek.
IV. ADMINISTRATIEVE REGELINGEN
17. Wanneer het nodig is om met derde staten of internationale organisaties voor een lange termijn informatie uit te
wisselen waarvan de rubriceringsgraad als algemene regel niet hoger is dan RESTREINT UE/EU RESTRICTED, en
wanneer het Beveiligingscomité heeft vastgesteld dat de partij in kwestie geen voldoende ontwikkeld beveiligings
systeem heeft om een informatiebeveiligingsovereenkomst te sluiten, mag de SG/HV, na goedkeuring door de Raad,
met de daarvoor aangewezen autoriteiten van de derde staat of de internationale organisatie in kwestie een admi
nistratieve regeling treffen.
18. Wanneer om dringende operationele redenen snel een kader voor de uitwisseling van gerubriceerde informatie moet
worden opgezet, kan de Raad bij wijze van uitzondering besluiten dat er een administratieve regeling wordt getroffen
voor de uitwisseling van informatie met een hogere rubriceringsgraad.
19. Administratieve regelingen nemen als algemene regel de vorm van een briefwisseling aan.
20. Een evaluatiebezoek als bedoeld in punt 10 wordt afgelegd en het verslag daarvan wordt toegezonden aan het
Beveiligingscomité, dat het bevredigend moet achten alvorens er daadwerkelijk EUCI aan de derde staat of de
internationale organisatie in kwestie wordt vrijgegeven. Als er echter uitzonderlijke redenen voor dringende uitwis
seling van gerubriceerde informatie onder de aandacht van de Raad worden gebracht, mag er EUCI worden vrijge
geven op voorwaarde dat alles in het werk wordt gesteld om zo spoedig mogelijk een dergelijk evaluatiebezoek te
organiseren.
21. Er wordt geen EUCI uitgewisseld via elektronische middelen, tenzij daarin uitdrukkelijk is voorzien in de admini
stratieve regeling.
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UITWISSELING VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE IN DE CONTEXT VAN EVDB-OPERATIES

22. Deelname van derde staten of internationale organisaties aan EVDB-operaties worden geregeld bij kaderovereenkom
sten inzake deelname. Deze overeenkomsten bevatten bepalingen betreffende de vrijgave van ten behoeve van EVDBoperaties gegenereerde EUCI aan de bijdragende derde staten of internationale organisaties. De hoogste rubricerings
graad van EUCI die mag worden uitgewisseld, is RESTREINT UE/EU RESTRICTED voor burgerlijke EVDB-operaties en
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL voor militaire EVDB-operaties, tenzij anders is bepaald in het gemeenschap
pelijk optreden waarbij iedere EVDB-operatie wordt ingesteld.
23. Voor een specifieke EVDB-operatie gesloten ad-hocovereenkomsten inzake deelname bevatten bepalingen betreffende
de vrijgave van ten behoeve van die operatie gegenereerde EUCI aan de bijdragende derde staat of internationale
organisatie. De hoogste rubriceringsgraad van EUCI die mag worden uitgewisseld, is RESTREINT UE/EU RESTRICTED
voor burgerlijke EVDB-operaties en CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL voor militaire EVDB-operaties, tenzij
anders is bepaald in het gemeenschappelijk optreden waarbij iedere EVDB-operatie wordt ingesteld.
24. Ad hoc administratieve regelingen over de deelname van een derde staat of een internationale organisatie aan een
specifieke EVDB-operatie kunnen onder meer gelden voor de vrijgave van ten behoeve van de operatie gegenereerde
EUCI aan die derde staat of internationale organisatie. Zulke ad hoc administratieve regelingen worden aangegaan
overeenkomstig de procedures in de punten 17 en 18 van afdeling IV. De hoogste rubriceringsgraad van EUCI die
mag worden uitgewisseld, is RESTREINT UE/EU RESTRICTED voor burgerlijke EVDB-operaties en CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL voor militaire EVDB-operaties, tenzij anders is bepaald in het gemeenschappelijk optreden
waarbij iedere EVDB-operatie wordt ingesteld.
25. Er zijn geen uitvoeringsregelingen of evaluatiebezoeken vereist alvorens de bepalingen betreffende de vrijgave van
EUCI in de context van de punten 22, 23 en 24 worden uitgevoerd.
26. Wanneer de ontvangende staat op het grondgebied waarvan een EVDB-operatie wordt uitgevoerd, geen vigerende
informatiebeveiligingsovereenkomst of administratieve regeling met de Europese Unie heeft voor de uitwisseling van
gerubriceerde informatie, kan, indien zich een specifieke en onmiddellijke operationele noodzaak voordoet, een ad
hoc administratieve regeling worden getroffen. In deze mogelijkheid wordt voorzien in het gemeenschappelijk
optreden waarin de EVDB-operatie wordt vastgesteld. Onder dergelijke omstandigheden wordt alleen EUCI vrijgege
ven die ten behoeve van de EVDB-operatie wordt gegenereerd en die niet hoger is gerubriceerd dan RESTREINT
UE/EU RESTRICTED. In het kader van een dergelijke ad hoc administratieve regeling verbindt de ontvangende staat
zich ertoe EUCI te beschermen overeenkomstig minimumnormen die niet minder streng zijn dan die van dit besluit.
27. Ten aanzien van gerubriceerde informatie die moeten worden opgenomen in kaderovereenkomsten inzake deelname,
in ad-hocovereenkomsten inzake deelname en in ad hoc administratieve regelingen bedoeld in de punten 22 tot en
met 24, wordt bepaald dat de derde staat of de internationale organisatie in kwestie ervoor zorgt dat het naar een
operatie uitgezonden personeel EUCI zal beschermen overeenkomstig de beveiligingsvoorschriften van de Raad en
overeenkomstig nadere instructies van de bevoegde autoriteiten, waaronder de commandostructuur van de operatie.
28. Indien vervolgens een informatiebeveiligingsovereenkomst wordt gesloten tussen de Europese Unie en een bijdra
gende derde staat of internationale organisatie, vervangt de informatiebeveiligingsovereenkomst, wat betreft het
verwerken van EUCI, een eventuele kaderovereenkomst inzake deelname, ad-hocovereenkomst inzake deelname of
ad hoc administratieve regeling.
29. Elektronische uitwisseling van EUCI wordt niet toegestaan op basis van een kaderovereenkomst inzake deelname, een
ad-hocovereenkomst inzake deelname of een ad hoc administratieve regeling met een derde staat of een inter
nationale organisatie, tenzij daarin in de overeenkomst of regeling in kwestie uitdrukkelijk wordt voorzien.
30. Ten behoeve van een EVDB-operatie gegenereerde EUCI mag worden bekendgemaakt aan personeel dat door derde
staten of internationale organisaties bij die operatie gedetacheerd is, overeenkomstig de punten 22 tot en met 29.
Wanneer aan dat personeel toegang tot EUCI wordt verleend in werkruimten of in CIS van een EVDB-operatie,
moeten maatregelen worden getroffen (zoals registratie van bekendgemaakte EUCI) om het risico van verlies of
compromittering te verkleinen. Dergelijke maatregelen worden opgesteld in de desbetreffende plannings- of missie
documenten.
VI. UITZONDERLIJKE AD-HOCVRIJGAVE VAN EUCI
31. Wanneer er geen kader bestaat overeenkomstig de delen III tot en met V, en wanneer de Raad of een van zijn
voorbereidende instanties vaststelt dat zich een uitzonderlijke noodzaak voordoet om EUCI vrij te geven aan een
derde staat of een internationale organisatie, moet het SGR:
a) voor zover mogelijk, met de veiligheidsinstanties van de derde staat of de internationale organisatie in kwestie
nagaan of de beveiligingsvoorschriften, -structuren en -procedures van die staat of organisatie van die aard zijn dat
aan hen vrijgegeven EUCI wordt beschermd volgens normen die niet minder streng zijn dan die van dit besluit;
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b) het Beveiligingscomité verzoeken om op basis van de beschikbare informatie een aanbeveling te doen betreffende
het vertrouwen dat kan worden gesteld in de beveiligingsvoorschriften, -structuren en -procedures van de derde
staat of de internationale organisatie waaraan de EUCI moet worden vrijgegeven.
32. Indien het Beveiligingscomité aanbeveelt de EUCI vrij te geven, wordt de zaak voorgelegd aan het Comité van
permanente vertegenwoordigers (Coreper), dat een besluit neemt over de vrijgave.
33. Indien het Veiligheidscomité aanbeveelt de EUCI niet vrij te geven, worden:
a) aangelegenheden inzake het GBVB/EVDB besproken door het Politiek en Veiligheidscomité, dat een aanbeveling
doet voor een besluit van het Coreper;
b) alle andere aangelegenheden besproken door het Coreper, dat vervolgens een besluit neemt.
34. Wanneer zulks passend wordt geacht en indien de bron vooraf schriftelijk toestemming verleent, kan het Coreper
besluiten dat de gerubriceerde informatie slechts gedeeltelijk mogen worden vrijgegeven of pas nadat zij een lagere
rubricering hebben gekregen of gederubriceerd zijn, of dat de vrij te geven informatie worden opgesteld zonder
vermelding van de bron of de oorspronkelijke EU-rubricering.
35. Nadat tot vrijgave van EUCI is besloten, verzendt het SGR het betrokken document, met daarop een markering
inzake de geschiktheid voor vrijgave die vermeldt aan welke derde staat of internationale organisatie het is vrijge
geven. Voorafgaand aan of op het moment van de daadwerkelijke vrijgave, zegt de derde partij in kwestie schriftelijk
toe dat zij de EUCI die zij ontvangt zal beschermen overeenkomstig de grondbeginselen en minimumnormen van dit
besluit.
VII. BEVOEGDHEID OM EUCI VRIJ TE GEVEN AAN DERDE STATEN OF INTERNATIONALE ORGANISATIES
36. Wanneer er overeenkomstig punt 2 een kader bestaat voor de uitwisseling van gerubriceerde informatie met een
derde staat of een internationale organisatie, neemt de Raad een besluit waarbij de SG/HV wordt gemachtigd om, met
inachtneming van het beginsel inzake toestemming van de bron, EUCI vrij te geven aan de derde staat of inter
nationale organisatie in kwestie.
37. Wanneer er overeenkomstig punt 3 een kader bestaat voor de uitwisseling van gerubriceerde informatie met een
derde staat of een internationale organisatie, wordt de SG/HV gemachtigd om EUCI vrij te geven, overeenkomstig het
gemeenschappelijk optreden waarbij de EVDB-operatie wordt opgezet en met inachtneming van het beginsel inzake
toestemming van de bron.
38. De SG/HV kan die machtigingen delegeren aan hoge ambtenaren van het SGR of andere personen die onder zijn
gezag staan.
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Aanhangsel A
DEFINITIES
In dit besluit wordt verstaan onder:
„aangewezen veiligheidsinstantie” (Designated Security Authority — DSA): een autoriteit onder het gezag van de nationale
veiligheidsinstantie (NSA) van een lidstaat die tot taak heeft industriële of andere entiteiten te informeren over alle
aspecten van het nationaal beleid inzake industriële veiligheid, en leiding te geven en bijstand te verlenen bij de uitvoering
ervan. De NSA of een andere bevoegde instantie kan de rol van DSA op zich nemen;
„beheer van gerubriceerde informatie” — zie artikel 9, lid 1;
„beveiligingsmodus”: de vaststelling van de voorwaarden waaronder een CIS functioneert, op basis van de rubricering van
de verwerkte informatie en de machtigingsgraden, de formele goedkeuringen inzake toegang en de noodzaak tot ken
nisname van de gebruikers ervan. Er zijn vier modi voor het verwerken en overdragen van gerubriceerde informatie: de
gededicaseerde modus, de system-highmodus, de compartimenteringsmodus en de multilevelmodus;
— „compartimenteringsmodus”: een modus operandi waarbij alle personen die toegang hebben tot het CIS een mach
tiging hebben voor de hoogste graad van rubricering van de in het CIS verwerkte informatie, maar niet alle personen
met toegang tot het CIS een formele machtiging hebben voor toegang tot alle in het CIS verwerkte informatie; een
formele machtiging houdt in dat er een formeel centraal beheer is van toegangscontrole, anders dan de bevoegdheid
van een individueel persoon om toegang te verlenen;
— „gededicaseerde modus”: een modus operandi waarbij alle personen die toegang hebben tot het CIS een machtiging
hebben voor de hoogste graad van rubricering van de in het CIS verwerkte informatie, en tevens een gedeelde
„noodzaak tot kennisname” voor alle in het CIS verwerkte informatie;
— „multilevelmodus”: een modus operandi waarbij niet alle personen die toegang hebben tot het CIS een machtiging
hebben voor de hoogste graad van rubricering van de in het CIS verwerkte informatie, en niet alle personen met
toegang tot het CIS een gedeelde noodzaak tot kennisname hebben voor de in het CIS verwerkte informatie;
— „system-highmodus”: een modus operandi waarbij alle personen die toegang hebben tot het CIS een machtiging
hebben voor de hoogste graad van rubricering van de in het CIS verwerkte informatie, maar niet alle personen met
toegang tot het CIS een gedeelde noodzaak tot kennisname hebben voor de in het CIS verwerkte informatie; toegang
tot informatie kan worden gegeven door één persoon;
„bron”: de instelling, het orgaan of de instantie of de lidstaat van de EU, een derde staat of een internationale organisatie
onder het gezag waarvan gerubriceerde informatie zijn gegenereerd en/of ingevoerd in de structuren van de EU;
„certificaat van veiligheidsmachtiging voor personen” (CPVM): een door een bevoegde autoriteit afgegeven certificaat
waarin wordt bevestigd dat de betrokkene gescreend is en in het bezit is van een geldige nationale PVM of EU-PVM,
en dat de rubriceringsgraad vermeldt van EUCI waartoe hij toegang mag hebben (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
of hoger), alsook de geldigheidsduur van de PVM en de datum waarop de geldigheid van het certificaat zelf afloopt;
„CIS-levenscyclus”: de volledige bestaansduur van een CIS, inhoudende ingebruikname, conceptie, planning, behoeftena
nalyse, ontwerp, ontwikkeling, testen, implementatie, in bedrijf zijn, onderhoud en buitengebruikstelling;
„communicatie- en informatiesysteem” (CIS) — zie artikel 10, lid 2;
„contractant”: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die handelingsbekwaam is om overeenkomsten te sluiten;
„derubricering”: de opheffing van een rubricering;
„document”: opgeslagen informatie, ongeacht de fysieke vorm of de kenmerken daarvan;
„dreiging”: een mogelijke oorzaak van een ongewenst incident dat kan leiden tot schade aan een organisatie of de door
haar gebruikte systemen; zulke dreigingen kunnen onopzettelijk op opzettelijk (kwaadwillig) zijn, en worden gekenmerkt
door bedreigende elementen, mogelijke doelwitten en aanvalsmethoden;
„encryptiesmateriaal”: encryptiealgoritmen, hard- en softwaremodules voor encryptie en encryptieproducten, inclusief
nadere informatie betreffende de implementatie en bijbehorende documentatie en bedieningsmateriaal;

