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  II. ALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN 
DAARVAN 

  

2905 Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

  - verzadigde eenwaardige alcoholen   

2905 11 00 -- methanol (methylalcohol) 5,5 0 

2905 12 00 -- propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol) 5,5 0 

2905 13 00 -- butaan-1-ol (n-butylalcohol) 5,5 0 

2905 14 -- andere butanolen   

2905 14 10 --- 2-methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol) 4,6 0 

2905 14 90 --- andere 5,5 0 

2905 16 -- octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan   

2905 16 10 --- 2-ethylhexaan-1-ol 5,5 0 

2905 16 20 --- octaan-2-ol vrij 0 

2905 16 80 --- andere 5,5 0 

2905 17 00 -- dodecaan-1-ol (laurylalcohol), hexadecaan-1-ol (cetylalcohol) en octadecaan-1-ol (stearylalcohol) 5,5 0 

2905 19 00 -- andere 5,5 0 

  - onverzadigde eenwaardige alcoholen   
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2905 22 -- acyclische terpeenalcoholen   

2905 22 10 --- geraniol, citronellol, linalol, rodinol en nerol 5,5 0 

2905 22 90 --- andere 5,5 0 

2905 29 -- andere   

2905 29 10 --- allylalcohol 5,5 0 

2905 29 90 --- andere 5,5 0 

  - tweewaardige alcoholen   

2905 31 00 -- ethyleenglycol (ethaandiol) 5,5 0 

2905 32 00 -- propyleenglycol (propaan-1,2-diol) 5,5 0 

2905 39 -- andere   

2905 39 10 --- 2-methylpentaan-2,4-diol (hexyleenglycol) 5,5 0 

2905 39 20 --- butaan-1,3-diol vrij 0 

2905 39 25 --- butaan-1,4-diol 5,5 0 

2905 39 30 --- 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol vrij 0 

2905 39 85 --- andere 5,5 0 

  - andere meerwaardige alcoholen   

2905 41 00 -- 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpropaan) 5,5 0 

2905 42 00 -- pentaerytritol (pentaerytriet) 5,5 0 

2905 43 00 -- mannitol 9,6 + 125,8 EUR/ 
100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 
(100 t) 
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2905 44 -- D-glucitol (sorbitol)   

  --- in waterige oplossing   

2905 44 11 ---- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitol-
gehalte 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 
(100 t) 

2905 44 19 ---- andere 9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 
(100 t) 

  --- andere   

2905 44 91 ---- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitol-
gehalte 

7,7 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 
(100 t) 

2905 44 99 ---- andere 9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 
(100 t) 

2905 45 00 -- glycerol 3,8 0 

2905 49 -- andere   

2905 49 10 --- drie- en vierwaardige alcoholen 5,5 0 

2905 49 80 --- andere 5,5 0 

  - halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische alcoholen   

2905 51 00 -- ethchloorvynol (INN) vrij 0 

2905 59 -- andere   

2905 59 10 --- van eenwaardige alcoholen 5,5 0 

  --- van andere meerwaardige alcoholen   

2905 59 91 ---- 2,2-bis(broommethyl)propaandiol vrij 0 
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2905 59 99 ---- andere 5,5 0 

2906 Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

  - van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen   

2906 11 00 -- menthol 5,5 0 

2906 12 00 -- cyclohexanol, methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexanolen 5,5 0 

2906 13 -- sterolen en inositolen   

2906 13 10 --- sterolen 5,5 0 

2906 13 90 --- inositolen vrij 0 

2906 19 00 -- andere 5,5 0 

  - aromatische   

2906 21 00 -- benzylalcohol 5,5 0 

2906 29 00 -- andere 5,5 0 

  III. FENOLEN EN FENOLALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN 
NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2907 Fenolen; fenolalcoholen   

  - eenwaardige fenolen   

2907 11 00 -- fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan 3 0 

2907 12 00 -- kresolen en zouten daarvan 2,1 0 

2907 13 00 -- octylfenol, nonylfenol, alsmede isomeren daarvan; zouten van deze producten 5,5 0 

2907 15 -- naftolen en zouten daarvan   
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2907 15 10 --- 1-naftol vrij 0 

2907 15 90 --- andere 5,5 0 

2907 19 -- andere   

2907 19 10 --- xylenolen en zouten daarvan 2,1 0 

2907 19 90 --- andere 5,5 0 

  - meerwaardige fenolen; fenolalcoholen   

2907 21 00 -- resorcinol en zouten daarvan 5,5 0 

2907 22 00 -- hydrochinon en zouten daarvan 5,5 0 

2907 23 00 -- 4,4'-isopropylideendifenol (bisfenol A, difenylolpropaan) en zouten daarvan 5,5 0 

2907 29 00 -- andere 5,5 0 

2908 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen   

  - derivaten die enkel halogeengroepen bevatten, alsmede zouten daarvan   

2908 11 00 -- pentachloorfenol (ISO) 5,5 0 

2908 19 00 -- andere 5,5 0 

  - andere   

2908 91 00 -- dinoseb (ISO) en zouten daarvan 5,5 0 

2908 99 -- andere   

2908 99 10 --- derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en esters daarvan 5,5 0 
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2908 99 90 --- andere 5,5 0 

  IV. ETHERS, ALCOHOLPEROXIDEN, ETHERPEROXIDEN, KETONPEROXIDEN, EPOXIDEN 
MET EEN DRIERINGSYSTEEM, ACETALEN EN HEMIACETALEN, ALSMEDE HALOGEEN-, 
SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2909 Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, keton-
peroxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan 

  

  - acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

2909 11 00 -- diëthylether 5,5 0 

2909 19 -- andere   

2909 19 10 --- tert-butylethylether (ethyl-tertiair-butylether, ETBE) 5,5 0 

2909 19 90 --- andere 5,5 0 

2909 20 00 - ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan 

5,5 0 

2909 30 - aromatische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

2909 30 10 -- difenylether vrij 0 

  -- broomderivaten   

2909 30 31 --- pentabroomdifenylether; 1,2,4,5-tetrabroom-3,6-bis(pentabroomfenoxy)benzeen vrij 0 

2909 30 35 --- 1,2-bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de vervaardiging van acrylonitril-butadieen-
styreen (ABS) 

vrij 0 
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2909 30 38 --- andere 5,5 0 

2909 30 90 -- andere 5,5 0 

  - etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

2909 41 00 -- 2,2'-oxidiëthanol (diëthyleenglycol) 5,5 0 

2909 43 00 -- monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol 5,5 0 

2909 44 00 -- andere monoalkylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol 5,5 0 

2909 49 -- andere   

  --- acyclische   

2909 49 11 ---- 2-(2-chloorethoxy)ethanol vrij 0 

2909 49 18 ---- andere 5,5 0 

2909 49 90 --- cyclische 5,5 0 

2909 50 - etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

2909 50 10 -- guajacol en kaliumguajacolsulfonaten 5,5 0 

2909 50 90 -- andere 5,5 0 

2909 60 00 - alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan 

5,5 0 

2910 Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

2910 10 00 - oxiraan (ethyleenoxide) 5,5 0 

2910 20 00 - methyloxiraan (propyleenoxide) 5,5 0 

2910 30 00 - 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine) 5,5 0 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 293 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

2910 40 00 - dieldrine (ISO, INN) 5,5 0 

2910 90 00 - andere 5,5 0 

2911 00 00 Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, 
nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

5 0 

  V. VERBINDINGEN MET ALDEHYDGROEPEN   

2912 Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; 
paraformaldehyd 

  

  - acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen   

2912 11 00 -- methanal (formaldehyd) 5,5 0 

2912 12 00 -- ethanal (aceetaldehyd) 5,5 0 

2912 19 -- andere   

2912 19 10 --- butanal (n-butyraldehyd) 5,5 0 

2912 19 90 --- andere 5,5 0 

  - cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen   

2912 21 00 -- benzaldehyd 5,5 0 

2912 29 00 -- andere 5,5 0 

2912 30 00 - aldehydalcoholen 5,5 0 

  - aldehydethers, aldehydfenolen en aldehyden met andere zuurstofhoudende groepen   

2912 41 00 -- vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) 5,5 0 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 294 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

2912 42 00 -- ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) 5,5 0 

2912 49 00 -- andere 5,5 0 

2912 50 00 - cyclische polymeren van aldehyden 5,5 0 

2912 60 00 - paraformaldehyd 5,5 0 

2913 00 00 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij post 2912 5,5 0 

  VI. KETONEN EN CHINONEN   

2914 Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, 
nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

  - acyclische ketonen, zonder andere zuurstofhoudende groepen   

2914 11 00 -- aceton 5,5 0 

2914 12 00 -- butanon (methylethylketon) 5,5 0 

2914 13 00 -- 4-methylpentaan-2-on (methylisobutylketon) 5,5 0 

2914 19 -- andere   

2914 19 10 --- 5-methylhexaan-2-on vrij 0 

2914 19 90 --- andere 5,5 0 

  - ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, zonder andere zuurstofhoudende 
groepen 

  

2914 21 00 -- kamfer (bornaan-2-on) 5,5 0 

2914 22 00 -- cyclohexanon en methylcyclohexanonen 5,5 0 

2914 23 00 -- iononen en methyliononen 5,5 0 
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2914 29 00 -- andere 5,5 0 

  - aromatische ketonen zonder andere zuurstofhoudende groepen   

2914 31 00 -- fenylaceton (fenylpropaan-2-on) 5,5 0 

2914 39 00 -- andere 5,5 0 

2914 40 - ketonalcoholen en ketonaldehyden   

2914 40 10 -- 4-hydroxy-4-methylpentaan-2-on (diacetonalcohol) 5,5 0 

2914 40 90 -- andere 3 0 

2914 50 00 - ketonfenolen en ketonen met andere zuurstofhoudende groepen 5,5 0 

  - chinonen   

2914 61 00 -- antrachinon 5,5 0 

2914 69 -- andere   

2914 69 10 --- 1,4-naftochinon vrij 0 

2914 69 90 --- andere 5,5 0 

2914 70 00 - halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 5,5 0 

  VII. CARBONZUREN, DAARVAN AFGELEIDE ZUURANHYDRIDEN, ZUURHALOGENIDEN, 
PEROXIDEN EN PEROXYZUREN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN 
NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2915 Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden 
en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

  - mierenzuur en zouten en esters daarvan   
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2915 11 00 -- mierenzuur 5,5 0 

2915 12 00 -- zouten van mierenzuur 5,5 0 

2915 13 00 -- esters van mierenzuur 5,5 0 

  - azijnzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride   

2915 21 00 -- azijnzuur 5,5 0 

2915 24 00 -- azijnzuuranhydride 5,5 0 

2915 29 00 -- andere 5,5 0 

  - esters van azijnzuur   

2915 31 00 -- ethylacetaat 5,5 0 

2915 32 00 -- vinylacetaat 5,5 0 

2915 33 00 -- n-butylacetaat 5,5 0 

2915 36 00 -- dinosebacetaat (ISO) 5,5 0 

2915 39 -- andere   

2915 39 10 --- propylacetaat, isopropylacetaat 5,5 0 

2915 39 30 --- methylacetaat, pentylacetaat (amylacetaat), isopentylacetaat (isoamylacetaat) en glycerolacetaten 5,5 0 

2915 39 50 --- p-tolylacetaat, fenylpropylacetaten, benzylacetaat, rhodinylacetaat, santalylacetaat en de acetaten van 
fenylethaan-1,2-diol 

5,5 0 

2915 39 80 --- andere 5,5 0 
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2915 40 00 - mono-, di- en trichloorazijnzuur, alsmede zouten en esters daarvan 5,5 0 

2915 50 00 - propionzuur en zouten en esters daarvan 4,2 0 

2915 60 - butaanzuren en pentaanzuren, alsmede zouten en esters daarvan   

  -- butaanzuur en isobutaanzuur, alsmede zouten en esters daarvan   

2915 60 11 --- 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiisobutyraat vrij 0 

2915 60 19 --- ander 5,5 0 

2915 60 90 -- pentaanzuur en isopentaanzuur, alsmede zouten en esters daarvan 5,5 0 

2915 70 - palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan   

2915 70 15 -- palmitinezuur 5,5 0 

2915 70 20 -- zouten en esters van palmitinezuur 5,5 0 

2915 70 25 -- stearinezuur 5,5 0 

2915 70 30 -- zouten van stearinezuur 5,5 0 

2915 70 80 -- esters van stearinezuur 5,5 0 

2915 90 - andere   

2915 90 10 -- laurinezuur 5,5 0 

2915 90 20 -- chloorformiaten 5,5 0 

2915 90 80 -- andere 5,5 0 
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2916 Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan 
afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan 

