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BIJLAGE II 

Niettegenstaande de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de 
omschrijving van de producten geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader 
van deze bijlage het preferentiestelsel wordt bepaald door de GN-codes zoals deze op het moment van 
goedkeuring van deze verordening luiden. 

Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

09.3050 0204 22 50 
0204 22 90 
 
 
 
 
 
 
0204 23 
 
 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
 
0204 43 10 
 
0204 43 90 

Achterstellen en halve achterstellen 
van schapen, andere delen, met been 
(m.u.v. hele en halve dieren, 
voorstukken en halve voorstukken en 
nierstukken en/of zadels en halve 
nierstukken en/of zadels), vers of 
gekoeld 
 
Vlees zonder been van schapen, vers 
of gekoeld 
 
Vlees van schapen, met been (m.u.v. 
hele en halve dieren, en voorstukken 
en halve voorstukken), bevroren
 
Vlees van lammeren, zonder been, 
bevroren 
Vlees van schapen, zonder been, 
bevroren 

 1 500 

09.3051 0409 
 
 
 
 

Natuurhoning 
 
 
 

 5 000 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

09.3052 1701 12 
 
 
 
1701 91 
1701 99 

 
1702 20 10 
 
 
 
1702 90 30 
 
 
 
1702 90 50 
 
 
 
 
1702 90 71 
1702 90 75 
1702 90 79 
 
1702 90 80 
 
1702 90 95 
 
 
 

Ruwe beetwortelsuiker, niet 
gearomatiseerd en zonder 
toegevoegde kleurstoffen 
 
Andere suiker dan ruwe suiker 
 

 
Ahornsuiker in vaste vorm, 
gearomatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen 
 
Isoglucose in vaste vorm, in droge 
toestand 50 gewichtspercenten 
fructose bevattend 
 
Maltodextrine in vaste vorm en 
maltodextrinestroop, in droge 
toestand 50 gewichtspercenten 
fructose bevattend 
 
Karamel 
 
 
 
Inulinestroop 
 
Andere suikers, daaronder begrepen 
invertsuiker en andere suiker en 
suikerstropen die in droge toestand 
50 gewichtspercenten fructose 
bevatten 
 

 20 070 

09.3053 1702 30 
1702 40 
 
 
 
 
1702 60 

Glucose en glucosestroop, in droge 
toestand geen of minder dan 50 
gewichtspercenten fructose 
bevattend, m.u.v. invertsuiker 
 
Andere fructose en fructosestroop, in 
droge toestand meer dan 50 
gewichtspercenten fructose 
bevattend, m.u.v. invertsuiker 

 10 000 

09.3054 2106 90 30 
 
 
 
2106 90 55 

Stroop van isoglucose, 
gearomatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen 
 
Stroop van glucose en van 

 2 000 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

 
 
 
2106 90 59 

maltodextrine, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffen 
 
Suikerstroop, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffen (m.u.v. 
stroop van isoglucose, van lactose, 
van glucose en van maltodextrine) 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

09.3055 Ex 1103 19 20 
 
1103 19 90 
 
 
 
 
1103 20 90 
 
 
1104 19 10 
 
1104 19 50 
 
1104 19 61 
1104 19 69 
 
1104 29 
 
 
 
 
1104 30 
 
 

Gries van gerst 
 
Gries en griesmeel, van granen 
(m.u.v. gries en griesmeel van 
tarwe, van rogge, van haver, van 
mais, van rijst en van gerst) 
 
Pellets van granen (m.u.v. die van 
tarwe, rogge, mais, rijst of gerst) 
 
Granen van tarwe, geplet of in 
vlokken 
Granen van mais, geplet of in 
vlokken 
Granen van gerst, geplet 
Granen van gerst, in vlokken 
 
Andere bewerkte granen 
(bijvoorbeeld gepeld, gepareld, 
gesneden of gebroken) dan haver, 
rogge of mais 
 