L 141/57

L 141/58

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

„EVDB-operatie”: een militaire of civiele crisisbeheersingsoperatie uit hoofde van titel V van het EU-Verdrag;
„fysieke beveiliging” — zie artikel 8, lid 1;
„gerubriceerde EU-informatie” (EUCI) — zie artikel 2, lid 1;
„gerubriceerde onderaanneming”: een overeenkomst tussen een contractant van het SGR en een andere contractant (de
subcontractant) voor de levering van goederen, de uitvoering van werken of de verrichting van diensten waarvan de
uitvoering de toegang tot of het genereren van EUCI vereist of behelst;
„gerubriceerde opdracht”: een overeenkomst tussen het SGR en een contractant voor de levering van goederen, de
uitvoering van werken of de verrichting van diensten waarvan de uitvoering de toegang tot of het genereren van
EUCI vereist of behelst;
„gids voor rubricering” (GBR): een document waarin wordt bepaald welke elementen van een programma of opdracht
gerubriceerd zijn en wat de toepasselijke rubriceringgraden zijn. De GBR kan gedurende de looptijd van het programma
of de opdracht worden uitgebreid en de informatie kunnen opnieuw of lager worden gerubriceerd; als er een GBR is, is
het een onderdeel van het MBA;
„homologatie”: het proces dat leidt tot de formele verklaring van de instantie voor veiligheidshomologatie (SAA) dat een
systeem mag functioneren met een bepaald rubriceringniveau, in een specifieke beveiligingsmodus in zijn operationele
omgeving en op een aanvaardbaar risiconiveau, nadat is vastgesteld dat er een goedgekeurde reeks technische, fysieke,
organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen is ingebouwd;
„houder”: een naar behoren gemachtigde persoon van wie de noodzaak tot kennisname vaststaat en die EUCI in zijn bezit
heeft en derhalve voor de bescherming daarvan verantwoordelijk is;
„industriële of andere entiteit”: een entiteit die betrokken is bij de levering van goederen, de uitvoering van werken of de
verlening van diensten; het kan hierbij gaan om entiteiten die actief zijn op het gebied van industrie, handel, diensten,
wetenschappen, onderzoek, onderwijs of ontwikkeling, of om een zelfstandige;
„industriële beveiliging” — zie artikel 11, lid 1;
„information assurance” — zie artikel 10, lid 1;
„interconnectie” — zie bijlage IV, punt 31;
„kritisch bestanddeel”: alles wat van waarde is voor een organisatie, haar bedrijfsactiviteiten en de continuïteit daarvan,
met inbegrip van informatiebronnen ter ondersteuning van de opdracht van de organisatie;
„kwetsbaarheid”: een zwakte van eender welke aard die door een of meer dreigingen kan worden uitgebuit. Kwetsbaarheid
kan bestaan in nalatigheid of kan verband houden met onvoldoende strenge, onvolledige of onsamenhangende controles
en kan van technische, procedurele, fysieke, organisatorische of operationele aard zijn;
„materiaal”: documenten of enigerlei onderdeel van machines of uitrustingen die zijn of worden vervaardigd;
„memorandum over de beveiligingsaspecten” (MBA): een geheel van bijzondere, door de aanbestedende instantie uit
gevaardigde contractvoorwaarden die een integrerend deel vormen van een gerubriceerde opdracht die de toegang tot of
het genereren van EUCI behelst, en waarin de beveiligingseisen of de elementen van de opdracht die beveiligd moeten
worden, worden genoemd;
„overblijvend risico”: het risico dat blijft bestaan nadat er beveiligingsmaatregelen zijn genomen, aangezien niet alle
dreigingen worden tegengegaan en niet alle kwetsbaarheden kunnen worden weggenomen;
„personeelsgerelateerde beveiliging” — zie artikel 7, lid 1;
„proces inzake het beheer van veiligheidsrisico’s”: het volledige proces van het vaststellen, onder controle houden en tot
een minimum beperken van onzekere gebeurtenissen die de veiligheid van een organisatie of de door haar gebruikte
systemen kunnen treffen. Het bestrijkt alle risicogebonden activiteiten, met inbegrip van beoordeling, behandeling, aan
vaarding en communicatie;
„programma-/projectbeveiligingsinstructie” (PBI): een lijst van beveiligingsprocedures die op een specifiek programma/
project worden toegepast om de beveiligingsprocedures te standaardiseren. Het kan gedurende de gehele looptijd van
het programma/project worden herzien;
„registratie” — zie bijlage III, punt 18;
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„risico”: de mogelijkheid dat een bepaalde dreiging de interne en externe kwetsbaarheden van een organisatie of een van
de door haar gebruikte systemen zal uitbuiten en daarbij schade zal toebrengen aan de organisatie en haar materiële en
immateriële kritische bestanddelen. Risico wordt gemeten als een combinatie van de waarschijnlijkheid dat dreigingen zich
zullen voordoen en het effect daarvan;
— „risicoaanvaarding”: het besluit om erin te berusten dat er na de risicobehandeling een overblijvend risico blijft
bestaan;
— „risicobehandeling”: het matigen, verwijderen, verkleinen (via een passende combinatie van technische, fysieke, or
ganisatorische of procedurele maatregelen), overbrengen of onder toezicht houden van het risico;
— „risicobeoordeling”: het in kaart brengen van dreigingen en kwetsbaarheden en het verrichten van de daarmee verband
houdende risicoanalyse, d.w.z. de analyse van de waarschijnlijkheid en het effect;
— „risicocommunicatie”: houdt in dat er risicovoorlichtingscampagnes worden gevoerd, gericht op gebruikers van CIS,
dat goedkeuringsinstanties over die risico’s worden geïnformeerd en dat er verslag over wordt uitgebracht aan de
exploitanten;
„rubricering verlagen”: verlaging van het rubriceringniveau;
„Tempest”: het onderzoeken en bestuderen van en het toezicht houden op compromitterende elektromagnetische emissies
en de maatregelen om ze te bestrijden;
„veiligheidsmachtiging voor een vestiging” (VMV): een administratieve beslissing van een NSA of DSA waaruit blijkt dat de
vestiging vanuit beveiligingsoogpunt een afdoende niveau van bescherming biedt voor EUCI met een bepaalde rubrice
ringsgraad, en dat alle personeelsleden die toegang tot EUCI moeten hebben, een passend veiligheidsonderzoek hebben
ondergaan en informatie hebben ontvangen over de toepasselijke beveiligingseisen die nodig zijn om EUCI te kunnen
raadplegen en beschermen;
„veiligheidsmachtiging voor personen” (PVM): een van de volgende:
— „EU-veiligheidsmachtiging voor personen (EU-PVM) voor toegang tot EUCI”: een machtiging door het tot aanstelling
bevoegde gezag van het SGR die overeenkomstig dit besluit wordt verleend na de voltooiing van een veiligheids
onderzoek door de bevoegde instanties van een lidstaat, waarbij wordt bevestigd dat de betrokkene, mits zijn
„noodzaak tot kennisname” is vastgesteld, tot een bepaalde datum toegang mag hebben tot EUCI tot op een bepaald
niveau (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger); van die persoon wordt dan gezegd dat hij „gescreend” is;
— „nationale veiligheidsmachtiging voor personen (nationale PVM) voor toegang tot EUCI”: een verklaring van een
bevoegde autoriteit van een lidstaat, die wordt afgelegd na de voltooiing van een veiligheidsonderzoek door de
bevoegde instanties van die lidstaat, waarbij wordt bevestigd dat de betrokkene, mits zijn „noodzaak tot kennisname”
is vastgesteld, tot een bepaalde datum toegang mag hebben tot EUCI tot op een bepaald niveau (CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL of hoger); van die persoon wordt dan gezegd dat hij „gescreend” is;
„veiligheidsonderzoek”: de onderzoeksprocedures die de bevoegde instantie van een lidstaat overeenkomstig de nationale
wet- en regelgeving uitvoert om zekerheid te krijgen dat er geen negatieve feiten bekend zijn waardoor de betrokkene niet
in aanmerking zou komen voor een nationale PVM of een EU-PVM voor toegang tot EUCI tot op een bepaald niveau
(CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger);
„verdediging in de diepte”: de toepassing van een reeks beveiligingsmaatregelen in de vorm van meerdere verdedigings
lagen;
„verwerking” van EUCI: alle mogelijke handelingen waaraan EUCI tijdens de gehele levenscyclus kan worden onder
worpen. Hiertoe behoren het genereren, verwerken, vervoeren, rubricering verlagen, declassificeren en vernietigen van
de informatie. Met betrekking tot CIS behoren hiertoe ook het verzamelen, tonen, overdragen en opslaan ervan.
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Aanhangsel B
CONCORDANTIE VAN DE RUBRICERINGEN

EU

TRÈS SECRET UE/EU TOP
SECRET UE/EU SECRET
SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU
RESTRICTED

Très Secret (Loi
11.12.1998)

Secret (Loi
11.12.1998)

Confidentiel (Loi
11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet
11.12.1998)

Geheim (Wet
11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet
11.12.1998)

Bulgarije

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Tsjechië

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Denemarken

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Duitsland

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2)- VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH

Estland

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Ierland

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Spanje

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSIÓN LIMITADA

Frankrijk

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

zie voetnoot (3)

Italië

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Αbr: (AΑΠ)

Αbr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Αbr: (ΠΧ)

Letland

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Litouwen

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxemburg

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Hongarije

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nederland

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep. VERTROUWELIJK

Oostenrijk

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polen

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugal

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Roemenië

Strict secret de impor
tanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

België

Griekenland

Cyprus

zie voetnoot (1)
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RESTREINT UE/EU
RESTRICTED

Slovenië

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slowakije

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

YTTERST HEMLIG

HEMLIG

KONFIDENTIELL

BEGRÄNSAD
TILLGÅNG

HEMLIG AV
SYNNERLIG
BETYDELSE FÖR
RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

HEMLIG

HEMLIG

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Finland

KÄYTTÖ RAJOITETTU

HEMLIG/TOP SECRET
Zweden (4)

Verenigd
Koninkrijk

(1) Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding is in België geen classificatiegraad. België behandelt en beschermt alle gegevens met rubri
cering „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” op een niet minder stringente wijze dan door de normen en procedures in de beveiligings
voorschriften van de Raad van de Europese Unie wordt voorgeschreven.
2
( ) Germany: VS = Verschlusssache.
3
( ) Frankrijk maakt in zijn nationale systeem geen gebruik van de rubricering „RESTREINT”. Frankrijk behandelt en beschermt alle gegevens
met rubricering „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” op een niet minder stringente wijze dan door de normen en procedures in de
beveiligingsvoorschriften van de Raad van de Europese Unie wordt voorgeschreven.
(4) Zweden: de rubriceringen op de bovenste rij worden gebruikt door de defensieautoriteiten en die op de onderste rij door andere
autoriteiten.
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Aanhangsel C
LIJST VAN NATIONALE VEILIGHEIDSINSTANTIES (NSA's)
BELGIË
Nationale Veiligheidsoverheidsdienst,
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwik
kelingssamenwerking
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
BELGIË
Tel. secretariaat +32 25014542
Fax +32 25014596
E-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be

DENEMARKEN
Politiets Efterretningstjeneste
(Deense veiligheidsinlichtingendienst)
Klausdalsbrovej 1
2860 Søborg
DENEMARKEN
Tel. +45 33148888
Fax +45 33430190
Forsvarets Efterretningstjeneste
(Deense defensie-inlichtingendienst)
Kastellet 30
2100 Copenhagen Ø
DENEMARKEN
Tel. +45 33325566
Fax +45 33931320

BULGARIJE
State Commission on Information Security
90 Cherkovna Str.
1505 Sofia
BULGARIJE
Tel. +359 29215911
Fax +359 29873750
E-mail: dksi@government.bg
Website: www.dksi.bg

DUITSLAND
Bundesministerium des Innern
Referat ÖS III 3
Alt-Moabit 101 D
11014 Berlin
DUITSLAND
Tel. +49 30186810
Fax +49 30186811441
E-mail: oesIII3@bmi.bund.de

TSJECHIË
Národní bezpečnostní úřad
(National Security Authority)
Na Popelce 2/16
150 06 Praha 56
REPUBLIEK TSJECHIË

ESTLAND
National Security Authority Department
Estonian Ministry of Defence
Sakala 1
15094 Tallinn
ESTLAND

Tel. +420 257283335
Fax +420 257283110
E-mail: czech.nsa@nbu.cz
Website: www.nbu.cz

Tel. +372 7170113, +372 7170117
Fax +372 7170213
E-mail: nsa@kmin.ee

IERLAND
National Security Authority
Department of Foreign Affairs
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland

SPANJE
Autoridad Nacional de Seguridad
Oficina Nacional de Seguridad
Avenida Padre Huidobro s/n
28023 Madrid
SPANJE

Tel. +353 14780822
Fax +353 14082959

Tel. +34 913725000
Fax +34 913725808
E-mail: nsa-sp@areatec.com

GRIEKENLAND
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)
Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών
ΣΤΓ 1020 -Χολαργός (Αθήνα)
Ελλάδα

FRANKRIJK
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)
51 Boulevard de la Tour-Maubourg
75700 Paris 07 SP
FRANKRIJK

Τηλέφωνα: +30 2106572045 (ώρες γραφείου)
+30 2106572009 (ώρες γραφείου)
Φαξ: +30 2106536279
+30 2106577612

Tel. +33 171758177
Fax +33 171758200

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)
Military Intelligence Sectoral Directorate
Security Counterintelligence Directorate
STG 1020 Holargos — Athens
GRIEKENLAND
Tel. +30 2106572045,
+30 21065720 09
Fax +30 2106536279,
+30 2106577612
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ITALIË
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
D.I.S. — U.C.Se.
Via di Santa Susanna, 15
00187 Roma
ITALIË
Tel. +39 0661174266
Fax +39 064885273
CYPRUS
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)
Υπουργείο Άμυνας
Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4
1432 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22807569, +357 22807643,
+357 22807764
Τηλεομοιότυπο: +357 22302351
Ministry of Defence
Minister's Military Staff
National Security Authority (NSA)
4 Emanuel Roidi street
1432 Nicosia
CYPRUS

LETLAND
National Security Authority
Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia
P.O.Box 286
Riga, LV-1001
Tel. + 371 67025418
Fax + 371 67025454
E-mail: ndi@sab.gov.lv

LITOUWEN
Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo ko
misija
(The Commission for Secrets Protection Coordination of
the Republic of Lithuania
National Security Authority)
Gedimino 40/1
LT-01110 Vilnius
Tel. +370 52663201,
+370 52663202
Fax +370 52663200
E-mail: nsa@vsd.lt

Tel. +357 22807569, +357 22807643,
+357 22807764
Fax +357 22302351
E-mail: cynsa@mod.gov.cy
LUXEMBURG
Autorité nationale de Sécurité
Boîte postale 2379
1023 Luxembourg
LUXEMBURG

NEDERLAND
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Tel. +352 24782210 central
+352 24782253 direct
Fax +352 24782243

Tel. +31 703204400
Fax +31 703200733

HONGARIJE
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
(National Security Authority)
P.O. Box 2
1357 Budapest
HONGARIJE

Ministerie van Defensie
Beveiligingsautoriteit
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703187060
Fax +31 703187522

Tel. +361 3469652
Fax +361 3469658
E-mail: nbf@nbf.hu
Website: www.nbf.hu
MALTA
Ministry of Justice and Home Affairs
P.O. Box 146
Valletta
MALTA
Tel. +356 21249844
Fax +356 25695321

OOSTENRIJK
Informationssicherheitskommission
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1014 Wien
OOSTENRIJK
Tel. +43 1531152594
Fax +43 1531152615
E-mail: ISK@bka.gv.at
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POLEN
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego — ABW
(Internal Security Agency)
2A Rakowiecka St.
00-993 Warszawa
POLEN
Tel. +48 225857360
Fax +48 225858509
E-mail: nsa@abw.gov.pl
Website: www.abw.gov.pl
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
(Military Counter-Intelligence Service)
Classified Information Protection Bureau
Oczki 1
02-007 Warszawa
POLEN

ROEMENIË
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
(Romanian NSA — ORNISS
National Registry Office for Classified Information)
4 Mures Street
012275 Bucharest
ROEMENIË
Tel. +40 212245830
Fax +40 212240714
E-mail: nsa.romania@nsa.ro
Website: www.orniss.ro

Tel. +48 226841247
Fax +48 226841076
E-mail: skw@skw.gov.pl
PORTUGAL
Presidência do Conselho de Ministros
Autoridade Nacional de Segurança
Rua da Junqueira, 69
1300-342 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 213031710
Fax +351 213031711
SLOWAKIJE
Národný bezpečnostný úrad
(National Security Authority)
Budatínska 30
P.O. Box 16
850 07 Bratislava
SLOWAKIJE
Tel. +421 268692314
Fax +421 263824005
Website: www.nbusr.sk
FINLAND
National Security Authority
Ministry for Foreign Affairs
P.O. Box 453
FI-00023 Government
Tel. 1 +358 916056487
Tel. 2 +358 916056484
Fax +358 916055140
E-mail: NSA@formin.fi

SLOVENIË
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
Gregorčičeva 27
SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 14781390
Fax +386 14781399

ZWEDEN
Utrikesdepartementet
(Ministerie van buitenlandse zaken)
SSSB
SE-103 39 Stockholm
Tel. +46 84051000
Fax +46 87231176
E-mail: ud-nsa@foreign.ministry.se

VERENIGD KONINKRIJK
UK National Security Authority
Room 335, 3rd Floor
70 Whitehall
London
SW1A 2WH 2AS
VERENIGD KONINKRIJK
Tel. 1 +44 2072765649
Tel. 2 +44 2072765497
Fax +44 2072765651
E-mail: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk
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Aanhangsel D
LIJST VAN AFKORTINGEN
Acroniem

Betekenis

AQUA

Appropriately Qualified Authority (naar behoren gekwalificeerde instantie)

BPS

Boundary Protection Services (voorzieningen om de grenzen te beschermen)

CAA

Crypto Approval Authority (overheid voor de goedkeuring van encryptieproducten)

CCTV

Closed Circuit Television (gesloten tv-circuit)