  

  - onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, 
peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2916 11 00 -- acrylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2916 12 -- esters van acrylzuur   

2916 12 10 --- methylacrylaat 6,5 3 

2916 12 20 --- ethylacrylaat 6,5 3 

2916 12 90 --- andere 6,5 3 

2916 13 00 -- methacrylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2916 14 -- esters van methacrylzuur   

2916 14 10 --- methylmethacrylaat 6,5 0 

2916 14 90 --- andere 6,5 0 

2916 15 00 -- oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2916 19 -- andere   

2916 19 10 --- undeceenzuren, alsmede zouten en esters daarvan 5,9 0 

2916 19 30 --- hexa-2,4-dieenzuur (sorbinezuur) 6,5 0 

2916 19 40 --- crotonzuur vrij 0 

2916 19 50 --- binapacryl (ISO) 6,5 0 

2916 19 70 --- andere 6,5 0 
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2916 20 00 - eenwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide 
anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

6,5 0 

  - eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 
peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2916 31 00 -- benzoëzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2916 32 -- benzoylperoxide en benzoylchloride   

2916 32 10 --- benzoylperoxide 6,5 0 

2916 32 90 --- benzoylchloride 6,5 0 

2916 34 00 -- fenylazijnzuur en zouten daarvan vrij 0 

2916 35 00 -- esters van fenylazijnzuur vrij 0 

2916 39 00 -- andere 6,5 0 

2917 Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, 
alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

  - meerwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 
peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2917 11 00 -- oxaalzuur en zouten en esters daarvan 6,5 3 

2917 12 -- adipinezuur en zouten en esters daarvan   

2917 12 10 --- adipinezuur en zouten daarvan 6,5 3 

2917 12 90 --- esters van adipinezuur 6,5 0 

2917 13 -- azelaïnezuur en sebacinezuur, alsmede zouten en esters daarvan   

2917 13 10 --- sebacinezuur vrij 0 

2917 13 90 --- andere 6 0 
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2917 14 00 -- maleïnezuuranhydride 6,5 0 

2917 19 -- andere   

2917 19 10 --- malonzuur, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2917 19 90 --- andere 6,3 0 

2917 20 00 - meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide 
anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

6 0 

  - meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 
peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2917 32 00 -- dioctylorthoftalaten 6,5 3 

2917 33 00 -- dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten 6,5 0 

2917 34 -- andere esters van orthoftaalzuur   

2917 34 10 --- dibutylorthoftalaten 6,5 0 

2917 34 90 --- andere 6,5 0 

2917 35 00 -- ftaalzuuranhydride 6,5 3 

2917 36 00 -- tereftaalzuur en zouten daarvan 6,5 3 

2917 37 00 -- dimethyltereftalaat 6,5 0 

2917 39 -- andere   

  --- broomderivaten   

2917 39 11 ---- esters of anhydride van tetrabroomftaalzuur vrij 0 

2917 39 19 ---- andere 6,5 0 

  --- andere   
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2917 39 30 ---- benzeen-1,2,4-tricarbonzuur vrij 0 

2917 39 40 ---- isoftaloyldichloride, bevattende niet meer dan 0,8 gewichtspercent tereftaloyldichloride vrij 0 

2917 39 50 ---- naftaleen-1,4,5,8-tetracarbonzuur vrij 0 

2917 39 60 ---- tetrachloorftaalzuuranhydride vrij 0 

2917 39 70 ---- natrium-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzeensulfonaat vrij 0 

2917 39 80 ---- andere 6,5 0 

2918 Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, 
peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro-, en nitrosoderivaten daarvan 

  

  - carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan 
afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2918 11 00 -- melkzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 12 00 -- wijnsteenzuur 6,5 0 

2918 13 00 -- zouten en esters van wijnsteenzuur 6,5 0 

2918 14 00 -- citroenzuur 6,5 3 

2918 15 00 -- zouten en esters van citroenzuur 6,5 3 

2918 16 00 -- gluconzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 18 00 -- chloorbenzilaat (ISO) 6,5 5 

2918 19 -- andere   

2918 19 30 --- cholzuur en 3α,12α-dihydroxy-5β-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), alsmede zouten en esters 
daarvan 

6,3 0 
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2918 19 40 --- 2,2-bis(hydroxymethyl)propionzuur vrij 0 

2918 19 85 --- andere 6,5 0 

  - carbonzuren met fenolische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan 
afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2918 21 00 -- salicylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2918 22 00 -- o-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan 6,5 3 

2918 23 -- andere esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan   

2918 23 10 --- methylsalicylaat en fenylsalicylaat 6,5 0 

2918 23 90 --- andere 6,5 0 

2918 29 -- andere   

2918 29 10 --- sulfosalicylzuren en hydroxynaftoëzuren, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 29 30 --- 4-hydroxybenzoëzuur, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 29 80 --- andere 6,5 0 

2918 30 00 - carbonzuren met aldehyd- of ketongroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan 
afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

6,5 0 

  - andere   

2918 91 00 -- 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 99 -- andere   

2918 99 10 --- 2,6-dimethoxybenzoëzuur vrij 0 

2918 99 20 --- dicamba (ISO) vrij 0 
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2918 99 30 --- natriumfenoxyacetaat vrij 0 

2918 99 90 --- andere 6,5 0 

  VIII. ESTERS VAN ANORGANISCHE ZUREN VAN NIET-METALEN, ALSMEDE ZOUTEN, 
HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2919 Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, 
nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

2919 10 00 - tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 6,5 0 

2919 90 - andere   

2919 90 10 -- tributylfosfaten, trifenylfosfaat, tritolylfosfaten, trixylylfosfaten en tris(2-chloorethyl)fosfaat 6,5 0 

2919 90 90 -- andere 6,5 0 

2920 Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (andere dan esters van waterstofhalogeniden), 
alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten 

  

  - thiofosforzure esters (fosforthioaten) en zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro en nitrosoderivaten 
daarvan 

  

2920 11 00 -- parathion (ISO) en parathionmethyl (ISO) (methylparathion) 6,5 0 

2920 19 00 -- andere 6,5 0 

2920 90 - andere   

2920 90 10 -- zwavelzure en koolzure esters, alsmede zouten, halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 6,5 0 

2920 90 20 -- dimethylfosfonaat (dimethylfosfiet) 6,5 0 
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2920 90 30 -- trimethylfosfiet (trimethoxyfosfine) 6,5 0 

2920 90 40 -- triëthylfosfiet 6,5 0 

2920 90 50 -- diëthylfosfonaat (diëthylhydrogeenfosfiet) (diëthylfosfiet) 6,5 0 

2920 90 85 -- andere 6,5 0 

  IX. VERBINDINGEN MET STIKSTOFHOUDENDE GROEPEN   

2921 Aminoverbindingen   

  - eenwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2921 11 -- methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede zouten daarvan   

2921 11 10 --- methylamine, dimethylamine en trimethylamine 6,5 3 

2921 11 90 --- zouten 6,5 3 

2921 19 -- andere   

2921 19 10 --- triëthylamine en zouten daarvan 6,5 3 

2921 19 30 --- isopropylamine en zouten daarvan 6,5 3 

2921 19 40 --- 1,1,3,3-tetramethylbutylamine vrij 0 

2921 19 50 --- diëthylamine en zouten daarvan 5,7 0 

2921 19 80 --- andere 6,5 3 

  - meerwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2921 21 00 -- ethyleendiamine en zouten daarvan 6 0 

2921 22 00 -- hexamethyleendiamine en zouten daarvan 6,5 3 
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2921 29 00 -- andere 6 0 

2921 30 - aminoverbindingen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede derivaten 
daarvan; zouten van deze producten 

  

2921 30 10 -- cyclohexylamine en cyclohexyldimethylamine, alsmede zouten daarvan 6,3 3 

2921 30 91 -- cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-diaminocyclohexaan) vrij 0 

2921 30 99 -- andere 6,5 3 

  - eenwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2921 41 00 -- aniline en zouten daarvan 6,5 3 

2921 42 -- derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan   

2921 42 10 --- halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van aniline, zouten van deze verbindingen daaronder 
begrepen 

6,5 3 

2921 42 90 --- andere 6,5 3 

2921 43 00 -- toluïdinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 6,5 3 

2921 44 00 -- difenylamine en derivaten daarvan; zouten van deze producten 6,5 3 

2921 45 00 -- 1-naftylamine (α-naftylamine) en 2-naftylamine (ß-naftylamine), alsmede derivaten daarvan; zouten van 
deze producten 

6,5 3 

2921 46 00 -- amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), feentermine 
(INN), fencamfamine (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN) en mefenorex (INN); zouten van 
deze producten 

vrij 0 

2921 49 -- andere   

2921 49 10 --- xylidinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 6,5 3 
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2921 49 80 --- andere 6,5 3 

  - meerwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2921 51 -- o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze 
producten 

  

  --- o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan, zouten van deze verbindingen daaronder begrepen 

  

2921 51 11 ---- m-fenyleendiamine, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende: -niet meer 
dan 1 gewichtspercent water, -niet meer dan 200 mg/kg o-fenyleendiamine en -niet meer dan 450 mg/kg 
p-fenyleendiamine 

vrij 0 

2921 51 19 ---- andere 6,5 3 

2921 51 90 --- andere 6,5 3 

2921 59 -- andere   

2921 59 10 --- m-fenyleenbis(methylamine) vrij 0 

2921 59 20 --- 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline vrij 0 

2921 59 30 --- 4,4'-bi-o-toluïdine vrij 0 

2921 59 40 --- 1,8-naftyleendiamine vrij 0 

2921 59 90 --- andere 6,5 3 

2922 Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen   

  - aminoalcoholen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort, alsmede ethers 
en esters daarvan; zouten van deze producten 

  

2922 11 00 -- monoëthanolamine en zouten daarvan 6,5 3 
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2922 12 00 -- diëthanolamine en zouten daarvan 6,5 3 

2922 13 -- triëthanolamine en zouten daarvan   

2922 13 10 --- triëthanolamine 6,5 3 

2922 13 90 --- zouten van triëthanolamine 6,5 3 

2922 14 00 -- dextropropoxyfeen (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2922 19 -- andere   

2922 19 10 --- N-ethyldiëthanolamine 6,5 3 

2922 19 20 --- 2,2'-methyliminodiëthanol (N-methyldiëthanolamine) 6,5 3 

2922 19 80 --- andere 6,5 3 

  - aminonaftolen en andere aminofenolen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een 
soort, alsmede ethers en esters daarvan; zouten van deze producten 

  

2922 21 00 -- aminonaftolsulfonzuren en zouten daarvan 6,5 3 

2922 29 00 -- andere 6,5 3 

  - aminoaldehyden, aminoketonen en aminochinonen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van 
meer dan een soort; zouten van deze producten 

  

2922 31 00 -- amfepramon (INN), methadon (INN) en normethadon (INN); zouten van deze producten vrij 0 

2922 39 00 -- andere 6,5 3 

  - aminozuren, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort en esters daarvan; 
zouten van deze producten 
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2922 41 00 -- lysine en esters daarvan; zouten van deze producten 6,3 3 

2922 42 00 -- glutaminezuur en zouten daarvan 6,5 3 

2922 43 00 -- antranilzuur en zouten daarvan 6,5 3 

2922 44 00 -- tilidine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2922 49 -- andere   

2922 49 10 --- glycine 6,5 3 

2922 49 20 --- ß-alanine vrij 0 

2922 49 95 --- andere 6,5 3 

2922 50 00 - aminofenolalcoholen, aminofenolzuren en andere aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen 6,5 3 

2923 Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden, al dan niet 
chemisch welbepaald 

  

2923 10 00 - choline en zouten daarvan 6,5 0 

2923 20 00 - lecithinen en andere fosfoaminolipiden 5,7 0 

2923 90 00 - andere 6,5 0 

2924 Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur   

  - acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; 
zouten van deze producten 

  

2924 11 00 -- meprobamaat (INN) vrij 0 

2924 12 00 -- fluoraceetamide (ISO), monocrotofos (ISO) en fosfamidon (ISO) 6,5 0 
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2924 19 00 -- andere 6,5 0 