Graankiemen, ook indien geplet, in 
vlokken of gemalen 

 6 300 

09.3056 1107 
 
1109 

Mout, ook indien gebrand 
 
Tarwegluten, ook indien gedroogd 

 7 000 

09.3057 1108 11 
 
1108 12 
 
1108 13 

Tarwezetmeel 
 
Maiszetmeel 
 
Aardappelzetmeel 

 10 000 

09.3058 3505 10 10 
3505 10 90 
 
 
3505 20 30 
3505 20 50 
3505 20 90 

Dextrine en ander gewijzigd 
zetmeel (m.u.v. door ethervorming 
of door verestering gewijzigd 
zetmeel) 
 
Lijm met een gehalte aan zetmeel, 
aan dextrine of aan ander gewijzigd 
zetmeel van 25 of meer 

 1 000 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

gewichtspercenten 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

09.3059 2302 10 
2302 30 
2302 40 10 
2302 40 90 
 
2303 10 11 

Zemelen, slijpsel en andere resten 
van het zeven, van het malen of van 
andere bewerkingen van granen 
(m.u.v. rijst), ook indien in pellets 
 
Afvallen van maïszetmeelfabrieken 
(met uitzondering van ingedikt 
zwelwater), met een gehalte aan 
proteïnen, berekend op de droge stof, 
van meer dan 40 gewichtspercenten 

 15 000 

09.3060 0711 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 10  

Paddenstoelen van het geslacht 
Agaricus, voorlopig verduurzaamd, 
(bijvoorbeeld door middel van 
zwaveldioxide of in water waaraan, 
voor het voorlopig verduurzamen, 
zout, zwavel of andere stoffen zijn 
toegevoegd), doch als zodanig niet 
geschikt voor dadelijke consumptie
 
Paddenstoelen van het geslacht 
Agaricus, bereid of verduurzaamd 
(m.u.v. die welke zijn bereid of 
verduurzaamd in azijn of azijnzuur) 

 500 

09.3061 0711 51 
 
 
 
 
 
 

Paddenstoelen van het geslacht 
Agaricus, voorlopig verduurzaamd, 
(bijvoorbeeld door middel van 
zwaveldioxide of in water waaraan, 
voor het voorlopig verduurzamen, 
zout, zwavel of andere stoffen zijn 
toegevoegd), doch als zodanig niet 
geschikt voor dadelijke consumptie 

 500 

09.3062 2002 Tomaten, op andere wijze bereid of 
verduurzaamd dan in azijn of 
azijnzuur 

 10 000 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

09.3063 2009 61 90 
 
 
 
 
2009 69 11 
 
 
 
 
 
2009 69 71 
2009 69 79 
2009 69 90 
 
 
 
 
2009 71 
2009 79 

Druivensap (druivenmost daaronder 
begrepen), met een brixwaarde van 
niet meer dan 30, met een waarde 
van 18 EUR per 100 kg nettogewicht
 
Druivensap (druivenmost daaronder 
begrepen), met een brixwaarde van 
meer dan 67, met een waarde van 
niet meer dan 22 EUR per 100 kg 
nettogewicht 
 
Druivensap (druivenmost daaronder 
begrepen), met een brixwaarde van 
meer dan 30 doch niet meer dan 67, 
met een waarde van niet meer dan 18 
EUR per 100 kg nettogewicht 
 
 
Appelsap 
 

 10 000 

09.3064 0403 10 51 
0403 10 53 
0403 10 59 
0403 10 91 
0403 10 93 
0403 10 99 
0403 90 71 
0403 90 73 
0403 90 79 
0403 90 91 
0403 90 93 
0403 90 99 

Karnemelk, gestremde melk en room, 
yoghurt, kefir en andere gegiste of 
aangezuurde melk en room, ook 
indien ingedikt, gearomatiseerd of 
met toegevoegde vruchten of cacao 

 2 000 

09.3065 0405 20 10 
0405 20 30 

Zuivelpasta's met een vetgehalte van 
39 of meer gewichtspercenten doch 
niet meer dan 75 gewichtspercenten 

 250 

09.3066 0710 40 
0711 90 30 
2001 90 30 
2004 90 10 
2005 80 

Suikermais  1 500 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

09.3067 1702 50 

1702 90 10 

 

Ex 1704 90 99 
 
 
 