CDA

Crypto Distribution Authority (overheid voor de verdeling van encryptieproducten)

CIS

Communicatie- en informatiesystemen die EUCI verwerken

COREPER

Comité van permanente vertegenwoordigers

CPVM

Certificaat van veiligheidsmachtiging voor personen

DSA

Designated Security Authority (aangewezen veiligheidsautoriteit)

ECSD

European Commission Security Directorate (directoraat Veiligheid van de Europese Commis
sie)

EUCI

EU Classified Information (gerubriceerde EU-informatie)

EVDB

Europees veiligheids- en defensiebeleid

FSC

Facility Security Clearance (veiligheidsmachtiging voor een vestiging)

GBR

Gids voor rubricering

GBVB

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

IA

Information Assurance (informatieborging)

IAA

Information Assurance Authority (IA-overheid)

IDS

Intrusion Detection System (indringerdetectiesysteem)

IT

Informatietechnologie

MBA

Memorandum over de beveiligingsaspecten

NSA

National Security Authority (nationale veiligheidsautoriteit)

OB's

Operationele beveiligingsprocedures

PBI

Programma-/projectbeveiligingsinstructies

PVM

Veiligheidsmachtiging voor personen

SAA

Security Accreditation Authority (homologatieoverheid)

SG/HV

Secretaris-generaal van de Raad/Hoge vertegenwoordiger voor het GBVB

SGR

Secretariaat-generaal van de Raad

SSB

Systeemgebonden specificatie van beveiligingseisen

SVEU

Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie

TA

Tempest-Authority (Tempest-overheid)

VAO

Veiligheidshomologatieorgaan
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HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN
BESLUIT Nr. 1/2011 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-MAROKKO
van 30 maart 2011
betreffende de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij
Protocol nr. 4 bij de Euro-mediterrane Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
(2011/293/EU)
DE ASSOCIATIERAAD EU-MAROKKO,

Gezien de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associ
atie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap
pen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko,
anderzijds (1), met name artikel 39 van Protocol nr. 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In de nomenclatuur waarop het Verdrag over het gehar
moniseerde systeem inzake de omschrijving en codering
van goederen („geharmoniseerd systeem”) van de Wereld
douaneunie betrekking heeft, werden wijzigingen aange
bracht die op 1 januari 2007 in werking zijn getreden.
Gezien het aantal wijzigingen dat in de lijst in bijlage II
bij Protocol nr. 4 bij de overeenkomst („bijlage II”) moet
worden aangebracht, verdient het aanbeveling deze lijst,
om redenen van duidelijkheid, in haar geheel te vervan
gen.
Daar de wijzigingen in het geharmoniseerd systeem niet
ten doel hebben de oorsprongsregels te wijzigen, blijft
bijlage II op dat punt van toepassing, en de wijzigingen
van deze bijlage dienen derhalve met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2007 van toepassing te zijn.

(1) PB L 70 van 18.3.2000, blz. 2.

(4)

Bijlage II dient derhalve te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Protocol nr. 4 bij de overeenkomst die de lijst van
oorsprongverlenende be- en verwerkingen bevat, wordt vervan
gen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vast
gesteld.

Het is met ingang van 1 januari 2007 van toepassing.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2011.

Voor de Associatieraad EU-Marokko
De voorzitster
C. ASHTON
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BIJLAGE
„BIJLAGE II
LIJST VAN OORSPRONGVERLENENDE BE- OF VERWERKINGEN
Niet alle in de lijst genoemde producten vallen onder de overeenkomst. De lijst dient daarom samen met de andere delen
van de overeenkomst te worden gelezen.
GS-post

Omschrijving

(1)

(2)

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen
(3)

hoofdstuk 1

Levende dieren

Alle dieren van hoofdstuk 1 moeten geheel
en al verkregen zijn

hoofdstuk 2

Vlees en eetbare slachtafvallen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van de hoofdstukken 1 en 2 geheel
en al verkregen zijn

hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere on
gewervelde waterdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 3 geheel en al verkre
gen zijn

ex hoofdstuk 4

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; na
tuurhonig; eetbare producten van dierlijke
oorsprong, elders genoemd noch elders on
der begrepen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 4 geheel en al verkre
gen zijn

Karnemelk, gestremde melk en room, yog
hurt, kefir en andere gegiste of aange
zuurde melk en room, ook indien ingedikt,
met toegevoegde suiker of andere zoetstof
fen, gearomatiseerd of met toegevoegde
vruchten of cacao

Vervaardiging waarbij:

0403

– alle gebruikte materialen van hoofdstuk
4 geheel en al verkregen zijn,
– alle gebruikte vruchtensappen (met uit
zondering van vruchtensappen van ana
nassen, lemmetjes, pompelmoezen of
pomelo’s) bedoeld bij post 2009 van
oorsprong zijn, en
– de waarde van alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 17 niet hoger is dan
30 % van de prijs af fabriek van het
product

ex hoofdstuk 5

Andere producten van dierlijke oorsprong,
elders genoemd noch elders onder begre
pen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 5 geheel en al verkre
gen zijn

ex 0502

Bereid haar van varkens of van wilde zwij
nen

Reinigen, ontsmetten, sorteren en rechts
trijken van haar

Levende planten en producten van de bloe
menteelt

Vervaardiging waarbij:

hoofdstuk 6

– alle gebruikte materialen van hoofdstuk
6 geheel en al verkregen zijn, en
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

hoofdstuk 7

Groenten, planten, wortels en knollen,
voor voedingsdoeleinden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 7 geheel en al verkre
gen zijn

of
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(2)

Fruit; schillen van citrusvruchten en van
meloenen

(3)

Vervaardiging waarbij:
– alle gebruikte vruchten geheel en al ver
kregen zijn, en
– de waarde van alle gebruikte materialen
van hoofdstuk 17 niet hoger is dan
30 % van de prijs af fabriek van het
product

Koffie, thee, maté en specerijen, met uit
zondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 9 geheel en al verkre
gen zijn

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begre
pen, ook indien gebrand; bolsters en schil
len, van koffie; koffiesurrogaten die koffie
bevatten, ongeacht de mengverhouding

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post

0902

Thee, ook indien gearomatiseerd

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post

Kruidenmengsels

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post

Granen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 10 geheel en al ver
kregen zijn

ex hoofdstuk 11

Producten van de meelindustrie; mout; zet
meel; inuline; tarwegluten, met uitzon
dering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte gra
nen, groenten en planten voor voedings
doeleinden, knollen en wortels van post
0714 of vruchten geheel en al verkregen
zijn

ex 1106

Meel, gries en poeder van gedroogde zaden
van peulgroenten bedoeld bij post 0713

Drogen en malen van peulgroenten van
post 0708

hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei
zaden, zaaigoed en vruchten; planten
voor industrieel en voor geneeskundig ge
bruik; stro en voeder

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 12 geheel en al ver
kregen zijn

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gom
harsen en oleoharsen (bijvoorbeeld bal
sems) van natuurlijke oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van post 1301 niet
hoger is 50 % van de prijs af fabriek van
het product

1302

Plantensappen en plantenextracten; pecti
nestoffen, pectinaten en pectaten; agaragar
en andere uit plantaardige producten ver
kregen plantenslijmen en bindmiddelen,
ook indien gewijzigd:

ex hoofdstuk 9

ex 0910

hoofdstuk 10

– plantenslijmen en bindmiddelen, gewij
zigd, verkregen uit plantaardige produc
ten

Vervaardiging uit niet gewijzigde planten
slijmen en bindmiddelen

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct
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hoofdstuk 14

Plantaardige grondstoffen; plantaardige
producten, elders genoemd noch elders on
der begrepen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 14 geheel en al ver
kregen zijn

ex hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige)
en dissociatieproducten daarvan; bewerkt
spijsvet; was van dierlijke of van plantaar
dige oorsprong, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

1501

1502

1504

ex 1505

1506

(3)

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en
vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld
bij post 0209 of 1503:
– beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van post 0203, 0206 of 0207 of
van beenderen van post 0506

– andere

Vervaardiging uit vlees of eetbare slacht
afvallen van varkens bedoeld bij post
0203 of 0206 of uit vlees en eetbare
slachtafvallen van pluimvee van post 0207

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan
dat bedoeld bij post 1503
– beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van post 0201, 0202, 0204 of
0206 of van beenderen van post 0506

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 2 geheel en al verkre
gen zijn

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdie
ren, alsmede fracties daarvan, ook indien
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
– vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 1504

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel
en al verkregen zijn

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet van post
1505

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

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 1506

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 2 geheel en al verkre
gen zijn
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Plantaardige vette oliën en fracties daarvan:
– sojaolie, grondnotenolie, palmolie, ko
kosolie (kopraolie), palmpittenolie, ba
bassunotenolie, tungolie, aleuritisolie, oi
ticicaolie, myricawas, japanwas, fracties
van jojobaolie en oliën voor ander tech
nisch of industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van producten voor men
selijke consumptie

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

– vaste fracties, met uitzondering van die
van jojobaolie

Vervaardiging uit andere materialen van de
posten 1507 tot en met 1515

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte plant
aardige materialen geheel en al verkregen
zijn

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën,
alsmede fracties daarvan, geheel of gedeel
telijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw
veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien ge
raffineerd, doch niet verder bereid

Vervaardiging waarbij:

Margarine; mengsels en bereidingen, voor
menselijke consumptie, van dierlijke of
plantaardige vetten of oliën of van fracties
van verschillende vetten en oliën bedoeld
bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en
oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post
1516

Vervaardiging waarbij:

Bereidingen van vlees, van vis, van schaal
dieren, van weekdieren of van andere on
gewervelde waterdieren

Vervaardiging:

ex hoofdstuk 17

Suiker en suikerwerk, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede
chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm,
gearomatiseerd of met toegevoegde kleur
stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 17
niet hoger is dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose,
maltose, glucose en fructose (levulose)
daaronder begrepen, in vaste vorm; suiker
stroop, niet gearomatiseerd en zonder toe
gevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook
indien met natuurhoning vermengd; kara
mel:

1516

1517

hoofdstuk 16

– alle gebruikte materialen van hoofdstuk
2 geheel en al verkregen zijn, en
– alle gebruikte plantaardige materialen ge
heel en al verkregen zijn. Wel mogen
materialen van de posten 1507, 1508,
1511 en 1513 worden gebruikt.

– alle gebruikte materialen van hoofdstuk
ken 2 en 4 geheel en al verkregen zijn,
en
– alle gebruikte plantaardige materialen ge
heel en al verkregen zijn. Wel mogen
materialen van de posten 1507, 1508,
1511 en 1513 worden gebruikt.

– uit dieren van hoofdstuk 1, en/of
– waarbij alle gebruikte materialen van
hoofdstuk 3 geheel en al verkregen zijn

– chemisch zuivere maltose en chemisch
zuivere fructose

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 1702

– andere suiker, in vaste vorm, gearomati
seerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 17
niet hoger is dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van oorsprong zijn
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ex 1703

Melasse verkregen bij de extractie of de
raffinage van suiker, gearomatiseerd of
met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 17
niet hoger is dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade
daaronder begrepen)

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product

hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke
consumptie van meel, gries, griesmeel, zet
meel of moutextract, geen of minder dan
40 gewichtspercenten cacao bevattend, be
rekend op een geheel ontvette basis, elders
genoemd noch elders onder begrepen; be
reidingen voor menselijke consumptie van
producten bedoeld bij de posten 0401 tot
en met 0404, geen of minder dan 5 ge
wichtspercenten cacao bevattend, berekend
op een geheel ontvette basis, elders ge
noemd noch elders onder begrepen:
– moutextract

Vervaardiging uit granen van hoofdstuk 10

– andere

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld
(met vlees of andere zelfstandigheden), dan
wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti,
macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli
en cannelloni; couscous, ook indien bereid:
– bevattende niet meer dan 20 gewichts
percenten vlees, eetbare slachtafvallen,
vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen
en graanderivaten (met uitzondering van
harde tarwe en derivaten daarvan) geheel
en al verkregen zijn

– bevattende meer dan 20 gewichtspercen
ten vlees, eetbare slachtafvallen, vis,
schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij:
– alle gebruikte granen en graanderivaten
(met uitzondering van harde tarwe en
derivaten daarvan) geheel en al verkre
gen zijn, en
– alle gebruikte materialen van hoofdstuk
ken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn.

L 141/71

of

(4)

NL

L 141/72

(1)

Publicatieblad van de Europese Unie

(2)

(3)

1903

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

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van
aardappelzetmeel van post 1108

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of
door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes);
granen (andere dan maïs) in de vorm van
korrels of in de vorm van vlokken of van
andere bewerkte korrels (met uitzondering
van meel, gries en griesmeel), voorgekookt
of op andere wijze bereid, elders genoemd
noch elders onder begrepen

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van post 1806
– waarbij het gebruikte graan of meel (met
uitzondering van harde tarwe en maïs
van de soort Zea indurata, en derivaten
daarvan) geheel en al verkregen zijn, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product

Brood, gebak, biscuits en andere bakkers
waren, ook indien deze producten cacao
bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels
voor geneesmiddelen, plakouwels en derge
lijke producten van meel of van zetmeel

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van hoofdstuk 11

ex hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en
van andere plantendelen, met uitzondering
van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte groen
ten en vruchten geheel en al verkregen zijn

ex 2001

Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen)
en dergelijke eetbare plantendelen met een
zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtsper
centen, bereid of verduurzaamd in azijn of
azijnzuur

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Aardappelen in de vorm van meel, gries of
vlokken, op andere wijze bereid of ver
duurzaamd dan in azijn of azijnzuur

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

2006

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en
andere plantendelen, gekonfijt met suiker
(uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalli
seerd)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 17
niet hoger is dan 30 % van de prijs af
fabriek van het product

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchten
moes en vruchtenpasta, door koken of sto
ven verkregen, met of zonder toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging:

1905

ex 2004
ex 2005

en

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product
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– Noten, zonder toegevoegde suiker of al
cohol

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
van oorsprong zijnde gebruikte noten en
oliehoudende zaden, bedoeld bij de posten
0801, 0802 en 1202 tot en met 1207,
hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek
van het product

– pindakaas; mengsels op basis van graan;
palmharten; maïs

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

– andere, met uitzondering van vruchten
(noten daaronder begrepen), anders ge
kookt dan in water of stoom, zonder
toegevoegde suiker, bevroren

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost
daaronder begrepen) en ongegiste groente
sappen, zonder toegevoegde alcohol, ook
indien met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product

ex hoofdstuk 21

2101

2103

ex 2104

Diverse producten voor menselijke con
sumptie, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Extracten, essences en concentraten, van
koffie, van thee of van maté, en preparaten
op basis van deze producten of op basis
van koffie, van thee of van maté; gebrande
cichorei en andere gebrande koffiesurroga
ten, alsmede extracten, essences en concen
traten daarvan

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij alle gebruikte cichorei geheel en
al verkregen is

Sausen en preparaten voor sausen; samen
gestelde kruiderijen en dergelijke produc
ten; mosterdmeel en bereide mosterd:
– Sausen en preparaten voor sausen; sa
mengestelde kruiderijen en dergelijke
producten

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Mosterdmeel en bereide mosterd mogen
evenwel worden gebruikt.