  - cyclische amidoverbindingen, cyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; 
zouten van deze producten 

  

2924 21 -- ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2924 21 10 --- isoproturon (ISO) 6,5 0 

2924 21 90 --- andere 6,5 0 

2924 23 00 -- 2-aceetamidobenzoëzuur (N-acetylantranilzuur) en zouten daarvan 6,5 0 

2924 24 00 -- ethinamaat (INN) vrij 0 

2924 29 -- andere   

2924 29 10 --- lidocaïne (INN) vrij 0 

2924 29 30 --- paracetamol (INN) 6,5 3 

2924 29 95 --- andere 6,5 0 

2925 Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen   

  - imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2925 11 00 -- sacharine en zouten daarvan 6,5 0 

2925 12 00 -- glutethimide (INN) vrij 0 

2925 19 -- andere   

2925 19 10 --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-octabroom-N,N'-ethyleendiftaalimide vrij 0 

2925 19 30 --- N,N'-ethyleenbis(4,5-dibroomhexahydro-3,6-methanoftaalimide) vrij 0 
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2925 19 95 --- andere 6,5 0 

  - iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2925 21 00 -- chloordimeform (ISO) 6,5 0 

2925 29 00 -- andere 6,5 0 

2926 Nitrillen (cyaanverbindingen)   

2926 10 00 - acrylonitril 6,5 3 

2926 20 00 - 1-cyaanguanidine (dicyaandiamide) 6,5 0 

2926 30 00 - fenproporex (INN) en zouten daarvan; methadon (INN) tussenproduct (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-
difenylbutaan) 

6,5 0 

2926 90 - andere   

2926 90 20 -- isoftalonitril 6 0 

2926 90 95 -- andere 6,5 0 

2927 00 00 Diazo-, azo- en azoxyverbindingen 6,5 0 

2928 00 Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine   

2928 00 10 - N,N-bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine vrij 0 

2928 00 90 - andere 6,5 0 

2929 Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen   

2929 10 - isocyanaten   
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2929 10 10 -- methylfenyleendiisocyanaten (tolueendiisocyanaten) 6,5 3 

2929 10 90 -- andere 6,5 3 

2929 90 00 - andere 6,5 0 

  X. ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN EN VAN METALEN, HETERO-
CYCLISCHE VERBINDINGEN, NUCLEïNEZUREN EN ZOUTEN DAARVAN, ALSMEDE 
SULFONAMIDOVERBINDINGEN 

  

2930 Organische zwavelverbindingen   

2930 20 00 - thiocarbamaten en dithiocarbamaten 6,5 0 

2930 30 00 - thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden 6,5 0 

2930 40 - methionine   

2930 40 10 -- methionine (INN) vrij 0 

2930 40 90 -- andere 6,5 0 

2930 50 00 - captafol (ISO) en methamidofos (ISO) 6,5 0 

2930 90 - andere   

2930 90 13 -- cysteïne en cystine 6,5 3 

2930 90 16 -- derivaten van cysteïne of cystine 6,5 3 

2930 90 20 -- thiodiglycol (INN) (2,2'-thiodiëthanol) 6,5 3 

2930 90 30 -- DL-2-hydroxy-4(methylthio)boterzuur vrij 0 

2930 90 40 -- 2,2'-thiodiëthylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] vrij 0 
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2930 90 50 -- mengsels van isomeren bestaande uit 4-methyl-2,6-bis (methylthio)-m-fenyleendiamine en 2-methyl-
4,6-bis(methylthio)-m-fenyleendiamine 

vrij 0 

2930 90 85 -- andere 6,5 0 

2931 00 Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen   

2931 00 10 - dimethylmethylfosfonaat 6,5 0 

2931 00 20 - methylfosfonoyldifluoride (methylfosfonzuurdifluoride) 6,5 0 

2931 00 30 - methylfosfonoyldichloride (methylfosfonzuurdichloride) 6,5 0 

2931 00 95 - andere 6,5 0 

2932 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer zuurstofatomen als hetero-atoom   

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) furaanring   

2932 11 00 -- tetrahydrofuraan 6,5 0 

2932 12 00 -- 2-furaldehyd (furfuraldehyd) 6,5 3 

2932 13 00 -- furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol 6,5 3 

2932 19 00 -- andere 6,5 0 

  - lactonen   

2932 21 00 -- cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen 6,5 3 

2932 29 -- andere lactonen   

2932 29 10 --- fenolftaleïne vrij 0 

2932 29 20 --- 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H, 3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-
octadecyloxy-2-naftoëzuur 

vrij 0 
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2932 29 30 --- 3'-chloor-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3H), 9'-xantheen]-3-on vrij 0 

2932 29 40 --- 6'-(N-ethyl-p-toluïdino)-2'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H), 9'-xantheen]-3-on vrij 0 

2932 29 50 --- methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-
cd]pyran-1-yl]naftaleen-2-carboxylaat 

vrij 0 

2932 29 60 --- gamma-butyrolacton 6,5 0 

2932 29 85 --- andere 6,5 0 

  - andere   

2932 91 00 -- isosafrool 6,5 0 

2932 92 00 -- 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on 6,5 0 

2932 93 00 -- piperonal 6,5 0 

2932 94 00 -- safrool 6,5 0 

2932 95 00 -- tetrahydrocannabinolen (alle isomeren) 6,5 0 

2932 99 -- andere   

2932 99 50 --- epoxiden waarvan de ring vier atomen bevat 6,5 0 

2932 99 70 --- andere cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende 
groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

6,5 0 

2932 99 85 --- andere 6,5 0 

2933 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom   

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyrazoolring   
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2933 11 -- fenazon (antipyrine) en derivaten daarvan   

2933 11 10 --- propyfenazon (INN) vrij 0 

2933 11 90 --- andere 6,5 0 

2933 19 -- andere   

2933 19 10 --- fenylbutazon (INN) vrij 0 

2933 19 90 --- andere 6,5 0 

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) 
imidazoolring 

  

2933 21 00 -- hydantoïne en derivaten daarvan 6,5 0 

2933 29 -- andere   

2933 29 10 --- nafazolinehydrochloride (INNM) en nafazolinenitraat (INNM); fentolamine (INN); 
tolazolinehydrochloride (INNM) 

vrij 0 

2933 29 90 --- andere 6,5 0 

  - verbindingen met een al dan nietgehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyridinering   

2933 31 00 -- pyridine en zouten daarvan 5,3 0 

2933 32 00 -- piperidine en zouten daarvan 6,5 0 
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2933 33 00 -- alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), 
difeenoxylaat (INN), dipipanon (INN), fencyclidine (INN) (PCP), fenoperidine (INN), fentanyl (INN), 
ketobemidon (INN), methylfenidaat (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) 
tussenproduct A, pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) en trimeperidine (INN); zouten van 
deze producten 

6,5 0 

2933 39 -- andere   

2933 39 10 --- iproniazide (INN); ketobemidonhydrochloride (INNM); pyridostigminebromide (INN) vrij 0 

2933 39 20 --- 2,3,5,6-tetrachloorpyridine vrij 0 

2933 39 25 --- 3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur vrij 0 

2933 39 35 --- 2-hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat vrij 0 

2933 39 40 --- 2-butoxyethyl(3,5,6-trichloor-2-pyridyloxy)acetaat vrij 0 

2933 39 45 --- 3,5-dichloor-2,4,6-trifluorpyridine vrij 0 

2933 39 50 --- methylester van fluroxypyr (ISO) 4 0 

2933 39 55 --- 4-methylpyridine vrij 0 

2933 39 99 --- andere 6,5 0 

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde chinoline- of isochinolinering, niet verder geanelleerd 
(gecondenseerd) 

  

2933 41 00 -- levorfanol (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2933 49 -- andere   
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2933 49 10 --- halogeenderivaten van chinoline; derivaten van chinolinecarbonzuren 5,5 0 

2933 49 30 --- dextromethorfan (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2933 49 90 --- andere 6,5 0 

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde pyrimidinering of met een piperazinering   

2933 52 00 -- malonylureum (barbituurzuur) en zouten daarvan 6,5 0 

2933 53 -- allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital 
(INN), fenobarbital (INN), methylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), secbutabarbital (INN), 
secobarbital (INN) en vinylbital (INN); zouten van deze producten 

  

2933 53 10 --- barbital (INN), fenobarbital (INN), alsmede zouten daarvan vrij 0 

2933 53 90 --- andere 6,5 0 

2933 54 00 -- andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zouten van deze producten 6,5 0 

2933 55 00 -- loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) en zipeprol (INN); zouten van deze 
producten 

vrij 0 

2933 59 -- andere   

2933 59 10 --- diazinon (ISO) vrij 0 

2933 59 20 --- 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine) vrij 0 

2933 59 95 --- andere 6,5 0 

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) triazinering   

2933 61 00 -- melamine 6,5 3 
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2933 69 -- andere   

2933 69 10 --- atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogeen, 
trimethyleentrinitramine) 

5,5 0 

2933 69 20 --- methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) vrij 0 

2933 69 30 --- 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]-fenol vrij 0 

2933 69 80 --- andere 6,5 0 

  - lactamen   

2933 71 00 -- 6-hexaanlactam (epsilon-caprolactam) 6,5 0 

2933 72 00 -- clobazam (INN) en methyprylon (INN) vrij 0 

2933 79 00 -- andere lactamen 6,5 0 

  - andere   

2933 91 -- alprazolam (INN), camazepam (INN), chloordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepaat, 
delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepaat (INN), fludiazepam (INN), 
flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), 
mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), 
nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam 
(INN), tetrazepam (INN) en triazolam (INN); zouten van deze producten 
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2933 91 10 --- chloordiazepoxide (INN) vrij 0 

2933 91 90 --- andere 6,5 0 

2933 99 -- andere   

2933 99 10 --- benzimidazool-2-thiol (mercaptobenzimidazool) 6,5 0 

2933 99 20 --- indool, 3-methylindool (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzol(c,e)azepine (azapetine), fenindamine 
(INN) en zouten daarvan; imipraminehydrochloride (INNM) 

5,5 0 

2933 99 30 --- monoazepinen 6,5 0 

2933 99 40 --- diazepinen 6,5 0 

2933 99 50 --- 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol vrij 0 

2933 99 90 --- andere 6,5 0 

2934 Nuclëinezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen   

2934 10 00 - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) thiazoolring 6,5 0 

2934 20 - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde benzothiazoolring, niet verder geanelleerd 
(gecondenseerd) 

  

2934 20 20 -- di(benzothiazool-2-yl)disulfide; benzothiazool-2-thiol (mercaptobenzothiazool) en zouten daarvan 6,5 0 

2934 20 80 -- andere 6,5 0 

2934 30 - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde fenothiazinering, niet verder geanelleerd 
(gecondenseerd) 
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2934 30 10 -- thiëthylperazine (INN); thioridazine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2934 30 90 -- andere 6,5 0 

  - andere   

2934 91 00 -- aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), 
feendimetrazine (INN), feenmetrazine (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), 
oxazolam (INN), pemoline (INN) en sufentanil (INN); zouten van deze producten 

vrij 0 

2934 99 -- andere   

2934 99 10 --- chloorprothixeen (INN); thenalidine (INN) en tartraten en maleïnaten daarvan vrij 0 

2934 99 20 --- furazolidoon (INN) vrij 0 

2934 99 30 --- 7-aminocefalosporaanzuur vrij 0 

2934 99 40 --- zouten en esters van (6R,7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2 -fenylaceetamido]-8- oxo-5-thia-
1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur 

vrij 0 

2934 99 50 --- 1-[2-(1,3-dioxaan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromide vrij 0 

2934 99 90 --- andere 6,5 0 

2935 00 Sulfonamidoverbindingen   

2935 00 10 - 3-{1-[7-(hexadecylsulfonylamino)-1H-indool-3-yl]-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-
dimethyl-1H-indool-7-sulfonamide 

vrij 0 
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2935 00 20 - metosulam (ISO) vrij 0 

2935 00 90 - andere 6,5 3 

  XI. PROVITAMINEN, VITAMINEN EN HORMONEN   

2936 Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd (natuurlijke concentraten 
daaronder begrepen), alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt, ook 
indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossing zijn gebracht 

  

  - vitaminen en derivaten daarvan, niet vermengd   

2936 21 00 -- vitaminen A en derivaten daarvan vrij 0 

2936 22 00 -- vitamine B1 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 23 00 -- vitamine B2 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 24 00 -- D- en DL-pantotheenzuur (vitamine B3 of vitamine B5) en derivaten daarvan vrij 0 