1806 10 30 
1806 10 90 
 
 
 
 
Ex 1806 20 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex 1901 90 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101 12 98 
2101 20 98 
 
 
3302 10 29 

 

Chemisch zuivere fructose 

Chemisch zuivere maltose 

 

Ander suikerwerk zonder cacao, 
met een sacharosegehalte van 70 of 
meer gewichtspercenten 
 
Cacaopoeder met een 
sacharosegehalte of met een 
isoglucosegehalte, berekend als 
sacharose, van 65 of meer 
gewichtspercenten 
 
Andere bereidingen, hetzij in 
blokken of in staven, met een 
gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in 
vloeibare toestand of in de vorm 
van pasta, poeder, korrels of 
dergelijke, in recipiënten of in 
andere verpakkingen, met een 
inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 2 kg, met 
een gehalte aan cacaoboter van 
minder dan 18 gewichtspercenten 
en met een gehalte aan sacharose 
van 70 of meer gewichtspercenten 
 
Andere bereidingen voor menselijke 
consumptie van meel, gries, 
griesmeel, zetmeel of moutextract, 
geen of minder dan 
40 gewichtspercenten cacao 
bevattend, berekend op een geheel 
ontvette basis, met een gehalte aan 
sacharose van 70 of meer 
gewichtspercenten 
 
Preparaten op basis van koffie, thee 
of maté 
 
 
Mengsels van reukstoffen en 
mengsels op basis van een of meer 
van deze zelfstandigheden met 
andere stoffen, van de soort 
gebruikt in de drankenindustrie, alle 
essentiële aromatische stoffen van 
een bepaalde drank bevattend, met 

 2 000 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

een effectief alcoholgehalte van niet 
meer dan 0,5 volumepercent 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

09.3068 1903 
 
 
 
 
1904 30 

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

 

 2 000 

09.3069 1806 20 70 
 

2106 10 80 
 

2202 90 99 

Zogenaamde "chocolate milk 
crumb" 

Andere proteïneconcentraten en 
getextureerde proteïnestoffen 

Andere niet-alcoholische dranken 
dan water, met een gehalte aan 
vetstoffen afkomstig van producten 
bedoeld bij de posten 0401 tot en 
met 0404 van 2 of meer 
gewichtsprocenten 

 300 

09.3070 2106 90 98 Producten voor menselijke 
consumptie, niet elders genoemd 
noch elders onder begrepen 

 2 000 

09.3071 2207 10 
2208 90 91 
2208 90 99 

2207 20 

Ethylalcohol, niet gedenatureerd 
 
 

Ethylalcohol en gedistilleerde 
dranken, gedenatureerd, ongeacht 
het gehalte 

 27 000 

09.3072 2402 10 
 

2402 20 90 

 

 

Sigaren en cigarillo's, tabak 
bevattend 

Sigaretten, tabak bevattend (geen 
kruidnagels bevattend) 

 2 500 
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Volgnr. GN-code Omschrijving van de goederen Contingentperiode 

Vanaf de 
inwerkingtreding van 

deze verordening tot en 
met 1 november 2014 

 

Omvang van 
het jaarlijkse 

contingent 
(nettogewicht 
in ton, tenzij 

anders 
bepaald) 

09.3073 2905 43 

2905 44 

3824 60 

Mannitol 

D-glucitol (sorbitol) 

Sorbitol, andere dan die bedoeld bij 
onderverdeling 2905 44 

 100 

 

09.3074 3809 10 10 
3809 10 30 
3809 10 50 
3809 10 90 

Appreteermiddelen, middelen voor 
het versnellen van het verfproces of 
van het fixeren van kleurstoffen, 
alsmede andere producten en 
preparaten (bijvoorbeeld preparaten 
voor het beitsen), van de soort 
gebruikt in de textielindustrie, de 
papierindustrie, de lederindustrie of 
dergelijke industrieën, elders 
genoemd noch elders onder 
begrepen, op basis van zetmeel of 
van zetmeelhoudende stoffen 

 2 000 

09.3075 0703 20 Knoflook, vers of gekoeld  500 

09.3076 1004 Haver  4 000 

 