– mosterdmeel en bereide mosterd

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post

Preparaten voor soep of voor bouillon; be
reide soep en bouillon

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van
groenten, bereid of verduurzaamd, van de
posten 2002 tot en met 2005

L 141/73

of

(4)

L 141/74

(1)

2106

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

(2)

Producten voor menselijke consumptie, el
ders genoemd noch elders onder begrepen

(3)

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product

ex hoofdstuk 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en
azijn, met uitzondering van:

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij alle gebruikte druiven of van
druiven afkomstige materialen geheel
en al verkregen zijn

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daar
onder begrepen, met toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, dan wel gearomati
seerd, alsmede andere alcoholvrije dranken,
andere dan de vruchten- en groentesappen
bedoeld bij post 2009

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product,
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen van hoofdstuk 17 niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product, en
– waarbij alle gebruikte vruchtensappen
(met uitzondering van vruchtensappen
van ananassen, lemmetjes, pompelmoe
zen of pomelo’s) van oorsprong zijn

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een
alcoholvolumegehalte van 80 % vol of
meer; ethylalcohol en gedistilleerde dran
ken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van de posten 2207 en 2208, en
– waarbij alle druiven of van druiven af
komstige materialen geheel en al verkre
gen zijn of waarbij, indien alle andere
gebruikte materialen reeds van oor
sprong zijn, arak is gebruikt tot ten
hoogste 5 % vol

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een
alcoholvolumegehalte van minder dan
80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren
en andere dranken die gedistilleerde alco
hol bevatten

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van de posten 2207 en 2208, en
– waarbij alle druiven of van druiven af
komstige materialen geheel en al verkre
gen zijn of waarbij, indien alle andere
gebruikte materialen reeds van oor
sprong zijn, arak is gebruikt tot ten
hoogste 5 % vol

ex hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie;
bereid voedsel voor dieren, met uitzon
dering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 2301

Walvismeel; meel, poeder en pellets, van
vis, van schaaldieren, van weekdieren of
van andere ongewervelde waterdieren, on
geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel
en al verkregen zijn
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ex 2303

Afvallen van maïszetmeelfabrieken (met
uitzondering van ingedikt zwelwater), met
een gehalte aan proteïnen, berekend op de
droge stof, van meer dan 40 gewichtsper
centen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte maïs
geheel en al verkregen is

ex 2306

Perskoeken en andere vaste afvallen, ver
kregen bij de winning van olijfolie, met
een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 %

Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven
geheel en al verkregen zijn

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het
voederen van dieren

Vervaardiging waarbij:
– alle gebruikte granen, suiker of melasse,
vlees of melk van oorsprong zijn, en
– alle gebruikte materialen van hoofdstuk
3 geheel en al verkregen zijn

ex hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurro
gaten, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mate
rialen van hoofdstuk 24 geheel en al ver
kregen zijn

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

Vervaardiging waarbij ten minste 70 ge
wichtspercenten van de ruwe en niet tot
verbruik bereide tabak of afvallen van ta
bak van post 2401 van oorsprong zijn

ex 2403

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten minste 70 ge
wichtspercenten van de ruwe en niet tot
verbruik bereide tabak of afvallen van ta
bak van post 2401 van oorsprong zijn

ex hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en
cement, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 2504

Natuurlijk kristallijn grafiet, met koolstof
verrijkt, gezuiverd en gemalen

Verrijking van het koolstofgehalte, het zui
veren en malen van ruw kristallijn grafiet

ex 2515

Marmer, enkel gesneden door zagen, splij
ten en dergelijke, in blokken of platen van
vierkante of rechthoekige vorm, met een
dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van marmer
(zelfs indien reeds gezaagd) met een dikte
van meer dan 25 cm

ex 2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en an
dere natuursteen voor de steenhouwerij of
voor het bouwbedrijf, in blokken of platen
van vierkante of rechthoekige vorm, enkel
gesneden door zagen, splijten of op derge
lijke wijze, met een dikte van niet meer
dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van natuur
steen (zelfs indien reeds gezaagd) met een
dikte van meer dan 25 cm

ex 2518

Dolomiet, gesinterd of gebrand

Sinteren of branden van niet gesinterd of
gebrand dolomiet

2402
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ex 2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magne
siet), fijngemaakt, in hermetisch gesloten
recipiënten, en magnesiumoxide, ook in
dien zuiver, met uitzondering van gesmol
ten magnesia of doodgebrande magnesia
(gesinterd)

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magne
siet) mag evenwel worden gebruikt

ex 2520

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 2524

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestmineralen (asbest
concentraat)

ex 2525

Micapoeder

Malen van mica of van afval van mica

ex 2530

Verfaarden, gebrand of fijngemaakt

Branden of malen van verfaarden

Ertsen, slakken en assen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie en distilla
tieproducten daarvan; bitumineuze stoffen;
minerale was, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 2707

Oliën waarin het gewicht van de aromati
sche bestanddelen dat van de niet-aromati
sche bestanddelen overtreft, zijnde soortge
lijke producten als minerale oliën verkre
gen bij het distilleren van hoge-tempera
tuur-steenkoolteer, die voor 65 % of meer
van hun volume overdistilleren bij een
temperatuur van 250 °C of minder (meng
sels van benzol en van benzine daaronder
begrepen), bestemd om te worden gebruikt
als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (1)

Ruwe oliën uit bitumineuze mineralen

Droge distillatie van bitumineuze minera
len

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen,
andere dan ruwe; preparaten die 70 of
meer gewichtspercenten aardolie of olie
uit bitumineuze mineralen bevatten en
waarvan het karakter door deze olie wordt
bepaald, elders genoemd noch elders onder
begrepen; afvalolie

Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (2)

hoofdstuk 26

ex 2709

2710

of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product
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(2)

Aardgas en andere gasvormige koolwater
stoffen

(3)

Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (2)
of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

2712

2713

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit
aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaan
was, turfwas, andere minerale was en der
gelijke door synthese of op andere wijze
verkregen producten, ook indien gekleurd

Petroleumcokes, petroleumbitumen en an
dere residuen van aardolie of van olie uit
bitumineuze materialen

Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (1)
of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product
Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (1)
of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bi
tumineuze leisteen en bitumineus zand; as
faltiet en asfaltsteen

Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (1)
of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

2715

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt,
van natuurlijk bitumen, van petroleumbitu
men, van minerale teer of van minerale
teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek,
vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))

Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (1)
of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product
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ex hoofdstuk 28

Anorganische chemische producten; anor
ganische of organische verbindingen van
edele metalen, van radioactieve elementen,
van zeldzame aardmetalen en van isoto
pen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

ex 2805

Mischmetall

Vervaardiging door elektrolytische of ther
mische behandeling waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet meer hoger is
dan 50 % van de prijs af fabriek van het
product

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide

ex 2833

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 2840

Natriumperboraat

Vervaardiging uit dinatriumtetraboraatpen
tahydraat

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 2852

Kwikverbindingen van inwendige ethers,
alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitro
soderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post. De waarde van alle ge
bruikte materialen van post 2909 is even
wel niet hoger dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

Kwikverbindingen van nucleïnezuren en
zouten daarvan, al dan niet chemisch wel
bepaald; andere heterocyclische verbindin
gen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post. De waarde van de ge
bruikte materialen van de posten 2852,
2932, 2933 en 2934 is evenwel niet hoger
20 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex hoofdstuk 29

Organische chemische producten, met uit
zondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 2901

Acyclische koolwaterstoffen bestemd om te
worden gebruikt als motorbrandstof of als
andere brandstof

Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (1)
of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product
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Cycloalkanen en cycloalkenen (andere dan
azulenen), benzeen, tolueen, xylenen, be
stemd om te worden gebruikt als motor
brandstof of als andere brandstof

(3)
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Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (1)
of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

ex 2905

Metaalalcoholaten van alcohol bedoeld bij
deze post en van ethanol

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 2905. Metaalalcohola
ten van deze post mogen evenwel worden
gebruikt, op voorwaarde dat de totale
waarde ervan niet hoger is dan 20 % van
de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbon
zuren, daarvan afgeleide anhydriden, halo
geniden, peroxiden en peroxyzuren, halo
geen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van
deze producten

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post. De waarde van alle ge
bruikte materialen van de posten 2915
en 2916 mag evenwel niet hoger zijn
dan 20 % van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 2932

– Inwendige ethers, alsmede halogeen-,
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post. De waarde van alle ge
bruikte materialen van post 2909 mag
evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

– Cyclische acetalen en inwendige hemia
cetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitroen nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

2933

Heterocyclische verbindingen met uitslui
tend één of meer stikstofatomen als hetero
atoom

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post. De waarde van alle ge
bruikte materialen van de posten 2932
en 2933 mag evenwel niet hoger zijn
dan 20 % van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan
niet chemisch welbepaald; andere hetero
cyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post. De waarde van alle ge
bruikte materialen van de posten 2932,
2933 en 2934 mag evenwel niet hoger
zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van
het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 2939

Concentraten van papaverbolkaf met een
gehalte aan alkaloïden van 50 gewichtsper
centen of meer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex hoofdstuk 30

Farmaceutische producten, met uitzon
dering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product
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(3)

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor
therapeutisch of profylactisch gebruik of
voor het stellen van diagnosen; sera van
geïmmuniseerde dieren of personen, als
mede andere bloedfracties en gewijzigde
immunologische producten, al dan niet
verkregen door middel van biotechnologi
sche processen; vaccins, toxinen, culturen
van micro-organismen (andere dan gist)
en dergelijke producten:
– producten bestaande uit twee of meer
bestanddelen die voor therapeutisch of
profylactisch gebruik zijn vermengd of
ongemengde producten voor dit gebruik,
aangeboden in afgemeten hoeveelheden
of gereed voor de verkoop in het klein

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 3002. Materialen met
dezelfde omschrijving als het product mo
gen evenwel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af fabriek van
het product

– andere
– – Menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 3002. Materialen met
dezelfde omschrijving als het product mo
gen evenwel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af fabriek van
het product

– – dierlijk bloed, bereid voor therapeu
tisch of profylactisch gebruik

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 3002. Materialen met
dezelfde omschrijving als het product mo
gen evenwel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af fabriek van
het product

– – bloedfracties, andere dan sera van
geïmmuniseerde dieren of personen,
hemoglobine, bloedglobuline en se
rumglobuline

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 3002. Materialen met
dezelfde omschrijving als het product mo
gen evenwel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af fabriek van
het product

– – hemoglobine, bloedglobuline en se
rumglobuline

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 3002. Materialen met
dezelfde omschrijving als het product mo
gen evenwel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af fabriek van
het product

– – andere

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 3002. Materialen met
dezelfde omschrijving als het product mo
gen evenwel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde ervan niet ho
ger is dan 20 % van de prijs af fabriek van
het product
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3003 en 3004

Geneesmiddelen (andere dan de producten
bedoeld bij de posten 3002, 3005 en
3006):

(3)

– verkregen uit amikacine bedoeld bij post
2941

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van post 3003 of 3004 mogen
evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet hoger is
dan 20 % van de prijs af fabriek van het
product

– andere

Vervaardiging:
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– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product. Mate
rialen van post 3003 of 3004 mogen
evenwel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product
ex 3006

– Farmaceutische afvallen, bedoeld bij aan
tekening 4 k) op dit hoofdstuk

Het product behoudt de oorspronkelijke
indeling

– Steriele barrièremiddelen tegen het ver
kleven, voor de chirurgie of voor de
tandheelkunde, ook indien zij door het
lichaam kunnen worden geabsorbeerd
– van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 39
niet hoger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product (3)

– van weefsels

Vervaardiging uit: (4)

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
gekaard of gekamd of op andere wijze
bewerkt met het oog op het spinnen,
of
– chemische materialen of textielmassa

ex hoofdstuk 31

– hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor
gebruik in de stomazorg

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Meststoffen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product
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(2)

Minerale of chemische meststoffen die twee
of drie van de vruchtbaarmakende elemen
ten stikstof, fosfor en kalium bevatten; an
dere meststoffen; producten bedoeld bij dit
hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vor
men, dan wel in verpakkingen met een
brutogewicht van niet meer dan 10 kg,
met uitzondering van:
– natriumnitraat
– calciumcyaanamide (kalkstikstof)
– kaliumsulfaat

(3)

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product. Mate
rialen van dezelfde post als het product
mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan
niet hoger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product, en
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(4)

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

– magnesiumkaliumsulfaat
ex hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine)
en derivaten daarvan; pigmenten en andere
kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mas
tiek; inkt, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 3201

Tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers,
esters en andere derivaten daarvan

Vervaardiging uit looi-extracten van plant
aardige oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

3205

Verflakken; preparaten op basis van ver
flakken, bedoeld bij aantekening 3 op dit
hoofdstuk (5)

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van de
materialen van de posten 3203, 3204 en
3205. Materialen van post 3205 mogen
evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet hoger is
dan 20 % van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

Etherische oliën en harsaroma’s; parfume
rieën, toiletartikelen en cosmetische pro
ducten, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

Etherische oliën (ook indien daaruit de ter
penen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar;
harsaroma’s; door extractie verkregen oleo
harsen; geconcentreerde oplossingen van
etherische oliën in vet, in vette oliën, in
was of in dergelijke stoffen, verkregen
door enfleurage of door maceratie; terpeen
houdende bijproducten, afgesplitst uit ethe
rische oliën; gedistilleerd aromatisch water
en waterige oplossingen van etherische
oliën

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van materi
alen van een andere „groep” van deze post.
Materialen van dezelfde groep als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product (6)

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

Zeep, organische tensioactieve producten,
wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas,
bereide was, poets- en onderhoudsmidde
len, kaarsen en dergelijke artikelen, model
leerpasta’s, tandtechnische waspreparaten
en tandtechnische preparaten op basis
van gebrand gips, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex hoofdstuk 33

3301

ex hoofdstuk 34
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Smeermiddelen, minder dan 70 gewichts
percenten aardolie of olie uit bitumineuze
mineralen bevattende

(3)

L 141/83

of

(4)

Raffinage en/of een of meer specifieke be
handelingen (1)
of
andere behandelingen waarbij alle ge
bruikte materialen onder een andere post
dan die van het product zijn ingedeeld.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

3404

Kunstwas en bereide was:
– op basis van paraffine, van was uit aard
olie of uit bitumineuze mineralen, uit
„slack wax” of uit „scale wax”

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van:
– gehydrogeneerde oliën die het karakter
hebben van was van post 1516,

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

– chemisch niet welbepaalde vetzuren of
industriële vetalcoholen met het karakter
van was van post 3823, en
– materialen van post 3404
Deze materialen mogen evenwel worden
gebruikt, mits de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product
ex hoofdstuk 35

3505

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzy
men, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

– door ethervorming of door verestering
gewijzigd zetmeel

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 3505

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van post 1108

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bij
voorbeeld voorgegelatineerd of veresterd
zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van
dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:
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Bereidingen van enzymen, elders genoemd
noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische arti
kelen; lucifers; vonkende legeringen; ont
vlambare stoffen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematogra
fie, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

– filmpakken voor directklaarfotografie in
kleur, in cassette

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van post 3701 of 3702. Materialen
van post 3702 mogen evenwel worden ge
bruikt, op voorwaarde dat de totale waarde
ervan niet hoger is dan 30 % van de prijs
af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van post 3701 of 3702. Materialen
van post 3701 of 3702 mogen evenwel
worden gebruikt, op voorwaarde dat de
totale waarde ervan niet hoger is dan
20 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht,
op rollen, van andere stoffen dan papier,
karton of textiel; film voor directklaar
fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbe
licht

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van de posten 3701 en 3702

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

3704

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

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van de posten 3701 tot en met
3704

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

Diverse producten van de chemische indu
strie, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 3507

3701

ex hoofdstuk 38

Fotografische platen en vlakfilm, licht
gevoelig, onbelicht, van andere stoffen
dan papier, karton of textiel; vlakfilm
voor directklaarfotografie, lichtgevoelig,
onbelicht, ook indien in cassette:
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– Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie,
en semicolloïdaal grafiet; koolstofpasta’s
voor elektroden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– Grafiet in de vorm van pasta’s, bestaande
uit een mengsel van meer dan 30 ge
wichtspercenten grafiet en minerale olie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van post 3403 niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering, inhoudende het distilleren of het
raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 3806

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

3808

Insectendodende middelen, rattenbestrij
dingsmiddelen, schimmelwerende midde
len, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen
om het kiemen tegen te gaan, middelen
om de plantengroei te regelen, desinfecteer
middelen en dergelijke producten, opge
maakt in vormen of verpakkingen voor
de verkoop in het klein, dan wel voor
komend als bereidingen of in de vorm
van artikelen zoals zwavelbanden, zwavel
lonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het ver
snellen van het verfproces of van het fixe
ren van kleurstoffen, alsmede andere pro
ducten en preparaten (bijvoorbeeld pre
paraten voor het beitsen), van de soort ge
bruikt in de textielindustrie, de papierindu
strie, de lederindustrie of dergelijke indu
strieën, elders genoemd noch elders onder
begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

3810

Preparaten voor het beitsen van metalen;
vloeimiddelen en andere hulpmiddelen
voor het solderen en het lassen van meta
len; soldeer- en laspoeder en soldeer- en
laspasta’s, samengesteld uit metaal en an
dere stoffen; preparaten van de soort ge
bruikt voor het bekleden of het vullen van
elektroden en van soldeer- en lasstaafjes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 3801
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Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertra
gers, peptisatiemiddelen, middelen ter ver
betering van de viscositeit, corrosievertra
gers en dergelijke preparaten), voor mine
rale olie (benzine daaronder begrepen) of
voor andere vloeistoffen die voor dezelfde
doeleinden worden gebruikt als minerale
olie:
– bereide additieven voor smeerolie, aard
olie of olie uit bitumineuze mineralen
bevattende

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van post 3811 niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

3812

Bereide
rubbervulcanisatie-versnellers;
weekmakers van gemengde samenstelling
voor rubber of voor kunststof, elders ge
noemd noch elders onder begrepen; be
reide antioxidanten en andere stabilisatie
middelen van gemengde samenstelling,
voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