2936 25 00 -- vitamine B6 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 26 00 -- vitamine B12 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 27 00 -- vitamine C en derivaten daarvan vrij 0 

2936 28 00 -- vitamine E en derivaten daarvan vrij 0 

2936 29 -- andere vitaminen en derivaten daarvan   

2936 29 10 --- vitamine B9 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 29 30 --- vitamine H en derivaten daarvan vrij 0 

2936 29 90 --- andere vrij 0 

2936 90 - andere, natuurlijke concentraten daaronder begrepen   

  -- natuurlijke concentraten van vitaminen   
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2936 90 11 --- natuurlijke concentraten van vitaminen A+ D vrij 0 

2936 90 19 --- andere vrij 0 

2936 90 80 -- andere vrij 0 

2937 Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; 
derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die 
hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt 

  

  - polypeptidehormonen, proteïnehormonen en glycoproteïnehormonen, alsmede derivaten en 
structuuranalogons daarvan 

  

2937 11 00 -- somatotropine, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan vrij 0 

2937 12 00 -- insuline en zouten daarvan vrij 0 

2937 19 00 -- andere vrij 0 

  - steroïdale hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan   

2937 21 00 -- cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en prednisolon (dehydrohydrocortison) vrij 0 

2937 22 00 -- halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van corticosteroïde hormonen vrij 0 

2937 23 00 -- oestrogenen en progestogenen vrij 0 

2937 29 00 -- andere vrij 0 

  - catecholaminehormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan   

2937 31 00 -- epinefrine vrij 0 

2937 39 00 -- andere vrij 0 

2937 40 00 - aminozuurderivaten vrij 0 
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2937 50 00 - prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan vrij 0 

2937 90 00 - andere vrij 0 

  XII. GLUCOSIDEN (HETEROSIDEN) EN PLANTAARDIGE ALKALOÏDEN, NATUURLIJKE OF 
DOOR SYNTHESE GEREPRODUCEERD, ALSMEDE ZOUTEN, ETHERS, ESTERS EN ANDERE 
DERIVATEN DAARVAN 

  

2938 Glucosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en 
andere derivaten daarvan 

  

2938 10 00 - rutoside (rutine) en derivaten daarvan 6,5 0 

2938 90 - andere   

2938 90 10 -- digitalisglucosiden 6 0 

2938 90 30 -- glycyrrizine en glycyrrizinaten 5,7 0 

2938 90 90 -- andere 6,5 0 

2939 Plantaardige alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en 
andere derivaten daarvan 

  

  - opiumalkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2939 11 00 -- concentraten van papaverbolkaf; buprenorfine (INN), codeïne, dihydrocodeïne (INN), ethylmorfine, 
etorfine (INN), folcodine (INN), heroïne, hydrocodon (INN), hydromorfon (INN), morfine, nicomorfine 
(INN), oxycodon (INN), oxymorfon (INN), thebacon (INN) en thebaïne; zouten van deze producten 

vrij 0 

2939 19 00 -- andere vrij 0 

2939 20 00 - kina-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten vrij 0 

2939 30 00 - cafeïne en zouten daarvan vrij 0 

  - efedrinen en zouten daarvan   
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2939 41 00 -- efedrine en zouten daarvan vrij 0 

2939 42 00 -- pseudo-efedrine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 43 00 -- cathine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 49 00 -- andere vrij 0 

  - theofylline en aminofylline (theofylline-ethyleendiamine), alsmede derivaten daarvan; zouten van deze 
producten 

  

2939 51 00 -- fenetylline (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 59 00 -- andere vrij 0 

  - alkaloïden van moederkoren en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2939 61 00 -- ergometrine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 62 00 -- ergotamine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 63 00 -- lyserginezuur en zouten daarvan vrij 0 

2939 69 00 -- andere vrij 0 

  - andere   

2939 91 -- cocaïne, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamineracemaat; zouten, esters 
en andere derivaten van deze producten 

  

  --- cocaïne en zouten daarvan   

2939 91 11 ---- ruwe cocaïne vrij 0 

2939 91 19 ---- andere vrij 0 
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2939 91 90 --- andere vrij 0 

2939 99 00 -- andere vrij 0 

  XIII. ANDERE ORGANISCHE VERBINDINGEN   

2940 00 00 Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose; ethers, acetalen en 
esters van suikers, alsmede zouten daarvan, andere dan de producten bedoeld bij de posten 2937, 2938 
en 2939 

6,5 3 

2941 Antibiotica   

2941 10 - penicillinen en derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur; zouten van deze producten   

2941 10 10 -- amoxicilline (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2941 10 20 -- ampicilline (INN), metampicilline (INN), pivampicilline (INN), alsmede zouten daarvan vrij 0 

2941 10 90 -- andere vrij 0 

2941 20 - streptomycinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2941 20 30 -- dihydrostreptomycine, alsmede zouten, esters en hydraten daarvan 5,3 0 

2941 20 80 -- andere vrij 0 

2941 30 00 - tetracyclinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten vrij 0 

2941 40 00 - chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze producten vrij 0 

2941 50 00 - erytromycine en derivaten daarvan; zouten van deze producten vrij 0 

2941 90 00 - andere vrij 0 

2942 00 00 Andere organische verbindingen 6,5 0 
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30 HOOFDSTUK 30 - FARMACEUTISCHE PRODUCTEN   

3001 Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in poedervorm; extracten 
van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, voor opotherapeutisch gebruik; 
heparine en zouten daarvan; andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid voor therapeutisch of 
profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

3001 20 - extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan   

3001 20 10 -- van menselijke oorsprong vrij 0 

3001 20 90 -- andere vrij 0 

3001 90 - andere   

3001 90 20 -- van menselijke oorsprong vrij 0 

  -- andere   

3001 90 91 --- heparine en zouten daarvan vrij 0 

3001 90 98 --- andere vrij 0 

3002 Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van 
diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde 
immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, 
toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten 

  

3002 10 - sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immuno-
logische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen 

  

3002 10 10 -- sera van geïmmuniseerde dieren of personen vrij 0 

  -- andere   
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3002 10 91 --- hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline vrij 0 

  --- andere   

3002 10 95 ---- van menselijke oorsprong vrij 0 

3002 10 99 ---- andere vrij 0 

3002 20 00 - vaccins voor mensen vrij 0 

3002 30 00 - vaccins voor dieren vrij 0 

3002 90 - andere   

3002 90 10 -- menselijk bloed vrij 0 

3002 90 30 -- dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen vrij 0 

3002 90 50 -- culturen van micro-organismen vrij 0 

3002 90 90 -- andere vrij 0 

3003 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit voor 
therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in afgemeten hoeveelheden en 
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

  

3003 10 00 - bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel 
streptomycinen of derivaten daarvan 

vrij 0 

3003 20 00 - bevattende andere antibiotica vrij 0 

  - bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937, doch geen antibiotica   

3003 31 00 -- bevattende insuline vrij 0 
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3003 39 00 -- andere vrij 0 

3003 40 00 - bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of andere producten bedoeld bij 
post 2937, noch antibiotica 

vrij 0 

3003 90 - andere   

3003 90 10 -- bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumverbindingen) vrij 0 

3003 90 90 -- andere vrij 0 

3004 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan 
niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden (ook 
die in de vorm van systemen voor gereguleerde toediening door de huid), dan wel opgemaakt voor de 
verkoop in het klein 

  

3004 10 - bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel 
streptomycinen of derivaten daarvan 

  

3004 10 10 -- bevattende, als geneeskrachtige stof, uitsluitend penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van 
penicillaanzuur 

vrij 0 

3004 10 90 -- andere vrij 0 

3004 20 - bevattende andere antibiotica   

3004 20 10 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 20 90 -- andere vrij 0 

  - bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937, doch geen antibiotica   

3004 31 -- bevattende insuline   

3004 31 10 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 31 90 --- andere vrij 0 
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3004 32 -- bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan   

3004 32 10 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 32 90 --- andere vrij 0 

3004 39 -- andere   

3004 39 10 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 39 90 --- andere vrij 0 

3004 40 - bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of andere producten bedoeld bij 
post 2937, noch antibiotica 

  

3004 40 10 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 40 90 -- andere vrij 0 

3004 50 - andere geneesmiddelen, bevattende vitaminen of andere producten bedoeld bij post 2936   

3004 50 10 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 50 90 -- andere vrij 0 

3004 90 - andere   

  -- opgemaakt voor de verkoop in het klein   

3004 90 11 --- bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumverbindingen) vrij 0 

3004 90 19 --- andere vrij 0 

  -- andere   
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3004 90 91 --- bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumverbindingen) vrij 0 

3004 90 99 --- andere vrij 0 

3005 Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), 
geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein 
voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden 

  

3005 10 00 - hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag vrij 0 

3005 90 - andere   

3005 90 10 -- watten en artikelen van watten vrij 0 

  -- andere   

  --- van textielstoffen   

3005 90 31 ---- gaas en artikelen van gaas vrij 0 

  ---- andere   

3005 90 51 ----- van gebonden textielvlies vrij 0 

3005 90 55 ----- andere vrij 0 

3005 90 99 --- andere vrij 0 

3006 Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk   
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3006 10 - steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele garens die door het lichaam worden 
geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde daaronder begrepen) en steriele kleefstoffen, 
voor het dichten van wonden in de chirurgie; steriele laminaria; steriele bloedstelpende artikelen, die door 
het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde; steriele barrièremiddelen 
tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen 
worden geabsorbeerd 

  

3006 10 10 -- steriel catgut vrij 0 

3006 10 30 -- steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien 
zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd 

6,5 0 

3006 10 90 -- andere vrij 0 

3006 20 00 - reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren vrij 0 

3006 30 00 - röntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het stellen van een diagnose, bestemd om aan 
de patiënt zelf te worden toegediend 

vrij 0 

3006 40 00 - tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement vrij 0 

3006 50 00 - tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken vrij 0 

3006 60 - chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van andere producten bedoeld bij post 2937 of 
van spermiciden 

  

  -- van hormonen of van andere producten bedoeld bij post 2937   

3006 60 11 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3006 60 19 --- andere vrij 0 

3006 60 90 -- van spermiciden vrij 0 
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3006 70 00 - bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij de mens- of diergeneeskunde op bepaalde 
delen van het lichaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch onderzoek of als 
koppelmiddel tussen het lichaam en de medische instrumenten 

6,5 5 

  - andere   

3006 91 00 -- hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg 6,5 0 

3006 92 00 -- farmaceutische afvallen vrij 0 

31 HOOFDSTUK 31 - MESTSTOFFEN   

3101 00 00 Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch 
behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of 
plantaardige producten 

vrij 0 

3102 Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen   

3102 10 - ureum, ook indien in waterige oplossing   

3102 10 10 -- ureum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op het droge 
kristalwatervrije product 

6,5 7 

3102 10 90 -- andere 6,5 7 

  - ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat   

3102 21 00 -- ammoniumsulfaat 6,5 7 

3102 29 00 -- andere 6,5 7 

3102 30 - ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing   

3102 30 10 -- in waterige oplossing 6,5 7 

3102 30 90 -- andere 6,5 7 
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3102 40 - mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische 
stoffen 

  

3102 40 10 -- met een stikstofgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten 6,5 7 

3102 40 90 -- met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten 6,5 7 

3102 50 - natriumnitraat   

3102 50 10 -- natuurlijk natriumnitraat vrij 0 

3102 50 90 -- andere 6,5 7 

3102 60 00 - dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat 6,5 7 

3102 80 00 - mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater 6,5 7 

3102 90 00 - andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde mengsels daaronder begrepen 6,5 7 

3103 Minerale of chemische fosfaatmeststoffen   

3103 10 - superfosfaat   

3103 10 10 -- met een gehalte aan difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride) van meer dan 35 gewichtspercenten 4,8 5 

3103 10 90 -- ander 4,8 5 

3103 90 00 - andere vrij 0 

3104 Minerale of chemische kalimeststoffen   
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3104 20 - kaliumchloride   

3104 20 10 -- met een gehalte aan kalium berekend als K2O van niet meer dan 40 gewichtspercenten, berekend op het 
droge kristalwatervrije product 

vrij 0 

3104 20 50 -- met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan 40 doch niet meer dan 62 gewichts-
percenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 

vrij 0 

3104 20 90 -- met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan 62 gewichtspercenten, berekend op het 
droge kristalwatervrije product 

vrij 0 

3104 30 00 - kaliumsulfaat vrij 0 

3104 90 00 - andere vrij 0 

3105 Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor 
en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke 
vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg 

  

3105 10 00 - producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met 
een brutogewicht van niet meer dan 10 kg 

6,5 7 

3105 20 - minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium 
bevatten 

  

3105 20 10 -- met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristal-
watervrije product 

6,5 7 

3105 20 90 -- andere 6,5 7 

3105 30 00 - diammoniumwaterstoforthofosfaat 6,5 7 
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3105 40 00 - ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat 6,5 7 

  - andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor 
bevatten 

  

3105 51 00 -- bevattende nitraten en fosfaten 6,5 7 

3105 59 00 -- andere 6,5 7 

3105 60 - minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten   

3105 60 10 -- kaliumsuperfosfaat 3,2 0 

3105 60 90 -- andere 3,2 0 

3105 90 - andere   

3105 90 10 -- natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat zijnde een natuurlijk mengsel van natriumnitraat en kalium-
nitraat (waarvan het gedeelte aan kaliumnitraat niet meer dan 44 gewichtspercenten bedraagt) met een 
totaal gehalte aan stikstof van niet meer dan 16,30 gewichtspercenten, berekend op het droge kristal-
watervrije product 

vrij 0 

  -- andere   

3105 90 91 --- met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwater-
vrije product 

6,5 7 

3105 90 99 --- andere 3,2 0 
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32 HOOFDSTUK 32 - LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN 
DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; 
MASTIEK; INKT 

  

3201 Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere 
derivaten daarvan 

  

3201 10 00 - looiextract van quebracho vrij 0 

3201 20 00 - looiextract van mimosabast 6,5 5 

3201 90 - andere   

3201 90 20 -- looiextract van sumak, van valonea's, van eik of van kastanje 5,8 5 

3201 90 90 -- andere 5,3 5 

3202 Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien, ook indien zij 
natuurlijke looistoffen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien 

  

3202 10 00 - synthetische organische looistoffen 5,3 0 

3202 90 00 - andere 5,3 0 

3203 00 Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong (verfstofextracten, andere dan dierlijk zwartsel, 
daaronder begrepen), ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit 
hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong 

  

3203 00 10 - kleurstoffen van plantaardige oorsprong en preparaten op basis daarvan vrij 0 
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3203 00 90 - kleurstoffen van dierlijke oorsprong en preparaten op basis daarvan 2,5 0 

3204 Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij 
aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van synthetische organische kleurstoffen; synthetische 
organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als "lichtgevende 
stoffen" (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald 

  

  - synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan, bedoeld bij aantekening 3 op dit 
hoofdstuk 

  

3204 11 00 -- gedispergeerde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 12 00 -- zure kleurstoffen, ook indien gemetalliseerd, en preparaten op basis daarvan; bijtende kleurstoffen en 
preparaten op basis daarvan 

6,5 0 

3204 13 00 -- basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 14 00 -- directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 15 00 -- kuipkleurstoffen (als zodanig geschikt als pigment daaronder begrepen) en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 16 00 -- reactieve kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 17 00 -- pigmentkleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 19 00 -- andere, mengsels van kleurstoffen bedoeld bij twee of meer van de onderverdelingen 3204 11 tot en 
met 3204 19 daaronder begrepen 

6,5 0 

3204 20 00 - synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen 6 0 

3204 90 00 - andere 6,5 0 

3205 00 00 Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van verflakken 6,5 0 
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3206 Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, andere dan die 
bedoeld bij de posten 3203, 3204 en 3205; anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende 
stoffen" (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald 

  

  - pigmenten en preparaten op basis van titaandioxide   

3206 11 00 -- bevattende 80 of meer gewichtspercenten titaandioxide berekend op de droge stof 6 5 

3206 19 00 -- andere 6,5 3 

3206 20 00 - pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen 6,5 3 

  - andere kleur- en verfstoffen en andere preparaten   

3206 41 00 -- ultramarijn en preparaten op basis daarvan 6,5 3 

3206 42 00 -- lithopoon en andere pigmenten en preparaten op basis van zinksulfide 6,5 3 

3206 49 -- andere   

3206 49 10 --- magnetiet vrij 0 

3206 49 30 --- pigmenten en preparaten op basis van cadmiumverbindingen 6,5 3 

3206 49 80 --- andere 6,5 3 

3206 50 00 - anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen) 5,3 0 
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3207 Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen en bereide verfstoffen, verglaasbare samenstellingen, 
engobes (slips), vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten, van de soort gebruikt voor keramiek, 
voor het emailleren of voor glaswerk; glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van 
schilfers of van vlokken 

  

3207 10 00 - bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verfstoffen en dergelijke preparaten 6,5 0 

3207 20 - verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) en dergelijke preparaten   

3207 20 10 -- engobes (slips) 5,3 0 

3207 20 90 -- andere 6,3 0 

3207 30 00 - vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten 5,3 0 

3207 40 - glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken   

3207 40 10 -- glazuurglas (email) 3,7 0 

3207 40 20 -- glas in de vorm van vlokken met een lengte van 0,1 of meer doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte 
van 2 of meer doch niet meer dan 5 micrometer 

vrij 0 

3207 40 30 -- glas in de vorm van poeder of van korreltjes, met een gehalte aan siliciumdioxide van 99 of meer 
gewichtspercenten 

vrij 0 

3207 40 80 -- andere 3,7 0 

3208 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of 
opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 

  

3208 10 - op basis van polyesters   
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3208 10 10 -- oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208 10 90 -- andere 6,5 0 

3208 20 - op basis van acryl- of vinylpolymeren   

3208 20 10 -- oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208 20 90 -- andere 6,5 0 

3208 90 - andere   

  -- oplossingen als bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk   

3208 90 11 --- polyurethaan vervaardigd van 2,2'-(tert-butylimino)diëthanol en  
4,4'-methyleendicyclohexyldiisocyanaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 
polymeer van 48 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3208 90 13 --- copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 
polymeer van 48 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3208 90 19 --- andere 6,5 0 

  -- andere   

3208 90 91 --- op basis van synthetische polymeren 6,5 0 

3208 90 99 --- op basis van gewijzigde natuurlijke polymeren 6,5 0 
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3209 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of 
opgelost in een waterig medium 

  

3209 10 00 - op basis van acryl- of vinylpolymeren 6,5 0 

3209 90 00 - andere 6,5 0 

3210 00 Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor het afwerken van leder 
(lederverven) 

  

3210 00 10 - olieverf en -vernis 6,5 0 

3210 00 90 - andere 6,5 0 

3211 00 00 Bereide siccatieven 6,5 0 

3212 Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-waterig 
medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliën; 
kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein 

  

3212 10 - stempelfoliën   

3212 10 10 -- op basis van onedele metalen 6,5 0 

3212 10 90 -- andere 6,5 0 

3212 90 - andere   

  -- pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-waterig 
medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf 

  

3212 90 31 --- op basis van aluminiumpoeder 6,5 0 

3212 90 38 --- andere 6,5 0 
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3212 90 90 -- kleur- en verfstoffen, opgemaakt voor de verkoop in het klein 6,5 0 

3213 Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak, plakkaatverf en kleurpasta's, in 
tabletten, in tubes, in flesjes, in bakjes of in dergelijke verpakkingsmiddelen 

  

3213 10 00 - verf in assortimenten 6,5 0 

3213 90 00 - andere 6,5 0 

3214 Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt 
voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk 

  

3214 10 - stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur   

3214 10 10 -- stopverf, harscement en ander mastiek (kit) 5 0 

3214 10 90 -- plamuur 5 0 

3214 90 00 - andere 5 0 

3215 Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook indien geconcentreerd of in vaste vorm   

  - drukinkt   

3215 11 00 -- zwarte 6,5 0 

3215 19 00 -- andere 6,5 0 

3215 90 - andere   

3215 90 10 -- schrijfinkt en tekeninkt 6,5 0 

3215 90 80 -- andere 6,5 0 
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33 HOOFDSTUK 33 - ETHERISCHE OLIËN EN HARSAROMA'S; PARFUMERIEËN, 
TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN 

  

3301 Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door 
extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in 
was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, 
afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën 

  

  - etherische oliën van citrusvruchten   

3301 12 -- sinaasappelolie   

3301 12 10 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 7 0 

3301 12 90 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 4,4 0 

3301 13 -- citroenolie   

3301 13 10 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 7 0 

3301 13 90 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 4,4 0 

3301 19 -- andere   

3301 19 20 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 7 0 

3301 19 80 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 4,4 0 

  - etherische oliën, andere dan die van citrusvruchten   

3301 24 -- pepermuntolie (Mentha piperita)   

3301 24 10 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 
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3301 24 90 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 2,9 0 

3301 25 -- andere muntolie   

3301 25 10 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 

3301 25 90 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 2,9 0 

3301 29 -- andere   

  --- kruidnagelolie, niaouliolie en ylang-ylangolie   

3301 29 11 ---- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 

3301 29 31 ---- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 2,3 0 

  --- andere   

3301 29 41 ---- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 

  ---- waaruit de terpenen zijn afgesplitst   

3301 29 71 ----- geraniumolie; jasmijnolie; vetiverolie 2,3 0 

3301 29 79 ----- lavendelolie en lavandinolie 2,9 0 

3301 29 91 ----- andere 2,3 0 

3301 30 00 - harsaroma's 2 0 

3301 90 - andere   

3301 90 10 -- terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën 2,3 0 

  -- door extractie verkregen oleoharsen   
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3301 90 21 --- van zoethout en van hop 3,2 0 

3301 90 30 --- andere vrij 0 

3301 90 90 -- andere 3 0 

3302 Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van een of 
meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; 
andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken 

  

3302 10 - van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie   

  -- van de soort gebruikt in de drankenindustrie   

  --- bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten   

3302 10 10 ---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 0,5% vol 17,3 MIN 1 EUR/ 
% vol/hl 

0 

  ---- andere   

3302 10 21 ----- bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of 
bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichts-
percenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel 

12,8 0 

3302 10 29 ----- andere 9 + EA TC_Verwerkte suiker 
(2 000 - 3 000 t) (1) 

3302 10 40 --- andere vrij 0 

3302 10 90 -- van de soort gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie vrij 0 

3302 90 - andere   

3302 90 10 -- oplossingen in alcohol vrij 0 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 345 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3302 90 90 -- andere vrij 0 

3303 00 Parfums, reuk- en toiletwaters   

3303 00 10 - parfums vrij 0 

3303 00 90 - reuk- en toiletwaters vrij 0 

3304 Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (andere dan geneesmiddelen), preparaten 
tegen zonnebrand en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur daaronder begrepen; 
producten voor manicure of voor pedicure 

  

3304 10 00 - producten voor het opmaken van de lippen vrij 0 

3304 20 00 - producten voor het opmaken van de ogen vrij 0 

3304 30 00 - producten voor manicure of voor pedicure vrij 0 

  - andere   

3304 91 00 -- poeder, ook indien geperst vrij 0 

3304 99 00 -- andere vrij 0 

3305 Haarverzorgingsmiddelen   

3305 10 00 - shampoo vrij 0 

3305 20 00 - permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het haar vrij 0 

3305 30 00 - haarlak vrij 0 

3305 90 - andere   

3305 90 10 -- haarlotions vrij 0 
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3305 90 90 -- andere vrij 0 

3306 Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging, kleefpoeders en -pasta's voor kunstgebitten 
daaronder begrepen; garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor 
de verkoop in het klein 

  

3306 10 00 - tandreinigingsmiddelen vrij 0 

3306 20 00 - garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde) 4 0 

3306 90 00 - andere vrij 0 

3307 Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor lichaams-
verzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische 
producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het neutraliseren van geuren in 
vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende eigenschappen 

  

3307 10 00 - scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt 6,5 0 

3307 20 00 - deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen 6,5 0 

3307 30 00 - geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten 6,5 0 

  - preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van geuren in vertrekken, 
preparaten die bij godsdienstige plechtigheden worden gebruikt daaronder begrepen 

  

3307 41 00 -- "agarbatti" en andere preparaten, die bij verbranding een welriekende geur verspreiden 6,5 0 