3813

Preparaten en ladingen, voor brandblus
apparaten; brandblusbommen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

3814

Organische oplosmiddelen en verdunners,
van gemengde samenstelling, elders ge
noemd noch elders onder begrepen; pre
paraten voor het verwijderen van verf en
vernis

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

3818

Chemische elementen, gedoopt met het
oog op hun gebruik voor elektronische
doeleinden, in de vorm van schijven, plaat
jes of dergelijke vormen; chemische verbin
dingen, gedoopt met het oog op hun ge
bruik voor elektronische doeleinden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

3819

Remvloeistoffen en andere vloeibare pre
paraten voor hydraulische krachtoverbren
ging, die geen of minder dan 70 gewichts
percenten aardolie of olie uit bitumineuze
mineralen bevatten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

3820

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooi
ingspreparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 3821

Bereide voedingsbodems voor het onder
houden van micro-organismen (waaronder
virussen en dergelijke) of van plantaardige,
menselijke of dierlijke cellen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

3822

Reageermiddelen voor diagnose of voor la
boratoriumgebruik, op een drager, alsmede
bereide reageermiddelen voor diagnose of
voor laboratoriumgebruik, al dan niet op
een drager, andere dan die bedoeld bij
post 3002 of 3006; gecertificeerde referen
tiematerialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct
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Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffi
nage verkregen acidoils; industriële vetalco
holen:
– industriële eenwaardige vetzuren; bij raf
finage verkregen acidoils

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

– industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 3823

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of
voor gietkernen; chemische producten en
preparaten van de chemische of van aan
verwante industrieën (mengsels van natuur
lijke producten daaronder begrepen), elders
genoemd noch elders onder begrepen:
– de volgende producten van deze post:
– – bereide bindmiddelen voor gietvormen
of voor gietkernen, op basis van na
tuurlijke harshoudende producten
– – nafteenzuren en niet in water oplos
bare zouten daarvan; esters van naft
eenzuren

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product

– – sorbitol, andere dan die bedoeld bij
post 2905
– – petroleumsulfonaten, met uitzondering
van petroleumsulfonaten van alkalime
talen, ammonium of ethanolaminen;
thiofeenhoudende sulfonzuren van
oliën uit bitumineuze mineralen, als
mede zouten daarvan
– – ionenwisselaars
– – gasbinders (getters) voor elektrische
lampen en buizen.
– – gealkaliseerd ijzeroxide voor het zui
veren van gas
– – ammoniakwaters en gaszuiverings
massa, verkregen bij het zuiveren van
lichtgas
– – sulfonafteenzuren en niet in water op
losbare zouten daarvan; esters van
sulfonafteenzuren
– – foezelolie en dippelolie
– – mengsels van zouten met verschillende
anionen
– – kopieerpasta’s op basis van gelatine,
ook indien op een onderlaag van pa
pier of textiel

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet meer hoger is
dan 50 % van de prijs af fabriek van het
product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product
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Kunststof in primaire vormen, resten en
afval van kunststof, met uitzondering van
de producten van de posten ex 3907 en
3912 waarvoor de regels hierna volgen:
– toegevoegde homopolymerisatieproduc
ten waarin één enkel monomeer voor
meer dan 99 gewichtspercenten van
het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van de alle gebruikte materi
alen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan
20 % van de prijs af fabriek van het
product (3)
– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 39
niet hoger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product (3)

– Copolymeer, vervaardigd uit polycarbo
naat en acrylonitril-butadieen-styreenco
polymeer (ABS)

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Materialen van dezelfde post als het pro
duct mogen evenwel worden gebruikt, op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product (3)

– Polyester

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 39
niet hoger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product en/of vervaardiging
uit tetrabroompolycarbonaat (bisfenol A)

3912

Cellulose en chemische derivaten daarvan,
elders genoemd noch elders onder begre
pen, in primaire vormen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van dezelfde post als
het product niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product

3916 t/m 3921

Halffabrikaten en artikelen van kunststof,
met uitzondering van de producten van
de posten ex 3916, ex 3917, ex 3920 en
ex 3921, waarvoor de regels hierna zijn
uiteengezet:

ex 3907

– platte producten, verder bewerkt dan al
leen aan de oppervlakte of in andere dan
rechthoekige of vierkante vorm gesne
den; andere producten, verder bewerkt
dan alleen aan de oppervlakte

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 39
niet hoger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– – toegevoegde homopolymerisatiepro
ducten waarin één enkel monomeer
voor meer dan 99 gewichtspercenten
van het totale polymeergehalte aan
wezig is

Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– – andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van hoofdstuk 39
niet hoger is dan 20 % van de prijs af
fabriek van het product (3)

– andere:

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van de alle gebruikte materi
alen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan
20 % van de prijs af fabriek van het
product (3)

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hogers
is dan 25 % van de prijs af fabriek
van het product
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van dezelfde post als het product niet
hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek
van het product
ex 3920

– Ionomeervellen of -foliën

Vervaardiging uit een thermoplastisch par
tieel zout, een copolymeer van ethyleen en
metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd
met metaalionen, voornamelijk zink en na
trium

– Vellen van geregenereerde cellulose, van
polyamiden of van polyethyleen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van dezelfde post als
het product niet hoger is dan 20 % van de
prijs af fabriek van het product

Kunststoffolie, gemetalliseerd

Vervaardiging uit zeer transparant polyes
terfolie met een dikte van minder dan 23
micron (7)

Artikelen van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan, met uitzon
dering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 4001

Gelamineerde platen van crêperubber voor
zolen

Lamineren van vellen natuurlijke crêperub
ber

4005

Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in pri
maire vormen of in platen, vellen of strip
pen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen, met uitzondering
van natuurlijke rubber, niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voor
ziene luchtbanden van rubber; massieve of
halfmassieve banden, loopvlakken voor
banden en velglinten, van rubber:

ex 3921

3922 t/m 3926

– luchtbanden, massieve of halfmassieve
banden, van rubber, voorzien van een
nieuw loopvlak

Van een nieuw loopvlak voorzien van ge
bruikte banden

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van de posten 4011 en 4012

ex 4017

Werken van geharde rubber

Vervaardiging uit geharde rubber

ex hoofdstuk 41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen),
alsmede leder, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hogers
is dan 25 % van de prijs af fabriek
van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product
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Onthaarde huiden en vellen van schapen

Schapenhuiden en -vellen ontdoen van hun
wol

Gelooide onthaarde huiden en vellen en
niet afgewerkt leder („crust”), alsmede ge
looide huiden en vellen en niet afgewerkt
leder („crust”) van niet-behaarde dieren,
ook indien gesplit, maar niet verder be
werkt

Herlooien van voorgelooid leder

Leder dat na het looien of het drogen ver
der is bewerkt, alsmede tot perkament ver
werkte huiden en vellen, van niet-behaarde
dieren, ook indien gesplit, andere dan de
producten bedoeld bij post 4114

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van de posten 4104 tot en met
4113

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder
begrepen; gemetalliseerd leder

Vervaardiging uit leder van de posten 4104
tot en met 4106, 4107, 4112 of 4113 op
voorwaarde dat de totale waarde ervan niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk;
reisartikelen, handtassen en dergelijke ber
gingsmiddelen; werken van darmen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 4302

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, sa
mengevoegd:

4104 t/m 4106

4107, 4112 en
4113

ex 4114

of
Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

– banen, zakken, vierkanten, kruisen en
dergelijke vormen

Bleken of verven, naast snijden en samen
voegen van niet-samengevoegde, gelooide
of anderszins bereide pelterijen

– andere

Vervaardiging uit niet-samengevoegde, ge
looide of anderszins bereide pelterijen

Kleding, kledingtoebehoren en andere arti
kelen, van bont

Vervaardiging uit niet- samengevoegde, ge
looide of anderszins bereide pelterijen van
post 4302

ex hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren; houtskool,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 4403

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant
bezaagd

Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook in
dien ontschorst of ruw behakt of ontdaan
van het spint

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan
wel gesneden of geschild, geschaafd, ge
schuurd of met stuikverbinding, met een
dikte van meer dan 6 mm

Schaven, schuren of aaneenvoegen door
middel van een stuikverbinding

ex 4408

Fineerplaten (die verkregen door het snij
den van gelaagd hout daaronder begrepen)
en platen voor de vervaardiging van tri
plex- en multiplexhout, met een dikte van
niet meer dan 6 mm, met verbinding aan
de randen, alsmede ander hout, overlangs
gezaagd dan wel gesneden of geschild, met
een dikte van niet meer dan 6 mm, ge
schaafd, geschuurd of met stuikverbinding

Aaneenvoegen door verbinding aan de ran
den, schaven, schuren of aaneenvoegen
door middel van een stuikverbinding

4303
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Hout waarvan ten minste één zijde of uit
einde is geprofileerd, ook indien geschaafd,
geschuurd of met stuikverbinding:

ex 4409

– geschuurd of met stuikverbinding

Schuren of aaneenvoegen door middel van
een stuikverbinding

– Staaflijsthout

In profiel frezen of vormen

Staaflijst van hout, voor meubelen, voor
lijsten, voor binnenhuisversiering, voor
het wegwerken van elektrische leidingen
(groeflatjes en afdekprofielen) en voor der
gelijke doeleinden

In profiel frezen of vormen

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke
verpakkingsmiddelen, van hout

Vervaardiging uit niet op maat gezaagde
planken

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuipers
werk, alsmede delen daarvan, van hout

Vervaardiging uit duighout, ook indien ge
zaagd op beide hoofdvlakken, doch niet
verder bewerkt

ex 4418

– Schrijn- en timmerwerk voor bouwwer
ken, van hout

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Panelen met cellenstructuur en dakspanen
(„shingles” en „shakes”) mogen evenwel
worden gebruikt

– Staaflijsthout

In profiel frezen of vormen

ex 4421

Hout geschikt gemaakt voor de vervaardi
ging van lucifers; houten schoenpinnen

Vervaardiging uit hout van om het even
welke post, met uitzondering van hout
draad van post 4409

ex hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

4503

Werken van natuurkurk

Vervaardiging uit natuurkurk van post
4501

hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehou
dende vezelstoffen; papier en karton voor
het terugwinnen (resten en afval)

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kar
tonwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 4811

Papier en karton, enkel gelijnd, gelinieerd
of geruit

Vervaardiging uit materialen voor het ver
vaardigen van papier van hoofdstuk 47

4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en an
der papier voor het maken van doorslagen
en overdrukken (ander dan dat van post
4809), complete stencils en offsetplaten,
van papier, ook indien verpakt in dozen

Vervaardiging uit materialen voor het ver
vaardigen van papier van hoofdstuk 47

ex 4410
ex 4413

t/m
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Enveloppen, postbladen, briefkaarten (an
dere dan prentbriefkaarten) en correspon
dentiekaarten, van papier of van karton;
assortimenten van papierwaren voor cor
respondentie in dozen, in omslagen en in
dergelijke verpakkingen, van papier of van
karton

Vervaardiging:

ex 4818

Closetpapier

Vervaardiging uit materialen voor het ver
vaardigen van papier van hoofdstuk 47

ex 4819

Dozen, zakken, hoezen en andere verpak
kingsmiddelen van papier, van karton, van
cellulosewatten of van vliezen van cellulo
sevezels

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

ex 4820

Blocnotes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere
cellulosewatten en vliezen van celluloseve
zels, op maat gesneden

Vervaardiging uit materialen voor het ver
vaardigen van papier van hoofdstuk 47

ex hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of
van een andere grafische industrie; geschre
ven of getypte teksten en plannen, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

4909

Prentbriefkaarten en andere gedrukte brief
kaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke
wensen of mededelingen, ook indien geïllu
streerd of met garneringen, al dan niet met
enveloppe

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van de posten 4909 en 4911

4910

Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalen
derblokken daaronder begrepen:
– kalenders van de „eeuwigdurende” soort
en kalenders met een verwisselbaar blok
op voetstuk van ander materiaal dan pa
pier of karton

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 50

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van de posten 4909 en 4911

Zijde, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product
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5004
ex 5006
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Afval van zijde (cocons ongeschikt om te
worden afgehaspeld, afval van garen en ra
felingen daaronder begrepen), gekaard of
gekamd

Kaarden of kammen van afval van zijde

Garens van zijde en garens van afval van
zijde

Vervaardiging uit (4):
– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of
gekamd, of anderszins bewerkt voor het
spinnen,
– andere natuurlijke vezels, niet gekaard of
gekamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier

5007

Weefsels van zijde of van afval van zijde:
– voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (4)

– andere

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– papier,
of
Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 51

5106 t/m 5110

Wol, fijn haar en grof haar; garens en
weefsels van paardenhaar (crin), met uit
zondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Garens van wol, van fijn haar of grof haar,
of van paardenhaar (crin)

Vervaardiging uit (4):
– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of
gekamd, of anderszins bewerkt voor het
spinnen,
– natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier
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Weefsels van wol, van fijn haar of grof
haar, of van paardenhaar (crin):
– voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (4)

– andere

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– papier,
of
Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 52

5204 t/m 5207

Katoen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Garens van katoen

Vervaardiging uit (4):
– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of
gekamd, of anderszins bewerkt voor het
spinnen,
– natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier

5208 t/m 5212

Weefsels van katoen:
– voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (4)

– andere

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– papier,
of
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Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 53

5306 t/m 5308

Andere plantaardige textielvezels; papierga
rens en weefsels daarvan, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Garens van andere plantaardige textielve
zels; papiergarens

Vervaardiging uit (4):
– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of
gekamd, of anderszins bewerkt voor het
spinnen,
– natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier

5309 t/m 5311

Weefsels van andere plantaardige textielve
zels; weefsels van papiergarens:

– voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (4)

– andere

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– garens van jute,
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– papier,
of
Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product
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Garens, monofilamenten en draad van syn
thetische of kunstmatige filamenten

(3)

Vervaardiging uit (4):
– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of
gekamd, of anderszins bewerkt voor het
spinnen,
– natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier

5407 en 5408

Weefsels van synthetische of kunstmatige
filamentgarens:

– voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (4)

– andere

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– papier,
of
Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product

5501 t/m 5507

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit chemische materialen of
textielmassa

5508 t/m 5511

Garens en naaigarens van synthetische of
kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit (4):
– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of
gekamd, of anderszins bewerkt voor het
spinnen,
– natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier
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Weefsels van synthetische of kunstmatige
stapelvezels:
– voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (4)

– andere

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– papier,
of
Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; spe
ciale garens; bindgaren, touw en kabel, als
mede werken daarvan, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– natuurlijke vezels,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed,
bedekt of met inlagen:
– naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels, of
– chemische stoffen of textielmassa
Echter:
– polypropyleenfilamentgarens van post
5402,
– polypropyleenvezels van post 5503 of
5506, of
– polypropyleenkabels van post 5501,
waarvan de titer in alle gevallen van één
enkel filament of vezel minder dan 9 deci
tex bedraagt, mogen worden gebruikt, mits
de totale waarde ervan niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– andere

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels,
– uit caseïnevezels vervaardigde kunst
matige stapelvezels of
– chemische stoffen of textielmassa
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Draad en koord van rubber, omwoeld of
omvlochten met textiel; textielgarens, als
mede strippen en artikelen van dergelijke
vorm bedoeld bij post 5404 of 5405,
geïmpregneerd, bekleed, bedekt of omman
teld met rubber of met kunststof:

– draad en koord van rubber, omwoeld of
omvlochten met textiel

Vervaardiging uit niet-omwoelde of -om
vlochten draad en koord, van rubber

– andere

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier

5605

Metaalgarens, ook indien omwoeld, be
staande uit textielgarens of uit strippen en
artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij
post 5404 of 5405, verbonden met me
taaldraad, -strippen of -poeder, dan wel
bedekt met metaal

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier

5606

Omwoeld garen, alsmede strippen en arti
kelen van dergelijke vorm bedoeld bij post
5404 of 5405, omwoeld, andere dan die
bedoeld bij post 5605 en andere dan om
woeld paardenhaar (crin); chenillegaren;
kettingsteekgaren (zogeheten chainettega
ren)

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen,
– chemische stoffen of textielmassa, of
– materialen voor het vervaardigen van pa
pier

hoofdstuk 57

Tapijten:

– van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels, of
– chemische stoffen of textielmassa
Echter:
– polypropyleenfilamentgarens van post
5402,
– polypropyleenvezels van post 5503 of
5506, of
– polypropyleenkabels van post 5501,
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waarvan de titer in alle gevallen van één
enkel filament of vezel minder dan 9 deci
tex bedraagt, mogen worden gebruikt, mits
de totale waarde ervan niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct
Juteweefsel mag als rug worden gebruikt.
– van ander vilt