3307 49 00 -- andere 6,5 0 

3307 90 00 - andere 6,5 0 
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34 HOOFDSTUK 34 - ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN; WASMIDDELEN, 
SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN, 
KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE 
WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS 

  

3401 Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, 
in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, ook indien zeep 
bevattend; voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische 
tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, 
opgemaakt voor de verkoop in het klein; papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of 
bedekt met zeep of met detergentia 

  

  - zeep, organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van 
staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede papier, watten, vilt en 
gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia 

  

3401 11 00 -- voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daaronder begrepen) vrij 0 

3401 19 00 -- andere vrij 0 

3401 20 - zeep in andere vormen   

3401 20 10 -- vlokken, schilfers, korrels of poeder vrij 0 

3401 20 90 -- andere vrij 0 

3401 30 00 - voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve 
bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein 

4 0 
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3402 Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen 
(hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, 
andere dan die bedoeld bij post 3401 

  

  - organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein   

3402 11 -- anionische   

3402 11 10 --- waterige oplossingen bevattende 30 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 
dinatriumalkyl[oxydi(benzeensulfonaat)] 

vrij 0 

3402 11 90 --- andere 4 0 

3402 12 00 -- kationische 4 0 

3402 13 00 -- niet-ionische 4 0 

3402 19 00 -- andere 4 0 

3402 20 - bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein   

3402 20 20 -- tensioactieve bereidingen 4 0 

3402 20 90 -- was- en reinigingsmiddelen 4 0 

3402 90 - andere   

3402 90 10 -- tensioactieve bereidingen 4 0 

3402 90 90 -- was- en reinigingsmiddelen 4 0 
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3403 Smeermiddelen (boor-, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, 
roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van 
smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten 
of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten die 70 of meer 
gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze 
olie wordt bepaald 

  

  - bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen   

3403 11 00 -- preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen 4,6 0 

3403 19 -- andere   

3403 19 10 --- bevattende 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, waarvan het 
karakter niet door deze olie wordt bepaald 

6,5 0 

  --- andere   

3403 19 91 ---- smeermiddelen voor machines, apparaten en voertuigen 4,6 0 

3403 19 99 ---- andere 4,6 0 

  - andere   

3403 91 00 -- preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen 4,6 0 

3403 99 -- andere   

3403 99 10 --- smeermiddelen voor machines, apparaten en voertuigen 4,6 0 

3403 99 90 --- andere 4,6 0 

3404 Kunstwas en bereide was   
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3404 20 00 - van poly(oxyethyleen) (polyethyleenglycol) vrij 0 

3404 90 - andere   

3404 90 10 -- bereide was, zegellak daaronder begrepen vrij 0 

3404 90 80 -- andere vrij 0 

3405 Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal, schuurpasta's en -poeders en 
dergelijke preparaten (ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van gebonden textielvlies, 
van kunststof of rubber met celstructuur, geïmpregneerd of bedekt met deze preparaten), andere dan de 
was bedoeld bij post 3404 

  

3405 10 00 - schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel of voor leder vrij 0 

3405 20 00 - boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houten meubelen, houten vloeren en ander 
houtwerk 

vrij 0 

3405 30 00 - poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën, andere dan poetsmiddelen voor metalen vrij 0 

3405 40 00 - schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen vrij 0 

3405 90 - andere   

3405 90 10 -- poetsmiddelen voor metalen vrij 0 

3405 90 90 -- andere vrij 0 

3406 00 Kaarsen en dergelijke artikelen   

  - kaarsen   
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3406 00 11 -- met glad oppervlak en niet geparfumeerd vrij 0 

3406 00 19 -- andere vrij 0 

3406 00 90 - andere vrij 0 

3407 00 00 Modelleerpasta's, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed; tandtechnische waspreparaten en dergelijke 
preparaten, in assortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in plaat-, staaf- of hoefijzervorm 
of in dergelijke vormen (bijvoorbeeld bijtplaatjes); andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis 
van gebrand gips 

vrij 0 

35 HOOFDSTUK 35 - EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN   

3501 Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne   

3501 10 - caseïne   

3501 10 10 -- bestemd voor het vervaardigen van kunstmatige textielvezels vrij 0 

3501 10 50 -- bestemd voor andere industriële doeleinden dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke 
consumptie of van veevoeder 

3,2 0 

3501 10 90 -- andere 9 0 

3501 90 - andere   

3501 90 10 -- lijm van caseïne 8,3 0 

3501 90 90 -- andere 6,4 0 
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3502 Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 
80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en andere derivaten van 
albuminen 

  

  - ovoalbumine   

3502 11 -- gedroogd   

3502 11 10 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie vrij 0 

3502 11 90 --- andere 123,5 EUR/100 kg/net TC_Eieren  
(1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in 
equivalenten eieren in de 

schaal) (1) 

3502 19 -- andere   

3502 19 10 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie vrij 0 

3502 19 90 --- andere 16,7 EUR/100 kg/net TC_Eieren  
(1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in 
equivalenten eieren in de 

schaal) (1) 

3502 20 - lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen daaronder begrepen   

3502 20 10 -- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie vrij 0 

  -- andere   
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3502 20 91 --- gedroogd (in de vorm van bladen, schilfers, kristallen, poeder, enz.) 123,5 EUR/100 kg/net TC_Eieren  
(1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in 
equivalenten eieren in de 

schaal) (1) 

3502 20 99 --- andere 16,7 EUR/100 kg/net TC_Eieren  
(1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in 
equivalenten eieren in de 

schaal) (1) 

3502 90 - andere   

  -- albuminen, andere dan ovoalbumine en lactoalbumine   

3502 90 20 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie vrij 0 

3502 90 70 --- andere 6,4 0 

3502 90 90 -- albuminaten en andere derivaten van albuminen 7,7 0 

3503 00 Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien gekleurd of aan het oppervlak 
bewerkt, daaronder begrepen) en derivaten daarvan; "isinglass"; andere lijm van dierlijke oorsprong, 
andere dan lijm van caseïne bedoeld bij post 3501 

  

3503 00 10 - gelatine en derivaten daarvan 7,7 0 

3503 00 80 - andere 7,7 0 

3504 00 00 Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders 
onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom 

3,4 0 

3505 Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis 
van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel 
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3505 10 - dextrine en ander gewijzigd zetmeel   

3505 10 10 -- dextrine 9 + 17,7 EUR/100 kg/net TC_Gewijzigd zetmeel 
(1 000 - 2 000 t) (1) 

  -- ander gewijzigd zetmeel   

3505 10 50 --- door ethervorming of door verestering gewijzigd 7,7 0 

3505 10 90 --- andere 9 + 17,7 EUR/100 kg/net TC_Gewijzigd zetmeel 
(1 000 - 2 000 t) (1) 

3505 20 - lijm   

3505 20 10 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van minder dan 25 gewichts-
percenten 

8,3 + 4,5 EUR/ 
100 kg/net MAX 11,5 

0 

3505 20 30 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 25 of meer doch minder 
dan 55 gewichtspercenten 

8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 11,5 

TC_Gewijzigd zetmeel 
(1 000 - 2 000 t) (1) 

3505 20 50 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 55 of meer doch minder 
dan 80 gewichtspercenten 

8,3 + 14,2 EUR/ 
100 kg/net MAX 11,5 

TC_Gewijzigd zetmeel 
(1 000 - 2 000 t) (1) 

3505 20 90 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 80 of meer gewichts-
percenten 

8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 11,5 

TC_Gewijzigd zetmeel 
(1 000 - 2 000 t) (1) 

3506 Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch elders onder begrepen; als lijm of als 
kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of als kleefmiddel, in 
een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg 
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3506 10 00 - als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of als 
kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg 

6,5 0 

  - andere   

3506 91 00 -- kleefmiddel op basis van polymeren van de posten 3901 tot en met 3913 of van rubber 6,5 0 

3506 99 00 -- andere 6,5 0 

3507 Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen   

3507 10 00 - leb en concentraten daarvan 6,3 0 

3507 90 - andere   

3507 90 10 -- lipoproteïnelipase vrij 0 

3507 90 20 -- aspergillus alkaline protease vrij 0 

3507 90 90 -- andere 6,3 0 

36 HOOFDSTUK 36 - KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; 
VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN 

  

3601 00 00 Buskruit 5,7 0 

3602 00 00 Bereide springstoffen, andere dan buskruit 6,5 0 

3603 00 Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen   

3603 00 10 - lonten; slagkoorden 6 0 
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3603 00 90 - andere 6,5 0 

3604 Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere 
pyrotechnische artikelen 

  

3604 10 00 - vuurwerk 6,5 0 

3604 90 00 - andere 6,5 0 

3605 00 00 Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post 3604 6,5 0 

3606 Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld 
bij aantekening 2 op dit hoofdstuk 

  

3606 10 00 - vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in recipiënten van de soort gebruikt voor het 
vullen van aanstekers en met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm³ 

6,5 0 

3606 90 - andere   

3606 90 10 -- ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm 6 0 

3606 90 90 -- andere 6,5 0 

37 HOOFDSTUK 37 - PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE   

3701 Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; 
vlakfilm voor "direct-klaar"-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette 

  

3701 10 - voor röntgenopnamen   

3701 10 10 -- voor medisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik 6,5 0 

3701 10 90 -- andere 6,5 0 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 357 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3701 20 00 - voor "direct-klaar"-fotografie 6,5 0 

3701 30 00 - andere platen en vlakfilm, waarvan de afmeting van een der zijden meer bedraagt dan 255 mm 6,5 0 

  - andere   

3701 91 00 -- voor kleurenfotografie (polychroom) 6,5 0 

3701 99 00 -- andere 6,5 0 

3702 Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; 
film voor "direct-klaar"-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht 

  

3702 10 00 - voor röntgenopnamen 6,5 0 

  - andere film, niet geperforeerd, met een breedte van niet meer dan 105 mm   

3702 31 -- voor kleurenfotografie (polychroom)   

3702 31 20 --- met een lengte van niet meer dan 30 m 6,5 0 

  --- met een lengte van meer dan 30 m   

3702 31 91 ---- negatieve kleurenfilms met: -een breedte van 75 of meer doch niet meer dan 105 mm en -een lengte 
van 100 m of meer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor "direct-
klaar"-fotografie 

vrij 0 

3702 31 98 ---- andere 6,5 0 

3702 32 -- andere, met zilverhalogenide-emulsie   

  --- met een breedte van niet meer dan 35 mm   

3702 32 10 ---- microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 
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3702 32 20 ---- andere 5,3 0 

  --- met een breedte van meer dan 35 mm   

3702 32 31 ---- microfilm 6,5 0 

3702 32 50 ---- film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 32 80 ---- andere 6,5 0 

3702 39 00 -- andere 6,5 0 

  - andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 105 mm   

3702 41 00 -- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, voor kleurenfotografie 
(polychroom) 

6,5 0 

3702 42 00 -- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, andere dan voor kleuren-
fotografie 

6,5 0 

3702 43 00 -- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van niet meer dan 200 m 6,5 0 

3702 44 00 -- met een breedte van meer dan 105 doch niet meer dan 610 mm 6,5 0 

  - andere film, voor kleurenfotografie (polychroom)   

3702 51 00 -- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van niet meer dan 14 m 5,3 0 

3702 52 00 -- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van meer dan 14 m 5,3 0 

3702 53 00 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, voor 
diapositieven 

5,3 0 
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3702 54 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, 
andere dan voor diapositieven 

  

3702 54 10 --- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 24 mm 5 0 

3702 54 90 --- met een breedte van meer dan 24 doch niet meer dan 35 mm 5 0 

3702 55 00 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m 5,3 0 

3702 56 00 -- met een breedte van meer dan 35 mm 6,5 0 

  - andere   

3702 91 -- met een breedte van niet meer dan 16 mm   

3702 91 20 --- film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 91 80 --- andere 5,3 0 

3702 93 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m   

3702 93 10 --- microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 93 90 --- andere 5,3 0 

3702 94 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m   

3702 94 10 --- microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 94 90 --- andere 5,3 0 

3702 95 00 -- met een breedte van meer dan 35 mm 6,5 0 
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3703 Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht   

3703 10 00 - op rollen, met een breedte van meer dan 610 mm 6,5 0 

3703 20 - andere, voor kleurenfotografie (polychroom)   