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels, niet gekaard of ge
kamd, noch anderszins bewerkt voor
het spinnen, of
– chemische stoffen of textielmassa

– andere

Vervaardiging uit (4):
– kokos- of jutegaren,
– synthetisch of kunstmatig filamentgaren,
– natuurlijke vezels, of
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen
Juteweefsel mag als rug worden gebruikt.

ex hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen;
kant; tapisserieën; passementwerk; bor
duurwerk, met uitzondering van:

– met rubberdraad gecombineerde stoffen

Vervaardiging uit eendraadsgaren (4)

– andere

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen, of
– chemische stoffen of textielmassa
of
Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product

5805

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals
gobelins, Vlaamse tapisserieën, beauvais en
dergelijke) of met de naald vervaardigd (bij
voorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook
indien geconfectioneerd

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product
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Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in
de vorm van motieven

(3)

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

5901

Weefsels bedekt met lijm of met zetmee
lachtige stoffen, van de soort gebruikt voor
het boekbinden, voor het kartonneren,
voor foedraalwerk of voor dergelijk ge
bruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schil
derdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke
weefsels voor steunvormen van hoeden

5902

Bandenkoordweefsel („tyre cord fabric”)
van garens met een hoge sterktegraad,
van nylon of van andere polyamiden, van
polyesters of van viscoserayon:

5903

Vervaardiging uit garen

– bevattende niet meer dan 90 gewichts
percenten textielmaterialen

Vervaardiging uit garen

– andere

Vervaardiging uit chemische materialen of
textielmassa

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt
met, dan wel met inlagen van kunststof,
andere dan die bedoeld bij post 5902

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanent finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm
gesneden; vloerbedekking, bestaande uit
een deklaag of een bekleding op een drager
van textiel, ook indien in bepaalde vorm
gesneden

5905

Wandbekleding van textielstof:

Vervaardiging uit garen (4)

– geïmpregneerd, bekleed of bedekt met,
dan wel met inlagen van rubber, kunst
stoffen of andere materialen

Vervaardiging uit garen

– andere

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen, of
– chemische stoffen of textielmassa
of

27.5.2011

of

(4)

27.5.2011

NL

(1)

Publicatieblad van de Europese Unie

(2)

(3)

Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanente finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product
5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die be
doeld bij post 5902:

– Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen, of
– chemische stoffen of textielmassa

5907

5908

– andere weefsels, vervaardigd uit synthe
tische filamentgarens, bevattende meer
dan 90 gewichtspercenten textielstoffen

Vervaardiging uit chemische materialen

– andere

Vervaardiging uit garen

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, be
kleed of bedekt; beschilderd doek voor
theatercoulissen, voor achtergronden van
studio’s of voor dergelijk gebruik

Vervaardiging uit garen
of
Bedrukken samen met ten minste twee be
werkingen van voorbereiding of afwerking
(zoals wassen, bleken, merceriseren, ther
mofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij
maken, permanent finish, decatiseren, im
pregneren, herstellen en noppen), mits de
waarde van de gebruikte niet-bedrukte
weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de
prijs af fabriek van het product

Kousen, pitten en wieken, voor lampen,
voor komforen, voor aanstekers, voor
kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten
of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide
buisjes voor het vervaardigen van gloei
kousjes, ook indien geïmpregneerd:

– gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product
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Artikelen voor technisch gebruik, van tex
tielstoffen:
– polijstschijven, andere dan die van vilt
bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit garen of uit afval van
weefsels of lompen en vodden van post
6310

– al dan niet vervilte weefsels, van de soort
gewoonlijk gebruikt voor papiermachi
nes of voor ander technisch gebruik,
ook indien geïmpregneerd of bekleed,
rondgeweven of eindloos met enkelvou
dige of meervoudige ketting en/of inslag,
dan wel plat geweven met meervoudige
ketting en/of inslag bedoeld bij post
5911

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– de volgende materialen:
– – polytetrafluorethyleengaren (8),
– – polyamidegaren, getwijnd en bedekt,
geïmpregneerd of met fenolhars be
dekt,
– – aromatisch polyamidegaren verkregen
door polycondensatie van metafeny
leendiamine en isoftaalzuur,
– – monofilament van polytetrafluorethy
leen (8),
– – garen van synthetische textielvezels in
poly(p-fenyleentereftalamide),
– – garens van glasvezel, met fenoplasthars
bedekt en met acrylvezels omwoeld (8),
– – monofilament van copolyester van een
polyester, een tereftaalzuurhars, 1,4-cy
clohexaandiëthanol en isoftaalzuur,
– – natuurlijke vezels,
– – synthetische of kunstmatige stapelve
zels, niet gekaard, niet gekamd, noch
anderszins bewerkt voor het spinnen,
of
– – chemische stoffen of textielmassa

– andere

Vervaardiging uit (4):
– kokosgaren,
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen, of
– chemische stoffen of textielmassa

hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen, of
– chemische stoffen of textielmassa
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hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of
haakwerk:

(3)

– verkregen door aaneennaaien of anders
zins aaneenzetten van twee of meer
stukken brei- of haakwerk die hetzij in
vorm zijn gesneden hetzij direct in vorm
zijn verkregen

Vervaardiging uit garen (4) (9)

– andere

Vervaardiging uit (4)
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen, of
– chemische stoffen of textielmassa

ex hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan
van brei- of haakwerk, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit garen (4) (9)

ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209
en ex 6211

Dames-, meisjes- en babykleding, alsmede
ander geconfectioneerd kledingtoebehoren
voor baby’s, geborduurd

Vervaardiging uit garen (9)
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel,
mits de waarde van het gebruikte niet-ge
borduurde weefsel niet hoger is dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product (9)

ex 6210
ex 6216

en

Vuurbestendige uitrustingen van weefsel
bedekt met een folie van met aluminium
verbonden polyester

Vervaardiging uit garen (9)
of
Vervaardiging uit weefsel zonder deklaag
met een waarde van niet meer dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product (9)

6213 en 6214

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en
halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en der
gelijke artikelen:

– geborduurd

Vervaardiging uit eendraadsgaren (4) (9)
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel
met een waarde van niet meer dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product (9)

– andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraads
garen (4) (9)
of
Confectie gevolgd door bedrukken samen
met ten minste twee voorbereidings- of
afwerkingsbehandelingen (zoals wassen,
bleken, merceriseren, thermofixeren, ru
wen, kalanderen, krimpvrij maken, per
manent finish, decatiseren, impregneren,
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herstellen en noppen), mits de totale
waarde van de gebruikte niet-bedrukte goe
deren van de posten 6213 en 6214 niet
hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek
van het product
6217

Andere geconfectioneerde kledingtoebeho
ren; delen (andere dan die bedoeld bij
post 6212) van kleding of van kledingtoe
behoren:

– geborduurd

Vervaardiging uit garen (9)
of
Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel
met een waarde van niet meer dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product (9)

– Vuurbestendige uitrustingen van weefsel
bedekt met een folie van met aluminium
verbonden polyester

Vervaardiging uit garen (9)
of
Vervaardiging uit weefsel zonder deklaag
met een waarde van niet meer dan 40 %
van de prijs af fabriek van het product (9)

– tussenvoeringen voor kragen en omsla
gen, uitgesneden

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 63

6301 t/m 6304

– andere

Vervaardiging uit garen (9)

Andere geconfectioneerde artikelen van
textiel; stellen; oude kleren en dergelijke;
lompen en vodden, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Dekens, beddenlinnen, gordijnen, vitrages
en andere artikelen voor stoffering:

– van vilt of van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels, of
– chemische stoffen of textielmassa

– andere:

– – geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt eendraads
garen (9) (10)
of
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Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel
(ander dan van brei- of haakwerk) met
een waarde van niet meer dan 40 % van
de prijs af fabriek van het product

6305

– – andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraads
garen (9) (10)

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

Vervaardiging uit (4):
– natuurlijke vezels,
– synthetische of kunstmatige stapelvezels,
niet gekaard of gekamd, noch anderszins
bewerkt voor het spinnen, of
– chemische stoffen of textielmassa

6306

Dekkleden en zonneschermen voor winkel
puien en dergelijke; tenten; zeilen voor
schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeils
leden; kampeerartikelen:
– van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (9) (4):
– natuurlijke vezels, of
– chemische stoffen of textielmassa

– andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraads
garen (9) (4)

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, patro
nen voor kleding daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit
weefsel en garen, ook indien met toebeho
ren, voor de vervaardiging van tapijten, van
tapisserieën, van geborduurde tafelkleden
en servetten of van dergelijke artikelen
van textiel, opgemaakt voor de verkoop
in het klein

Elk artikel in het assortiment moet beant
woorden aan de regel die ervoor zou gel
den indien het niet in het assortiment was
opgenomen. Niet van oorsprong zijnde ar
tikelen mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de totale waarde ervan
niet hoger is dan 15 % van de prijs af
fabriek van het assortiment

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artike
len, delen daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van de
samenvoegingen van bovendelen met een
binnenzool of met andere binnendelen van
post 6406

Delen van schoeisel (daaronder begrepen
bovendelen, al dan niet voorzien van zo
len, andere dan buitenzolen); inlegzolen,
hielkussens en dergelijke artikelen; slob
kousen, beenkappen en dergelijke artikelen,
alsmede delen daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Hoofddeksels en delen daarvan, met uit
zondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 64

6406

ex hoofdstuk 65
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Hoeden en andere hoofddeksels, van breiof haakwerk of vervaardigd van kant, van
vilt of van andere textielproducten (aan het
stuk, maar niet in stroken), ook indien ge
garneerd; haarnetjes, ongeacht van welke
stof, ook indien gegarneerd

Vervaardiging uit garen of textielvezels (9)

Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstok
ken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen
daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

6601

Paraplu’s en parasols (wandelstokparaplu’s,
tuinparasols en dergelijke artikelen daar
onder begrepen)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet meer hoger is
dan 50 % van de prijs af fabriek van het
product

hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons
en artikelen van veren of van dons; kunst
bloemen; werken van mensenhaar

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement,
van asbest, van mica en van dergelijke stof
fen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 6803

Werken van leisteen of van samengekit lei
gruis

Vervaardiging uit bewerkte leisteen

ex 6812

Werken van asbest; werken van mengsels
samengesteld met asbest of met asbest en
magnesiumcarbonaat

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post

ex 6814

Werken van mica, geagglomereerd of gere
constitueerd mica daaronder begrepen, op
een drager van papier, van karton of van
andere stoffen

Vervaardiging uit bewerkt mica (met inbe
grip van geagglomereerd of gereconstitu
eerd mica)

Keramische producten

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 70

Glas en glaswerk, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 7003, ex 7004
en ex 7005

Glas met niet-reflecterende lagen

Vervaardiging uit materialen van post
7001

6505

ex hoofdstuk 66

hoofdstuk 69

7006

Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005,
gebogen, met schuin geslepen randen, ge
graveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd
of op andere wijze bewerkt, doch niet om
lijst noch met andere stoffen verbonden:
– platen van glas (substraten), bekleed met
een diëlektrische metaallaag, halfgelei
dend volgens de normen van SEMII (11)

Vervaardiging uit platen van glas (substra
ten) van post 7006

– andere

Vervaardiging uit materialen van post
7001
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7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glas
platen (hardglas) of uit opeengekitte glas
platen

Vervaardiging uit materialen van post
7001

7008

Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden

Vervaardiging uit materialen van post
7001

7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, ach
teruitkijkspiegels daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen van post
7001

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes,
ampullen en andere bergingsmiddelen,
van glas, voor vervoer of voor verpakking;
weckglazen; stoppen, deksels en andere
sluitingen, van glas stoppen, deksels en an
dere sluitingen, van glas

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of
kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering
of voor dergelijk gebruik (ander dan be
doeld bij post 7010 of 7018)

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

7013

of
Slijpen van glaswerk, mits de totale waarde
van het gebruikte niet-geslepen glaswerk
niet hoger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

of
Slijpen van glaswerk, mits de totale waarde
van het gebruikte niet-geslepen glaswerk
niet hoger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product
of
Versieren met de hand (met uitzondering
van zijdezeefdruk) van met de hand gebla
zen glaswerk, mits de totale waarde van
het gebruikte met de hand geblazen glas
werk niet hoger is dan 50 % van de prijs af
fabriek van het product

ex 7019

Werken (andere dan garen) van glasvezels

Vervaardiging uit:
– ongekleurde lonten, rovings en garens,
of
– glaswol

ex hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en
halfedelstenen, edele metalen en metalen
geplateerd met edele metalen, alsmede wer
ken daarvan; fancybijouterieën; munten,
met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 7101

Echte of gekweekte parels, in stellen, tijde
lijk aaneengeregen met het oog op het ver
voer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 7102, ex 7103
en ex 7104

Bewerkte natuurlijke, synthetische of gere
construeerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of
halfedelstenen
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Edele metalen:
– onbewerkt

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van de posten 7106, 7108 en
7110
of
Elektrolytische, thermische of chemische
scheiding van edele metalen van post
7106, 7108 of 7110
of
Legering van edele metalen van post 7106,
7108 of 7110, onderling of met onedele
metalen

– halfbewerkt of in poedervorm

Vervaardiging uit onbewerkte edele meta
len

Metalen geplateerd met edele metalen, half
bewerkt

Vervaardiging uit metalen geplateerd met
edele metalen, onbewerkt

7116

Werken van echte of gekweekte parels, van
natuurlijke, synthetische of gereconstru
eerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

7117

Fancybijouterieën

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 7107, ex 7109
en ex 7111

of
Vervaardiging uit delen van onedel metaal,
niet geplateerd of bedekt met edele meta
len, mits de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de prijs
af fabriek van het product
ex hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal, met uitzondering
van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

7207

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gele
geerd staal

Vervaardiging uit materialen van post
7201, 7202, 7203, 7204 of 7205

7208 t/m 7216

Gewalste platte producten, walsdraad, sta
ven en profielen, van ijzer of van niet-ge
legeerd staal

Vervaardiging uit roestvrij staal, in ingots
of in andere primaire vormen, van post
7206

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander
gelegeerd staal van post 7207

Halffabrikaten, gewalste platte producten,
walsdraad, staven en profielen, van roest
vrij staal

Vervaardiging uit roestvrij staal, in ingots
of in andere primaire vormen, van post
7218

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander
gelegeerd staal van post 7218

ex 7218, 7219 t/m
7222

7223
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ex 7224, 7225 t/m
7228

Halffabricaten, gewalste platte producten,
warmgewalste massieve producten, onre
gelmatig opgerold; profielen van ander ge
legeerd staal; holle staven voor boringen,
van gelegeerd of niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit staal, in ingots of in an
dere primaire vormen, van post 7206,
7218 of 7224

Draad van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander
gelegeerd staal van post 7224

ex hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van
staal, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 7301

Damwandprofielen

Vervaardiging uit materialen van post
7206

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van giet
ijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven
(rails), contrarails en heugels voor tandrad
banen, wisseltongen, puntstukken, wissel
stangen en andere bestanddelen van krui
singen en wissels, dwarsliggers, lasplaten,
spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten,
klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen
en andere bestanddelen, voor het leggen,
het verbinden of het bevestigen van rails

Vervaardiging uit materialen van post
7206

7304, 7305 en
7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer
(ander dan gietijzer) of van staal

Vervaardiging uit materialen van post
7206, 7207, 7218 of 7224

ex 7307

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen,
van roestvrij staal (ISO nr. X5CrNiMo
1712), bestaande uit verschillende delen

Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, af
bramen en zandstralen van gesmede onbe
werkte stukken waarvan de waarde niet
hoger is dan 35 % van de prijs af fabriek
van het product

7308

Constructiewerken en delen van construc
tiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugde
len, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere
masten, pijlers, kolommen, kapconstruc
ties, deuren en ramen, alsmede kozijnen
daarvoor, drempels, luiken, balustrades),
van gietijzer, van ijzer of van staal, andere
dan de geprefabriceerde bouwwerken be
doeld bij post 9406; platen, staven, profie
len, buizen en dergelijke, van gietijzer, van
ijzer of van staal, gereedgemaakt voor ge
bruik in constructiewerken

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Gelaste profielen van post 7301 mogen
evenwel niet worden gebruikt

ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van post 7315 niet
hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek
van het product

ex hoofdstuk 74

Koper en werken van koper, met uitzon
dering van:

Vervaardiging:

7229

(3)

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product
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7401

Kopersteen of ruwsteen;
(neergeslagen koper)

cementkoper

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

7402

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper
voor het elektrolytisch raffineren

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen,
ruw:
– geraffineerd koper

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

– koperlegeringen en geraffineerd koper
dat andere elementen bevat

Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw,
of uit resten en afval van koper

7404

Resten en afval, van koper

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

7405

Toeslaglegeringen van koper

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Nikkel en werken van nikkel, met uitzon
dering van:

Vervaardiging:

ex hoofdstuk 75

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

7501 t/m 7503

ex hoofdstuk 76

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere
tussenproducten van de nikkelmetallurgie;
ruw nikkel; resten en afval, van nikkel

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Aluminium en werken van aluminium, met
uitzondering van:

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

7601

Ruw aluminium

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product
of
Vervaardiging door thermische of elektro
lytische behandeling, uit niet-gelegeerd alu
minium of uit resten en afval van alu
minium
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Resten en afval, van aluminium

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Werken van aluminium andere dan metaal
doek (metaaldoek zonder eind daaronder
begrepen), metaalgaas en traliewerk, van
aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen
door het uitrekken van plaat- of bandalu
minium

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product. Me
taaldoek (metaaldoek zonder eind daar
onder begrepen), metaalgaas en tralie
werk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas,
verkregen door het uitrekken van plaatof bandaluminium mogen echter wor
den gebruikt; en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 77

Gereserveerd voor een eventueel toekom
stig gebruik in het geharmoniseerde sys
teem

ex hoofdstuk 78

Lood en werken van lood, met uitzon
dering van:

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

7801

7802

ex hoofdstuk 79

Ruw lood:
– geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Resten en afval van post 7802 mogen
evenwel niet worden gebruikt

Resten en afval, van lood

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Zink en werken van zink, met uitzon
dering van:

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

7901

Ruw zink

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Resten en afval van post 7902 mogen
evenwel niet worden gebruikt

7902

Resten en afval, van zink

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product
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Tin en werken van tin, met uitzondering
van:

(3)

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

8001

Ruw tin

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Resten en afval van post 8002 mogen
evenwel niet worden gebruikt

8002 en 8007

Resten en afval, van tin; andere werken van
tin

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken
van deze stoffen:
– andere onedele metalen, bewerkt; wer
ken van deze stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van dezelfde post als
het product niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en
vorken, van onedel metaal; delen van deze
artikelen van onedel metaal, met uitzon
dering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van twee
of meer van de posten 8202 tot en met
8205, opgemaakt voor de verkoop in het
klein

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van de posten 8202 tot en met
8205. Gereedschap van de posten 8202
tot en met 8205 mag evenwel in het stel
worden opgenomen, op voorwaarde dat de
totale waarde ervan niet hoger is dan 15 %
van de prijs af fabriek van het stel

8207

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet
mechanisch handgereedschap of voor ge
reedschapswerktuigen (bijvoorbeeld voor
het stampen, stansen, draadtappen, draad
snijden, boren, ruimen, kotteren, frezen,
draaien, vastschroeven), daaronder begre
pen trekstenen of trekmatrijzen en persof extrusiematrijzen voor het bewerken
van metalen, alsmede grond- en gesteente
boren

Vervaardiging:

Messen en snijbladen, voor machines en
voor mechanische toestellen

Vervaardiging:

ex hoofdstuk 82

8208

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
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ex 8211

Messen (andere dan die bedoeld bij post
8208), ook indien getand, zaksnoeimessen
daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Lemmeten en handvatten van onedel me
taal mogen evenwel worden gebruikt

8214

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld
tondeuses, hakmessen en dergelijke slagersen keukenmessen, briefopeners); gereed
schap (nagelvijltjes daaronder begrepen)
voor manicure of voor pedicure, ook in
dien in stellen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Handvatten van onedel metaal mogen
evenwel worden gebruikt

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen,
taartscheppen, vismessen en botermesjes,
suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Handvatten van onedel metaal mogen
evenwel worden gebruikt

ex hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen, met
uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 8302

Andere garnituren, beslag en dergelijke ar
tikelen, voor gebouwen, en automatische
deursluiters

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
De andere materialen van post 8302 mo
gen evenwel worden gebruikt, op voor
waarde dat de totale waarde ervan niet ho
gers is dan 20 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 8306

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen
van onedel metaal

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Andere materialen van post 8306 mogen
evenwel worden gebruikt, op voorwaarde
dat de totale waarde ervan niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van het
product

ex hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toe
stellen en mechanische werktuigen, als
mede delen daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
ex 8401

8402

Splijtstofelementen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van
die van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere
dan ketels voor centrale verwarming die
zowel heet water als lagedrukstoom kun
nen produceren; ketels voor oververhit wa
ter

Vervaardiging:

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

8403
ex 8404

en

Ketels voor centrale verwarming, andere
dan die bedoeld bij post 8402 en hulptoe
stellen voor ketels voor centrale verwar
ming

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van de posten 8403 en 8404

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product
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8406

Stoomturbines en andere dampturbines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wan
kelmotoren daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet meer bedraagt
dan 40 % van de prijs af fabriek van het
product

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (dieselen semidieselmotoren)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat
zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd
zijn voor motoren bedoeld bij post 8407
of 8408

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8411

Turbinestraalmotoren, schroefturbines en
andere gasturbines

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
8412

ex 8413

Andere motoren en andere krachtmachines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Roterende verdringerpompen

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
ex 8414

Ventilatoren voor industriële of dergelijke
doeleinden

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

8415

Machines en apparaten voor de regeling
van het klimaat in besloten ruimten, be
staande uit een door een motor aangedre
ven ventilator en elementen voor het wij
zigen van de temperatuur en de vochtig
heid van de lucht, die waarmee de vochtig
heid van de lucht niet afzonderlijk kan
worden geregeld daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product
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Koelkasten, vrieskasten en andere machi
nes, apparaten en toestellen voor de koel
techniek, al dan niet elektrisch werkend;
warmtepompen, andere dan klimaatrege
lingstoestellen bedoeld bij post 8415

(3)

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product,
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte,
niet van oorsprong zijnde materialen
niet hoger is dan de waarde van de ge
bruikte materialen van oorsprong

ex 8419

Machines voor de hout-, papierstof-, papier
en kartonindustrieën

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van dezelfde post als het product niet
hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek
van het product

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan
voor metalen of voor glas, alsmede cilin
ders daarvoor

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van dezelfde post als het product niet
hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek
van het product

8423

8425 t/m 8428

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel.en controletoestellen waarvan de werking
op weging berust daaronder begrepen,
doch met uitzondering van precisiebalan
sen met een gevoeligheid van 5 cg of beter;
gewichten voor weegtoestellen van alle
soorten

Vervaardiging:

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toe
stellen, alsmede andere machines en toe
stellen voor het hanteren van goederen

Vervaardiging waarbij:

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8431 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product
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Bulldozers, angledozers, egaliseermachines,
schrapers, mechanische schoppen, excava
teurs (emmergravers), laadschoppen, weg
walsen, schapenpootwalsen en andere bo
demverdichtingsmachines, met eigen be
weegkracht:
– Wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– andere

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8431 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product
8430

Andere machines en toestellen voor het
afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aan
stampen of boren van of in grond, mine
ralen of ertsen; heimachines en machines
voor het uittrekken van heipalen; sneeuw
ruimers

Vervaardiging waarbij:

ex 8431

Delen waarvan kan worden onderkend dat
zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd
zijn voor wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8439

Machines en toestellen voor het vervaardi
gen van pulp van cellulosehoudende vezel
stoffen of voor het vervaardigen of afwer
ken van papier of van karton

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8431 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van dezelfde post als het product niet
hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek
van het product
8441

Andere machines en toestellen voor de be
werking van papierstof, van papier of van
karton, snijmachines van alle soorten daar
onder begrepen

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van dezelfde post als het product niet
hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek
van het product

ex 8443

Afdrukkers, voor kantoormachines (bij
voorbeeld automatische gegevensverwer
kende machines, tekstverwerkende machi
nes, enz.)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product
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Machines van deze posten, bestemd om te
worden gebruikt in de textielindustrie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 8448

Hulpmachines en hulptoestellen voor de
machines bedoeld bij de posten 8444 en
8445

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines
voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij
post 8440; meubelen, onderstellen en kap
pen, speciaal ontworpen voor naaimachi
nes; naalden voor naaimachines:
– naaimachines die uitsluitend stiksteken
kunnen vormen, waarvan de kop zonder
de motor niet meer dan 16 kg of met de
motor niet meer dan 17 kg weegt
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Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product,
– de waarde van alle niet van oorsprong
zijnde materialen die bij het monteren
van de kop (zonder motor) zijn gebruikt,
niet hoger is dan de waarde van de ge
bruikte materialen van oorsprong, en
– de draadspannings-, haak- en zigzagme
chanismen van oorsprong zijn

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8456 t/m 8466

Gereedschapswerktuigen en machines en
hun delen en toebehoren, bedoeld bij de
posten 8456 tot en met 8466

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8469 t/m 8472

Kantoormachines en -toestellen (bijvoor
beeld schrijfmachines, rekenmachines, au
tomatische gegevensverwerkende machines,
duplicators, hechtmachines)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelplaten
voor gietvormen; modellen voor gietvor
men; gietvormen en andere vormen voor
metalen (andere dan gietvormen voor in
gots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor
minerale stoffen, voor rubber of voor
kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en derge
lijke lagers

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product
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8484

Metalloplastische pakkingen; stellen of as
sortimenten van pakkingringen en andere
pakkingstukken, van verschillende samen
stelling, in zakjes, in enveloppen of in der
gelijke bergingsmiddelen; mechanische af
dichtingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 8486

– gereedschapswerktuigen voor het bewer
ken van ongeacht welke stof waarbij ma
teriaal wordt weggenomen met behulp
van laser- of andere licht- of fotonen
stralen, ultrasone trillingen, elektro-ero
sie (vonkerosie), elektrochemische pro
cedés, elektronenstralen, ionenstralen of
plasmastralen, alsmede delen en toebe
horen daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct
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– gereedschapswerktuigen (persen daar
onder begrepen) voor het buigen, vou
wen, strekken of vlakken van metaal,
alsmede delen en toebehoren daarvan
– gereedschapswerktuigen voor het bewer
ken van steen, van keramische produc
ten, van beton en van dergelijke mine
rale stoffen, alsmede voor het koud be
werken van glas, alsmede delen en toe
behoren daarvan
– aftekeninstrumenten zijnde patroongene
ratoren van de soort gebruikt voor het
vervaardigen van maskers of systeemras
ters („reticles”) op substraten voorzien
van een lichtgevoelige laag; delen en toe
behoren daarvan
– vormen, voor het spuitgieten of persgie
ten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– hijs-, hef- en transportwerktuigen

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8431 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product
8487

ex hoofdstuk 85

Delen van machines of van toestellen, niet
genoemd of niet begrepen onder andere
posten van dit hoofdstuk en niet voorzien
van elektrische verbindingsstukken, van
elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen,
van contacten of van andere elektrotech
nische delen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Elektrische machines, apparaten, uitrus
tingsstukken, alsmede delen daarvan; toe
stellen voor het opnemen of het weergeven
van geluid, toestellen voor het opnemen of
het weergeven van beelden en geluid voor
televisie, alsmede delen en toebehoren van
deze toestellen, met uitzondering van:

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product
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Elektromotoren en elektrische generatoren,
andere dan generatoraggregaten

(3)

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8503 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product

8502

Elektrische generatoraggregaten en rote
rende omvormers

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van de posten 8501 en 8503 niet hoger
is dan 10 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 8504

Elektrische voedingseenheden van de soort
gebruikt voor automatische gegevensver
werkende machines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 8517

Andere toestellen voor het zenden of ont
vangen van spraak, van beelden of van
andere gegevens, daaronder begrepen toe
stellen voor de overdracht in een draadloos
netwerk (zoals een lokaal netwerk of een
uitgestrekt netwerk), andere dan die be
doeld bij de posten 8443, 8525, 8527
en 8528

Vervaardiging waarbij:

Microfoons en statieven daarvoor; luidspre
kers, ook indien gemonteerd in een klank
kast; elektrische audiofrequentversterkers;
elektrische geluidsversterkers

Vervaardiging waarbij:

ex 8518

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van alle materialen van
oorsprong

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

8519

Geluidsopname- en geluidsweergaveappa
raten

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product
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Video-opname- en videoweergaveappa
raten, ook indien met ingebouwde video
tuner

(3)

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong
8522

Delen en toebehoren waarvan kan worden
onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzake
lijk zijn bestemd voor de toestellen en ap
paraten bedoeld bij de posten 8519 tot en
met 8521

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8523

– niet-opgenomen
grammofoonplaten,
banden en niet-vluchtige geheugens op
basis van halfgeleiders en andere dragers
voor het opnemen van geluid en voor
dergelijke doeleinden, andere dan de
goederen van hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– opgenomen grammofoonplaten, banden
en niet-vluchtige geheugens en andere
dragers voor het opnemen van geluid
en voor dergelijke doeleinden, andere
dan de goederen van hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8523 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product
– matrijzen en zogenaamde „masters” voor
het maken van schijven, andere dan de
goederen van hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8523 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product
– naderingskaarten en „smart cards” met
twee of meer elektronisch geïntegreerde
schakelingen

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
– „smart cards” met een elektronisch geïn
tegreerde schakeling

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van de posten 8541 en 8542 niet hoger
is dan 10 % van de prijs af fabriek van
het product
of

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product
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de diffusie (waar geïntegreerde schakelin
gen worden gevormd op een halfgeleider
substraat door de selectieve inbrenging van
een geschikt doteringsmateriaal), al of niet
geassembleerd en/of getest in een ander
land dan een van de in de artikelen 3 en
4 genoemde landen

8525

8526

Zendtoestellen voor radio-omroep of tele
visie, ook indien met ingebouwd ontvang
toestel of toestel voor het opnemen of het
weergeven van geluid; televisiecamera’s, di
gitale camera’s en videocameraopnametoe
stellen

Vervaardiging waarbij:

Radartoestellen, toestellen voor radionavi
gatie en toestellen voor radioafstandsbedie
ning

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook
indien in dezelfde kast gecombineerd met
een toestel voor het opnemen of het weer
geven van geluid of met een uurwerk

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

8528

– monitors en projectietoestellen, zonder
ingebouwd ontvangtoestel voor televisie
en niet hoofdzakelijk gebruikt in een
systeem voor automatische gegevensver
werking van post 8471

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– andere monitors en projectietoestellen,
niet voorzien van een ontvangtoestel
voor televisie; Ontvangtoestellen voor te
levisie, ook indien met ingebouwd ont
vangtoestel voor radio-omroep of een
toestel voor het opnemen of het weer
geven van geluid of van beelden

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product
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Delen waarvan kan worden onderkend dat
zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd
zijn voor de toestellen bedoeld bij de pos
ten 8525 tot en met 8528:
– uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd
voor video-opname- en videoweergave
apparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– geschikt voor gebruik uitsluitend of
hoofdzakelijk met monitors en projectie
toestellen, zonder ingebouwd ontvang
toestel voor televisie en niet hoofdzake
lijk gebruikt in een systeem voor auto
matische gegevensverwerking van post
8471

Vervaardiging:

– andere

Vervaardiging waarbij:

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong
8535

8536

Toestellen voor het inschakelen, uitschake
len, omschakelen, aansluiten of verdelen
van of voor het beveiligen tegen elektrische
stroom, voor een spanning van meer dan
1 000 V

Vervaardiging waarbij:

– toestellen voor het inschakelen, uitscha
kelen, omschakelen, aansluiten of ver
delen van of voor het beveiligen tegen
elektrische stroom van niet meer dan
1 000 V

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8538 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8538 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product

– connectoren voor optische vezels, opti
schevezelbundels of -kabels
– – van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– – van keramiek

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

– – van koper

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product
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Borden, panelen, kasten en dergelijke,
voorzien van twee of meer toestellen be
doeld bij post 8535 of 8536, voor elek
trische bediening of voor het verdelen van
elektrische stroom, ook indien voorzien
van instrumenten of toestellen bedoeld bij
hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor nu
merieke besturing, andere dan de schakel
apparaten bedoeld bij post 8517

Vervaardiging waarbij:

Dioden, transistors en dergelijke halfgelei
derelementen, met uitzondering van nog
niet tot chips gesneden wafers

Vervaardiging:

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 8538 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

ex 8542

Elektronische geïntegreerde schakelingen

– monolithische geïntegreerde schakelin
gen

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van de posten 8541 en 8542 niet hoger
is dan 10 % van de prijs af fabriek van
het product
of
diffusie (waar geïntegreerde schakelingen
worden gevormd op een halfgeleidersub
straat door de selectieve inbrenging van
een geschikt doteringsmateriaal), al of niet
geassembleerd en/of getest in een ander
land dan een van de in de artikelen 3 en
4 genoemde landen