3703 20 10 -- voor het afdrukken van omkeerfilms 6,5 0 

3703 20 90 -- andere 6,5 0 

3703 90 - andere   

3703 90 10 -- lichtgevoelig gemaakt met zilver- of platinazouten 6,5 0 

3703 90 90 -- andere 6,5 0 

3704 00 Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld   

3704 00 10 - platen en film vrij 0 

3704 00 90 - andere 6,5 0 

3705 Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere dan cinematografische film   

3705 10 00 - voor offsetreproductie 5,3 0 

3705 90 - andere   

3705 90 10 -- microfilm 3,2 0 

3705 90 90 -- andere 5,3 0 
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3706 Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan niet geluid is vastgelegd of waarop 
uitsluitend geluid is vastgelegd 

  

3706 10 - met een breedte van 35 mm of meer   

3706 10 10 -- waarop uitsluitend geluid is vastgelegd vrij 0 

  -- andere   

3706 10 91 --- negatieve; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of masterprints) vrij 0 

3706 10 99 --- andere positieve 5 EUR/100 m 0 

3706 90 - andere   

3706 90 10 -- waarop uitsluitend geluid is vastgelegd vrij 0 

  -- andere   

3706 90 31 --- negatieve; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of masterprints) vrij 0 

  --- andere positieve   

3706 90 51 ---- filmjournaals vrij 0 

  ---- andere, met een breedte   

3706 90 91 ----- van minder dan 10 mm vrij 0 

3706 90 99 ----- van 10 mm of meer 3,5 EUR/100 m 0 
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3707 Chemische preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan vernis, lijm en dergelijke preparaten; 
ongemengde producten die met het oog op fotografisch gebruik, hetzij voorkomen in afgemeten 
hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein 

  

3707 10 00 - emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken 6 0 

3707 90 - andere   

  -- ontwikkel- en fixeermiddelen   

  --- voor kleurenfotografie (polychroom)   

3707 90 11 ---- voor film en fotografische platen 6 0 

3707 90 19 ---- andere 6 0 

3707 90 30 --- andere 6 0 

3707 90 90 -- andere 6 0 

38 HOOFDSTUK 38 - DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE   

3801 Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere 
koolstof, in de vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabrikaten 

  

3801 10 00 - kunstmatig grafiet 3,6 0 

3801 20 - colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet   

3801 20 10 -- colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semi-colloïdaal grafiet 6,5 0 

3801 20 90 -- ander 4,1 0 
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3801 30 00 - koolstofpasta's voor elektroden en dergelijke pasta's voor de inwendige bekleding van ovens 5,3 0 

3801 90 00 - andere 3,7 0 

3802 Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel 
daaronder begrepen 

  

3802 10 00 - actieve kool 3,2 0 

3802 90 00 - andere 5,7 0 

3803 00 Tallolie, ook indien geraffineerd   

3803 00 10 - ruwe vrij 0 

3803 00 90 - andere 4,1 0 

3804 00 Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, ook indien geconcentreerd, ontsuikerd of 
chemisch behandeld, ligninesulfonaten daaronder begrepen, doch met uitzondering van de bij post 3803 
bedoelde tallolie 

  

3804 00 10 - sulfietlogen 5 0 

3804 00 90 - andere 5 0 

3805 Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende olie, verkregen door 
distillatie of door andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfietterpentijnolie en ander ruw 
paracymeen; voornamelijk uit α-terpineol bestaande pijnolie 
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3805 10 - terpentijnolie, houtterpentijnolie en sulfaatterpentijnolie   

3805 10 10 -- terpentijnolie 4 0 

3805 10 30 -- houtterpentijnolie 3,7 0 

3805 10 90 -- sulfaatterpentijnolie 3,2 0 

3805 90 - andere   

3805 90 10 -- pijnolie 3,7 0 

3805 90 90 -- andere 3,4 0 

3806 Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten harsen   

3806 10 - colofonium en harszuren   

3806 10 10 -- gomhars 5 0 

3806 10 90 -- andere 5 0 

3806 20 00 - zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van colofonium of van harszuren, andere dan 
zouten van colofoniumadditieproducten 

4,2 0 

3806 30 00 - gomesters 6,5 0 

3806 90 00 - andere 4,2 0 

3807 00 Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek en dergelijke 
preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek 
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3807 00 10 - houtteer 2,1 0 

3807 00 90 - andere 4,6 0 

3808 Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdings-
middelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteer-
middelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, 
dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, 
zwavelkaarsen en vliegenvangers 

  

3808 50 00 - goederen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 6 0 

  - andere   

3808 91 -- insectendodende middelen   

3808 91 10 --- op basis van pyretroïden 6 0 

3808 91 20 --- op basis van gechloreerde koolwaterstoffen 6 0 

3808 91 30 --- op basis van carbamaten 6 0 

3808 91 40 --- op basis van organische fosforverbindingen 6 0 

3808 91 90 --- andere 6 0 

3808 92 -- schimmelwerende middelen   

  --- anorganische   

3808 92 10 ---- preparaten op basis van koperverbindingen 4,6 0 

3808 92 20 ---- andere 6 0 

  --- andere   
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3808 92 30 ---- op basis van dithiocarbamaten 6 0 

3808 92 40 ---- op basis van benzimidazolen 6 0 

3808 92 50 ---- op basis van diazolen of triazolen 6 0 

3808 92 60 ---- op basis van diazinen of morfolinen 6 0 

3808 92 90 ---- andere 6 0 

3808 93 -- onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan en middelen om de plantengroei te 
regelen 

  

  --- onkruidbestrijdingsmiddelen   

3808 93 11 ---- op basis van fenoxyfytohormonen 6 0 

3808 93 13 ---- op basis van triazinen 6 0 

3808 93 15 ---- op basis van amiden 6 0 

3808 93 17 ---- op basis van carbamaten 6 0 

3808 93 21 ---- op basis van dinitroanilinederivaten 6 0 

3808 93 23 ---- op basis van ureum-, uracil- of sulfonylureumderivaten 6 0 

3808 93 27 ---- andere 6 0 

3808 93 30 --- middelen om het kiemen tegen te gaan 6 0 

3808 93 90 --- middelen om de plantengroei te regelen 6,5 0 

3808 94 -- desinfecteermiddelen   

3808 94 10 --- op basis van quaternaire ammoniumzouten 6 0 
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3808 94 20 --- op basis van halogeenverbindingen 6 0 

3808 94 90 --- andere 6 0 

3808 99 -- andere   

3808 99 10 --- knaagdierenbestrijdingsmiddelen 6 0 

3808 99 90 --- andere 6 0 

3809 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, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders 
genoemd noch elders onder begrepen 

  

3809 10 - op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen   

3809 10 10 -- met een gehalte aan deze stoffen van minder dan 55 gewichtspercenten 8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 12,8 

TC_Verwerkt 
moutzetmeel (2 000 t) 

3809 10 30 -- met een gehalte aan deze stoffen van 55 of meer doch minder dan 70 gewichtspercenten 8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net MAX 12,8 

TC_Verwerkt 
moutzetmeel (2 000 t) 

3809 10 50 -- met een gehalte aan deze stoffen van 70 of meer doch minder dan 83 gewichtspercenten 8,3 + 15,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 12,8 

TC_Verwerkt 
moutzetmeel (2 000 t) 

3809 10 90 -- met een gehalte aan deze stoffen van 83 of meer gewichtspercenten 8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 12,8 

TC_Verwerkt 
moutzetmeel (2 000 t) 

  - andere   

3809 91 00 -- van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke industrieën 6,3 0 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 368 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3809 92 00 -- van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke industrieën 6,3 0 

3809 93 00 -- van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke industrieën 6,3 0 

3810 Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het 
lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere 
stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en 
lasstaafjes 

  

3810 10 00 - preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit 
metaal en andere stoffen 

6,5 0 

3810 90 - andere   

3810 90 10 -- preparaten voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes 4,1 0 

3810 90 90 -- andere 5 0 

3811 Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de 
viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) 
of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie 

  

  - antiklopmiddelen   

3811 11 -- op basis van loodverbindingen   

3811 11 10 --- antiklopmiddelen op basis van tetraëthyllood 6,5 0 

3811 11 90 --- andere 5,8 0 

3811 19 00 -- andere 5,8 0 

  - additieven voor smeerolie   
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3811 21 00 -- bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 5,3 0 

3811 29 00 -- andere 5,8 0 

3811 90 00 - andere 5,8 0 

3812 Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor 
kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatie-
middelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof 

  

3812 10 00 - bereide rubbervulkanisatieversnellers 6,3 0 

3812 20 - weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof   

3812 20 10 -- reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat en benzyl-3-
isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalaat 

vrij 0 

3812 20 90 -- andere 6,5 0 

3812 30 - bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor 
kunststof 

  

  -- antioxidanten   

3812 30 21 --- mengsels van oligomeren van 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline 6,5 0 

3812 30 29 --- andere 6,5 0 

3812 30 80 -- andere 6,5 0 

3813 00 00 Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen 6,5 0 

3814 00 Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders 
onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis 

  

3814 00 10 - op basis van butylacetaat 6,5 0 

3814 00 90 - andere 6,5 0 
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3815 Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders genoemd noch elders onder 
begrepen 

  

  - katalysatoren op een drager   

3815 11 00 -- met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof 6,5 0 

3815 12 00 -- met een edel metaal of met een verbinding van een edel metaal als actieve stof 6,5 0 

3815 19 -- andere   

3815 19 10 --- katalysatoren met een schijnbare dichtheid van 0,2 of meer doch niet meer dan 1,0, in de vorm van 
korrels, waarvan de afmetingen voor 90 of meer gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10 micro-
meter, bestaande uit een mengsel van oxiden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een 
gehalte aan: -koper van 20 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten, -bismut van 2 of meer doch 
niet meer dan 3 gewichtspercenten 

vrij 0 

3815 19 90 --- andere 6,5 0 

3815 90 - andere   

3815 90 10 -- katalysatoren bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opgelost in methanol vrij 0 

3815 90 90 -- andere 6,5 0 

3816 00 00 Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, andere dan die 
bedoeld bij post 3801 

2,7 0 

3817 00 Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 
of 2902 

  

3817 00 50 - lineair alkylbenzeen 6,3 3 

3817 00 80 - andere 6,3 3 

3818 00 Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van 
schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik 
voor elektronische doeleinden 
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3818 00 10 - gedoopt silicium vrij 0 

3818 00 90 - andere vrij 0 

3819 00 00 Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of 
minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten 

6,5 0 

3820 00 00 Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten 6,5 0 

3821 00 00 Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van 
virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen 

5 0 

3822 00 00 Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageer-
middelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij 
post 3002 of 3006; gecertificeerde referentiematerialen 

vrij 0 

3823 Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen   

  - industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils   

3823 11 00 -- stearinezuur 5,1 0 

3823 12 00 -- oliezuur 4,5 0 

3823 13 00 -- tallvetzuren 2,9 0 

3823 19 -- andere   

3823 19 10 --- gedistilleerde vetzuren 2,9 0 

3823 19 30 --- vetzuurdistillaat 2,9 0 

3823 19 90 --- andere 2,9 0 

3823 70 00 - industriële vetalcoholen 3,8 0 
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3824 Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de 
chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), 
elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

3824 10 00 - bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen 6,5 0 

3824 30 00 - niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of vermengd met bindmiddelen van metaal 5,3 0 

3824 40 00 - bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of voor beton 6,5 0 

3824 50 - mortel en beton, niet vuurvast   

3824 50 10 -- stortklaar beton 6,5 0 

3824 50 90 -- andere 6,5 0 

3824 60 - sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44   

  -- in waterige oplossing   

3824 60 11 --- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitol-
gehalte 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 
(100 t) 

3824 60 19 --- andere 9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 
(100 t) 

  -- andere   

3824 60 91 --- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitol-
gehalte 

7,7 + 23 EUR/100 kg/net TC_Mannitol-sorbitol 
(100 t) 

3824 60 99 --- andere 9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 
(100 t) 

  - mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van propaan   
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3824 71 00 -- bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's), al dan niet bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen 
(HCFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's) 

6,5 0 

3824 72 00 -- bevattende broomchloordifluormethaan, broomtrifluormethaan of dibroomtetrafluorethanen 6,5 0 

3824 73 00 -- bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFK's) 6,5 0 

3824 74 00 -- bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's); al dan niet bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) of 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's) 

6,5 0 

3824 75 00 -- bevattende tetrachloorkoolstof 6,5 0 

3824 76 00 -- bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) 6,5 0 

3824 77 00 -- bevattende broommethaan (methylbromide) of broomchloormethaan 6,5 0 