– multichips die deel uitmaken van machi
nes, van apparaten of van toestellen, niet
genoemd of niet begrepen onder andere
posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– andere

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van de posten 8541 en 8542 niet hoger
is dan 10 % van de prijs af fabriek van
het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

L 141/124

(1)

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

(2)

(3)

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder
begrepen) en andere geleiders van elektrici
teit, geïsoleerd (ook indien gevernist of ge
lakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch
geoxideerd), ook indien voorzien van ver
bindingsstukken; optischevezelkabel be
staande uit individueel omhulde vezels,
ook indien elektrische geleiders bevattend
of voorzien van verbindingsstukken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen
voor lampen, koolstaven voor elementen
of batterijen en andere artikelen van grafiet
of andere koolstof, ook indien verbonden
met metaal, voor elektrisch gebruik

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de
stof waarvan zij zijn vervaardigd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8547

Isolerende werkstukken, geheel van isole
rend materiaal dan wel voorzien van daarin
bij het gieten, persen, enz. aangebrachte
eenvoudige metalen verbindingsstukken
(bijvoorbeeld nippels met schroefdraad),
voor elektrische machines, toestellen of in
stallaties, andere dan de isolatoren bedoeld
bij post 8546; isolatiebuizen en verbin
dingsstukken daarvoor, van onedel metaal,
inwendig geïsoleerd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

8548

– Resten en afval van elektrische elemen
ten, van elektrische batterijen en van
elektrische accumulatoren; gebruikte
elektrische elementen, gebruikte elektri
sche batterijen en gebruikte elektrische
accumulatoren; elektrische delen van
machines, van apparaten of van toestel
len, niet genoemd of niet begrepen on
der andere posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– elektronische microassemblages

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van de posten 8541 en 8542 niet hoger
is dan 10 % van de prijs af fabriek van
het product
ex hoofdstuk 86

8608

Rollend en ander materieel voor spoor- en
tramwegen, alsmede delen daarvan; rollend
en ander materieel voor spoor- en tram
wegen, alsmede delen daarvan; mecha
nische (elektromechanische daaronder be
grepen) signaal- en waarschuwingstoestel
len voor het verkeer, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Vast materieel voor spoor- en tramwegen;
mechanische (elektromechanische daar
onder begrepen) signaal-, veiligheids-, con
trole- en bedieningstoestellen voor spooren tramwegen, voor verkeers- en water
wegen, voor parkeerterreinen, voor havens
en voor vliegvelden; delen daarvan

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

27.5.2011
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8709
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Automobielen, tractors, rijwielen, motorrij
wielen en andere voertuigen voor vervoer
over land, alsmede delen en toebehoren
daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Transportwagens met eigen beweegkracht,
niet voorzien van een hefsysteem, van de
soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaat
sen, op haventerreinen of op vliegvelden,
voor het vervoer van goederen over korte
afstanden; trekkers van de soort gebruikt
voor het trekken van perronwagentjes; de
len daarvan

Vervaardiging:

Gevechtswagens en pantserauto’s, ook in
dien met bewapening; delen en onderdelen
daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor,
ook indien met zijspan; zijspanwagens:

– met motor met op- en neergaande zui
gers, met een cilinderinhoud van:

– – van niet meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 20 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

– – van meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

– andere

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product
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Rijwielen zonder kogellagers

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van post 8714

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

Kinderwagens en delen daarvan

Vervaardiging:

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voer
tuigen zonder eigen beweegkracht; delen
daarvan

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
ex hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart, met uitzon
dering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 8804

Rotochutes

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 8804

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

8805

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen;
deklandingstoestellen en dergelijke; toestel
len voor vliegoefeningen op de grond; de
len daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

hoofdstuk 89

Scheepvaart

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Scheepsrompen van post 8906 mogen
evenwel niet worden gebruikt

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

Instrumenten, apparaten en toestellen voor
de fotografie en de cinematografie; meet-,
verificatie-, controle- en precisie-instrumen
ten, medische en chirurgische instrumen
ten, apparaten en toestellen; delen en toe
behoren daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging:

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

Optische vezels en optischevezelbundels;
optischevezelkabels, andere dan die be
doeld bij post 8544; platen of bladen van
polariserende stoffen; lenzen (contactlen
zen daaronder begrepen), prisma’s, spiegels
en andere optische elementen, ongeacht de
stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet ge
monteerd, andere dan die van niet-optisch
bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex hoofdstuk 90

9001

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
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9002

Lenzen, prisma’s, spiegels en andere opti
sche elementen, ongeacht de stof waarvan
zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor in
strumenten, apparaten en toestellen, andere
dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9004

Brillen (voor de verbetering van de ge
zichtsscherpte, voor het beschermen van
de ogen en andere) en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex 9005

Binocles, verrekijkers, alsmede onderstellen
daarvoor, met uitzondering van astronomi
sche refractietelescopen en onderstellen
daarvoor

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product,
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte,
niet van oorsprong zijnde materialen
niet hoger is dan de waarde van de ge
bruikte materialen van oorsprong
ex 9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen
en -buizen, voor de fotografie, andere dan
flitslampen met elektrische ontsteking

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product,

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte,
niet van oorsprong zijnde materialen
niet hoger is dan de waarde van de ge
bruikte materialen van oorsprong
9007

Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, ook
indien met ingebouwde geluidsopname- en
-weergavetoestellen

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product,

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte,
niet van oorsprong zijnde materialen
niet hoger is dan de waarde van de ge
bruikte materialen van oorsprong
9011

Optische microscopen, toestellen voor fo
tomicrografie, cinefotomicrografie en mi
croprojectie daaronder begrepen

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product,
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte,
niet van oorsprong zijnde materialen
niet hoger is dan de waarde van de ge
bruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product
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ex 9014

Andere instrumenten, apparaten en toestel
len voor de navigatie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor
de geodesie, voor de topografie, voor het
landmeten, voor de fotogrammetrie, voor
de hydrografie, voor de oceanografie,
voor de hydrologie, voor de meteorologie
of voor de geofysica, andere dan kompas
sen; afstandmeters

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9016

Precisiebalansen met een gewichtsgevoelig
heid van 5 cg of beter, ook indien met
gewichten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten
en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld teken
machines, pantografen, gradenbogen, pas
serdozen, rekenlinialen, rekenschijven);
handinstrumenten voor lengtemeting (bij
voorbeeld
maatstokken, micrometers,
schuifmaten, kalibers), niet genoemd of
niet begrepen onder andere posten van
dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9018

Instrumenten, apparaten en toestellen voor
de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de
tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde,
daaronder begrepen scintigrafische en an
dere elektromedische apparaten en toestel
len, alsmede apparaten en toestellen voor
onderzoek van het gezichtsvermogen:
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– tandartsstoelen met ingebouwde tand
heelkundige apparatuur, alsmede spuw
bakken voor behandelkamers van tand
artsen

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met inbegrip van andere
materialen van post 9018

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

– andere

Vervaardiging:

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
9019

9020

Toestellen voor mechanische therapie; toe
stellen voor massage; toestellen voor psy
chotechniek; toestellen voor ozontherapie,
voor oxygeentherapie, voor aerosolthera
pie; toestellen voor kunstmatige ademha
ling en andere therapeutische ademhalings
toestellen

Vervaardiging:

Andere ademhalingstoestellen en gasmas
kers, andere dan beschermingsmaskers
zonder mechanische delen of vervangbare
filters

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 25 % van de prijs af fabriek van
het product
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9024

Machines, apparaten en toestellen voor on
derzoek van de hardheid, de trekvastheid,
de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of
andere mechanische eigenschappen van
materialen (bijvoorbeeld metaal, hout, tex
tiel, papier, kunststof)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers en
dergelijke drijvende instrumenten, thermo
meters, pyrometers, barometers, hygrome
ters en psychrometers, ook indien zelfregi
strerend; combinaties van deze instrumen
ten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen voor
het meten of het verifiëren van de door
stroming, het peil, de druk of andere vari
abele karakteristieken van vloeistoffen of
van gassen (bijvoorbeeld doorstromings
meters, peiltoestellen, manometers, warm
teverbruiks-meters), andere dan instrumen
ten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de
posten 9014, 9015, 9028 en 9032

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen voor
natuurkundige of scheikundige analyse (bij
voorbeeld polarimeters, refractometers,
spectrometers, analysetoestellen voor gas
sen of voor rook); instrumenten, apparaten
en toestellen voor het meten of het verifië
ren van de viscositeit, de poreusheid, de
uitzetting, de oppervlaktespanning en der
gelijke; instrumenten, apparaten en toestel
len voor het meten of het verifiëren van
hoeveelheden warmte, geluid of licht (be
lichtingsmeters daaronder begrepen); mi
crotomen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9028

Verbruiksmeters en productiemeters voor
gassen, voor vloeistoffen of voor elektrici
teit, standaardmeters daaronder begrepen:
– delen en toebehoren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– andere

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong

9029

Toerentellers, productietellers, taximeters,
kilometertellers, schredentellers en derge
lijke; snelheidsmeters en tachometers, an
dere dan die bedoeld bij de posten 9014
en 9015; stroboscopen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product
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9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen
en andere instrumenten, apparaten en toe
stellen voor het meten of het verifiëren van
elektrische grootheden, met uitzondering
van meters bedoeld bij post 9028; meeten detectietoestellen en -instrumenten voor
alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstra
len, kosmische stralen en andere ionise
rende stralen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -appara
ten, -toestellen en -machines, niet genoemd
of niet begrepen onder andere posten van
dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9032

Automatische regelaars

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet
begrepen onder andere posten van dit
hoofdstuk) van machines, apparaten, toe
stellen, instrumenten of artikelen bedoeld
bij dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Uurwerken, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke
artikelen met ander uurwerk dan horlogeuurwerk

Vervaardiging waarbij:

ex hoofdstuk 91

9105

– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong
9109

Uurwerken, compleet en gemonteerd, an
dere dan horloge-uurwerken

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– de waarde van alle gebruikte materialen
die niet van oorsprong zijn niet hoger is
dan de waarde van de gebruikte materi
alen van oorsprong
9110

Complete uurwerken, niet gemonteerd of
gedeeltelijk gemonteerd (stellen onder
delen); niet-complete uurwerken, gemon
teerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken
(„ébauches”)

Vervaardiging waarbij:
– de waarde van alle gebruikte materialen
niet hoger is dan 40 % van de prijs af
fabriek van het product, en
– binnen de hierboven gestelde beperking,
de waarde van alle gebruikte materialen
van post 9114 niet hoger is dan 10 %
van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product
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Kasten voor horloges, alsmede delen daar
van

9111

(3)

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
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Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
Kasten voor klokken, voor pendules, enz.,
alsmede delen daarvan

9112

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 30 % van de prijs af fabriek van
het product

– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 40 % van de
prijs af fabriek van het product
Horlogebanden en delen daarvan:

9113

– van onedel metaal, ook indien verguld of
verzilverd, of van metaal geplateerd met
edel metaal

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren
van muziekinstrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
40 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebehoren
daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch of voor chi
rurgisch gebruik); artikelen voor bedden en
dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen,
elders genoemd noch elders onder begre
pen; lichtreclames, verlichte aanwijzings
borden en dergelijke artikelen; geprefabri
ceerde bouwwerken, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

Meubelen van onedele metalen met delen
van niet-opgevulde katoenstof met een ge
wicht van niet meer dan 300 g per m2

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van
alle gebruikte materialen niet hoger is
dan 40 % van de prijs af fabriek van
het product

ex 9401
ex 9403

en

of
vervaardiging uit reeds in een gebruiksklare
vorm geconfectioneerde katoenstof van
post 9401 of 9403, op voorwaarde dat:
– de waarde ervan niet hoger is dan 25 %
van de prijs af fabriek van het product,
en
– alle andere gebruikte materialen van oor
sprong zijn en onder een andere post
dan post 9401 of 9403 zijn ingedeeld
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9405

Verlichtingstoestellen
(zoeklichten
en
schijnwerpers daaronder begrepen) en de
len daarvan, elders genoemd noch elders
onder begrepen; lichtreclames, verlichte
aanwijzingsborden en dergelijke artikelen,
voorzien van een vast aangebrachte licht
bron, alsmede elders genoemde noch elders
onder begrepen delen daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

ex hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspan
ning en sportartikelen; delen en toebeho
ren daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

ex 9503

Ander speelgoed; modellen op schaal en
dergelijke modellen voor ontspanning,
ook indien bewegend; puzzels van alle
soorten

Vervaardiging:
– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

ex 9506

Golfstokken en delen van golfstokken

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Ruw gevormde blokken voor het maken
van golfstokken mogen evenwel worden
gebruikt

ex hoofdstuk 96

Diverse werken, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

Werken van dierlijke, plantaardige of mine
rale stoffen, geschikt om te worden gesne
den

Vervaardiging uit „bewerkte” materialen
van dezelfde post als het product

ex 9603

Bezems en borstels (met uitzondering van
bezems, heiboenders en dergelijk borstel
werk, bestaande uit samengebonden mate
rialen, ook indien met steel, alsmede bor
stels vervaardigd uit marter- of eekhoorn
haar), met de hand bediende mechanische
vegers zonder motor, penselen, kwasten en
plumeaus, verfkussens en verfrollen, wis
sers van rubber en zwabbers

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen niet hoger is dan
50 % van de prijs af fabriek van het pro
duct

9605

Reisassortimenten voor de lichaamsverzor
ging van personen, voor het schoonmaken
van schoeisel of van kleding en reisnaaigar
nituren

Elk artikel in het assortiment moet beant
woorden aan de regel die ervoor zou gel
den indien het niet in het assortiment was
opgenomen. Niet van oorsprong zijnde ar
tikelen mogen evenwel worden gebruikt,
op voorwaarde dat de totale waarde ervan
niet hoger is dan 15 % van de prijs af
fabriek van het assortiment

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen en
andere delen van knopen of van drukkno
pen; knopen in voorwerpsvorm

Vervaardiging:

ex 9601
ex 9602

en

– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product
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9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede
andere pennen met poreuze punt; vulpen
nen, doorschrijfpennen; vulpotloden; vul
potloden; penhouders, potloodhouders en
dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers
en klemmen daaronder begrepen) van deze
artikelen, andere dan die bedoeld bij post
9609

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product.
Pennen en penpunten van dezelfde post als
het product mogen evenwel worden ge
bruikt

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en derge
lijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze
geprepareerd voor het maken van afdruk
ken, ook indien op spoelen of in cassettes;
stempelkussens, ook indien geïnkt, met of
zonder doos

Vervaardiging:

ex 9613

Aanstekers met piëzo-ontstekingsmecha
nisme

Vervaardiging waarbij de waarde van alle
gebruikte materialen van post 9613 niet
hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek
van het product

ex 9614

Tabakspijpen, pijpenkoppen daaronder be
grepen

Vervaardiging uit ébauchons

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor ver
zamelingen en antiquiteiten

Vervaardiging uit materialen van om het
even welke post, met uitzondering van ma
terialen van dezelfde post als het product

hoofdstuk 97
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– uit materialen van om het even welke
post, met uitzondering van materialen
van dezelfde post als het product, en
– waarbij de waarde van alle gebruikte ma
terialen niet hoger is dan 50 % van de
prijs af fabriek van het product

(1) Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3.
(2) Zie aantekening 7.2.
(3) Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten 3907 tot en met 3911, geldt deze
beperking alleen voor de groep materialen met het hoogste gewichtspercentage in het product.
(4) Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
(5) Volgens aantekening 3 bij hoofdstuk 32 behoren tot deze post preparaten op basis van kleurstoffen van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel
bij het vervaardigen van kleurpreparaten, mits zij niet onder een andere post van hoofdstuk 32 zijn ingedeeld.
(6) Als „groep” wordt beschouwd ieder deel van de omschrijving van de post die van de rest door een puntkomma is gescheiden.
(7) Als zeer transparant wordt beschouwd: folie waarvan het doorzichtigheidsverlies, gemeten met een nefolometer van Gardner volgens ASTM-D 1003-16 (troebelings
factor), minder dan 2 bedraagt.
(8) Dit product kan slechts worden gebruikt bij de vervaardiging van weefsels van de soort gebruikt voor papiermachines.
(9) Zie aantekening 6.
(10) Zie aantekening 6 voor brei- en haakwerk aan het stuk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door aaneennaaien of aaneenzetten van stukken brei- of haakwerk
(gesneden of direct in vorm gebreid).
(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.”
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