3824 78 00 -- bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) fluorkoolwaterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloor-
fluorkoolstoffen (CFK's) of chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) 

6,5 0 

3824 79 00 -- andere 6,5 0 

  - mengsels en bereidingen bevattende oxiraan (ethyleenoxide), polybroombifenylen (PBB's), polychloor-
bifenylen (PCB's), polychloortrifenylen (PCT's) of tris (2,3-dibroompropyl)fosfaat 

  

3824 81 00 -- bevattende oxiraan (ethyleenoxide) 6,5 0 

3824 82 00 -- bevattende polybroombifenylen (PBB's), polychloorbifenylen (PCB's) of polychloortrifenylen (PCT's) 6,5 0 
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3824 83 00 -- bevattende tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 6,5 0 

3824 90 - andere   

3824 90 10 -- petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of 
ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten 
daarvan 

5,7 0 

3824 90 15 -- ionenwisselaars 6,5 0 

3824 90 20 -- gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen 6 0 

3824 90 25 -- pyrolignieten (calciumpyroligniet, enz.); ruw calciumtartraat; ruw calciumcitraat 5,1 0 

3824 90 30 -- nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren en esters van nafteenzuren 3,2 0 

3824 90 35 -- roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten 6,5 0 

3824 90 40 -- anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke 
producten 

6,5 0 

  -- andere   

3824 90 45 --- preparaten voor ketelsteenbestrijding en dergelijke 6,5 0 

3824 90 50 --- preparaten voor de galvanotechniek 6,5 0 

3824 90 55 --- mengsels van mono-, di- en trivetzure esters van glycerol (emulgeermiddelen voor vetstoffen) 6,5 0 

  --- producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of chirurgische doeleinden   

3824 90 61 ---- tussenproducten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van 
Streptomyces tenebrarius, al dan niet gedroogd, bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik bedoeld bij post 3004 

vrij 0 
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3824 90 62 ---- tussenproducten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine vrij 0 

3824 90 64 ---- andere 6,5 0 

3824 90 65 --- hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de gieterij (andere dan die bedoeld bij 
onderverdeling 3824 10 00) 

6,5 0 

3824 90 70 --- vlamwerende, waterwerende en andere preparaten, gebruikt voor de bescherming van bouwwerken 6,5 0 

  --- andere   

3824 90 75 ---- niet-gedoopte lithiumniobaatschijven vrij 0 

3824 90 80 ---- mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld molecuulgewicht 
van 520 of meer doch niet meer dan 550 

vrij 0 

3824 90 85 ---- 3-(1-ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine, opgelost in tolueen vrij 0 

3824 90 91 ---- monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) 6,5 0 

3824 90 97 ---- andere 6,5 0 

3825 Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen; 
stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening 6 op dit hoofdstuk 

  

3825 10 00 - stedelijk afval 6,5 0 

3825 20 00 - slib van afvalwater 6,5 0 

3825 30 00 - klinisch afval 6,5 0 

  - afvallen van organische oplosmiddelen   

3825 41 00 -- gehalogeneerd 6,5 0 
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3825 49 00 -- andere 6,5 0 

3825 50 00 - afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydraulische vloeistoffen, van remvloeistoffen en van 
antivriesvloeistoffen 

6,5 0 

  - andere afvallen van de chemische of van aanverwante industrieën   

3825 61 00 -- hoofdzakelijk organische oplosmiddelen bevattend 6,5 0 

3825 69 00 -- andere 6,5 0 

3825 90 - andere   

3825 90 10 -- gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas 5 0 

3825 90 90 -- andere 6,5 0 

VII AFDELING VII - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN   

39 HOOFDSTUK 39 - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN   

  I. PRIMAIRE VORMEN   

3901 Polymeren van ethyleen, in primaire vormen   

3901 10 - polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94   

3901 10 10 -- lineair polyethyleen 6,5 3 

3901 10 90 -- ander 6,5 3 

3901 20 - polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,94 of meer   
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3901 20 10 -- polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk, met een 
relatieve dichtheid van 0,958 of meer bij 23 °C, en bevattende: -niet meer dan 50 mg/kg aluminium, -niet 
meer dan 2 mg/kg calcium, -niet meer dan 2 mg/kg chroom, -niet meer dan 2 mg/kg ijzer, -niet meer dan 
2 mg/kg nikkel, -niet meer dan 2 mg/kg titaan, -niet meer dan 8 mg/kg vanadium, bestemd voor de 
vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen 

vrij 0 

3901 20 90 -- andere 6,5 3 

3901 30 00 - copolymeren van ethyleen en vinylacetaat 6,5 3 

3901 90 - andere   

3901 90 10 -- ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en 
methacrylzuur 

vrij 0 

3901 90 20 -- A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, 
bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, 
onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 

3901 90 90 -- andere 6,5 3 

3902 Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen   

3902 10 00 - polypropyleen 6,5 3 

3902 20 00 - polyisobutyleen 6,5 3 

3902 30 00 - copolymeren van propyleen 6,5 3 

3902 90 - andere   

3902 90 10 -- A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, 
bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, 
onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 
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3902 90 20 -- poly(but-1-een), copolymeren van but-1-een en ethyleen bevattende niet meer dan 10 gewichts-
percenten ethyleen, en mengsels van poly(but-1-een) met polyethyleen en/of polypropyleen bevattende 
niet meer dan 10 gewichtspercenten polyethyleen en/of niet meer dan 25 gewichtspercenten poly-
propyleen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 

3902 90 90 -- andere 6,5 3 

3903 Polymeren van styreen, in primaire vormen   

  - polystyreen   

3903 11 00 -- expandeerbaar 6,5 3 

3903 19 00 -- ander 6,5 0 

3903 20 00 - copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN) 6,5 3 

3903 30 00 - copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS) 6,5 3 

3903 90 - andere   

3903 90 10 -- copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van 175 of meer hebben vrij 0 

3903 90 20 -- gebromeerd polystyreen, bevattende 58 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in een 
van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 

3903 90 90 -- andere 6,5 3 

3904 Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen   

3904 10 00 - poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandigheden 6,5 3 

  - andere poly(vinylchloride)   
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3904 21 00 -- geen weekmakers bevattend 6,5 3 

3904 22 00 -- weekmakers bevattend 6,5 3 

3904 30 00 - copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat 6,5 3 

3904 40 00 - andere copolymeren van vinylchloride 6,5 3 

3904 50 - polymeren van vinylideenchloride   

3904 50 10 -- copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm van expandeerbare bolletjes met een 
diameter van 4 of meer doch niet meer dan 20 micrometer 

vrij 0 

3904 50 90 -- andere 6,5 3 

  - fluorhoudende polymeren   

3904 61 00 -- polytetrafluorethyleen 6,5 3 

3904 69 -- andere   

3904 69 10 --- poly(vinylfluoride), in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk vrij 0 

3904 69 90 --- andere 6,5 3 

3904 90 00 - andere 6,5 3 

3905 Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, in primaire vormen; andere vinylpolymeren in 
primaire vormen 

  

  - poly(vinylacetaat)   

3905 12 00 -- in waterige dispersie 6,5 0 

3905 19 00 -- ander 6,5 0 

  - copolymeren van vinylacetaat   
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3905 21 00 -- in waterige dispersie 6,5 0 

3905 29 00 -- andere 6,5 0 

3905 30 00 - poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen bevattend 6,5 0 

  - andere   

3905 91 00 -- copolymeren 6,5 0 

3905 99 -- andere   

3905 99 10 --- poly(vinylformal) in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk, met een 
molecuulgewicht van 10 000 of meer doch niet meer dan 40 000 en met een gehalte aan: acetylgroepen, 
berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en hydroxylgroepen, 
berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten 

vrij 0 

3905 99 90 --- andere 6,5 0 

3906 Acrylpolymeren in primaire vormen   

3906 10 00 - poly(methylmethacrylaat) 6,5 3 

3906 90 - andere   

3906 90 10 -- poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] vrij 0 

3906 90 20 -- copolymeren van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in  
N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van 55 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 
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3906 90 30 -- copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 
11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat 

vrij 0 

3906 90 40 -- copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieenacrylonitril (NBR) vrij 0 

3906 90 50 -- polymerisatieproducten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, 
bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk 

vrij 0 

3906 90 60 -- copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep 
als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met 
siliciumdioxide 

5 0 

3906 90 90 -- andere 6,5 0 

3907 Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, 
polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen 

  

3907 10 00 - polyacetalen 6,5 0 

3907 20 - andere polyethers   

  -- polyetheralcoholen   

3907 20 11 --- polyethyleenglycolen 6,5 0 

  --- andere   

3907 20 21 ---- met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100 6,5 0 

3907 20 29 ---- andere 6,5 0 

  -- andere   

3907 20 91 --- copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleenoxide vrij 0 
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3907 20 99 --- andere 6,5 0 

3907 30 00 - epoxyharsen 6,5 0 

3907 40 00 - polycarbonaten 6,5 0 

3907 50 00 - alkydharsen 6,5 0 

3907 60 - poly(ethyleentereftalaat)   

3907 60 20 -- met een viscositeitsgetal van 78 ml/g of meer 6,5 3 

3907 60 80 -- ander 6,5 3 

3907 70 00 - poly(melkzuur) 6,5 3 

  - andere polyesters   

3907 91 -- onverzadigde   

3907 91 10 --- vloeibare 6,5 0 

3907 91 90 --- andere 6,5 0 

3907 99 -- andere   

  --- met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100   

3907 99 11 ---- poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) vrij 0 

3907 99 19 ---- andere 6,5 3 

  --- andere   

3907 99 91 ---- poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) vrij 0 
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3907 99 98 ---- andere 6,5 3 

3908 Polyamiden in primaire vormen   

3908 10 00 - polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12 6,5 0 

3908 90 00 - andere 6,5 0 

3909 Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen   

3909 10 00 - ureumharsen; thio-ureumharsen 6,5 0 

3909 20 00 - melamineharsen 6,5 0 

3909 30 00 - andere aminoharsen 6,5 0 

3909 40 00 - fenolharsen 6,5 0 

3909 50 - polyurethanen   

3909 50 10 -- polyurethaan vervaardigd van 2,2'-(tert-butylimino)diëthanol en  
4,4'-methyleendiisocyclohexydisocyanaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 
polymeer van 50 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3909 50 90 -- andere 6,5 0 

3910 00 00 Siliconen in primaire vormen 6,5 0 

3911 Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, polysulfonen en andere producten, 
genoemd in aantekening 3 op dit hoofdstuk, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire 
vormen 
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3911 10 00 - petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen of cumaronindeenharsen en polyterpenen 6,5 0 

3911 90 - andere   

  -- polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd   

3911 90 11 --- poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in een van 
de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

3,5 0 

3911 90 13 --- poly(thio-1,4-fenyleen) vrij 0 

3911 90 19 --- andere 6,5 0 

  -- andere   

3911 90 91 --- copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 
polymeer van 50 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3911 90 93 --- gehydrogeneerde copolymeren van vinyltolueen en α-methylstyreen vrij 0 

3911 90 99 --- andere 6,5 0 

3912 Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire 
vormen 

  

  - celluloseacetaten   

3912 11 00 -- geen weekmakers bevattend 6,5 0 

3912 12 00 -- weekmakers bevattend 6,5 0 

3912 20 - cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen)   

 -- geen weekmakers bevattend:   
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3912 20 11 --- collodion en celloïdine 6,5 0 

3912 20 19 --- andere 6 0 

3912 20 90 -- weekmakers bevattend 6,5 0 

  - cellulose-ethers   

3912 31 00 -- carboxymethylcellulose en zouten daarvan 6,5 0 

3912 39 -- andere   

3912 39 10 --- ethylcellulose 6,5 0 

3912 39 20 --- hydroxypropylcellulose vrij 0 

3912 39 80 --- andere 6,5 0 

3912 90 - andere   

3912 90 10 -- cellulose-esters 6,4 0 

3912 90 90 -- andere 6,5 0 

3913 Natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld alginezuur) en gewijzigde natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld 
geharde proteïnen, chemische derivaten van natuurlijke rubber), elders genoemd noch elders onder 
begrepen, in primaire vormen 

  

3913 10 00 - alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan 5 0 

3913 90 00 - andere 6,5 0 

3914 00 00 Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3913, in primaire vormen 6,5 0 

(1) Lineaire verhoging in 5 jaar. 

 


