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  II. RESTEN EN AFVAL; HALFFABRIKATEN; WERKEN   

3915 Resten en afval, van kunststof   

3915 10 00 - van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3915 20 00 - van polymeren van styreen 6,5 0 

3915 30 00 - van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3915 90 - van andere kunststof   

  -- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3915 90 11 --- van polymeren van propyleen 6,5 0 

3915 90 18 --- andere 6,5 0 

3915 90 90 -- andere 6,5 0 

3916 Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven 
en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben 
ondergaan 

  

3916 10 00 - van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3916 20 - van polymeren van vinylchloride   

3916 20 10 -- van poly(vinylchloride) 6,5 0 

3916 20 90 -- andere 6,5 0 
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3916 90 - van andere kunststof   

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

3916 90 11 --- van polyesters 6,5 0 

3916 90 13 --- van polyamiden 6,5 0 

3916 90 15 --- van epoxyharsen 6,5 0 

3916 90 19 --- andere 6,5 0 

  -- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3916 90 51 --- van polymeren van propyleen 6,5 0 

3916 90 59 --- andere 6,5 0 

3916 90 90 -- andere 6,5 0 

3917 Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van 
kunststof 

  

3917 10 - kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof   

3917 10 10 -- van geharde proteïne 5,3 0 

3917 10 90 -- van cellulosekunststof 6,5 0 

  - stijve buizen en slangen   

3917 21 -- van polymeren van ethyleen   

3917 21 10 --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 
oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

6,5 0 
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3917 21 90 --- andere 6,5 0 

3917 22 -- van polymeren van propyleen   

3917 22 10 --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 
oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

6,5 0 

3917 22 90 --- andere 6,5 0 

3917 23 -- van polymeren van vinylchloride   

3917 23 10 --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 
oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

6,5 0 

3917 23 90 --- andere 6,5 0 

3917 29 -- van andere kunststof   

  --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 
oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

  

3917 29 12 ---- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 6,5 0 

3917 29 15 ---- van polymerisatieproducten verkregen door additie 6,5 0 

3917 29 19 ---- andere 6,5 0 

3917 29 90 --- andere 6,5 0 

  - andere buizen en slangen   

3917 31 00 -- flexibele buizen en slangen met een minimumdrukweerstand van 27,6 MPa 6,5 0 
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3917 32 -- andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken   

  --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 
oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan 

  

3917 32 10 ---- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 6,5 0 

  ---- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3917 32 31 ----- van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3917 32 35 ----- van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3917 32 39 ----- andere 6,5 0 

3917 32 51 ---- andere 6,5 0 

  --- andere   

3917 32 91 ---- kunstdarmen 6,5 0 

3917 32 99 ---- andere 6,5 0 

3917 33 00 -- andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, met hulpstukken 6,5 0 

3917 39 -- andere   

  --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 
oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan 

  

3917 39 12 ---- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 6,5 0 

3917 39 15 ---- van polymerisatieproducten verkregen door additie 6,5 0 

3917 39 19 ---- andere 6,5 0 
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3917 39 90 --- andere 6,5 0 

3917 40 00 - hulpstukken 6,5 0 

3918 Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in tegels; wand- en plafondbekleding van 
kunststof, als bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk 

  

3918 10 - van polymeren van vinylchloride   

3918 10 10 -- bestaande uit een drager, geïmpregneerd met, voorzien van een deklaag van of bekleed met 
poly(vinylchloride) 

6,5 0 

3918 10 90 -- andere 6,5 0 

3918 90 00 - van andere kunststof 6,5 0 

3919 Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op 
rollen 

  

3919 10 - op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm   

  -- band waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber   

3919 10 11 --- van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend of van polyethyleen 6,3 0 

3919 10 13 --- van poly(vinylchloride), geen weekmakers bevattend 6,3 0 

3919 10 15 --- van polypropyleen 6,3 0 

3919 10 19 --- andere 6,3 0 

  -- andere   

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

3919 10 31 ---- van polyesters 6,5 0 

3919 10 38 ---- andere 6,5 0 

  --- van polymerisatieproducten verkregen door additie   
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3919 10 61 ---- van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend of van polyethyleen 6,5 0 

3919 10 69 ---- andere 6,5 0 

3919 10 90 --- andere 6,5 0 

3919 90 - andere   

3919 90 10 -- anders bewerkt dan aan het oppervlak, of anders versneden dan vierkant of rechthoekig 6,5 0 

  -- andere   

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

3919 90 31 ---- van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters 6,5 0 

3919 90 38 ---- andere 6,5 0 

  --- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3919 90 61 ---- van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend of van polyethyleen 6,5 0 

3919 90 69 ---- andere 6,5 0 

3919 90 90 --- andere 6,5 0 

3920 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of 
op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager 

  

3920 10 - van polymeren van ethyleen   

  -- met een dikte van niet meer dan 0,125 mm   

  --- van polyethyleen met een relatieve dichtheid   

  ---- van minder dan 0,94   
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3920 10 23 ----- foliën van polyethyleen met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 40 micrometer, bestemd voor de 
vervaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de productie van halfgeleiders of van gedrukte schakelingen 

vrij 0 

  ----- andere   

  ------ niet bedrukt   

3920 10 24 ------- stretchfoliën 6,5 0 

3920 10 26 ------- andere 6,5 0 

3920 10 27 ------ bedrukt 6,5 0 

3920 10 28 ---- van 0,94 of meer 6,5 0 

3920 10 40 --- andere 6,5 0 

  -- met een dikte van meer dan 0,125 mm   

3920 10 81 --- synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte 
fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, 
bevattende als bevochtigingsmiddel poly(vinylalcohol) opgelost in water 

vrij 0 

3920 10 89 --- andere 6,5 0 

3920 20 - van polymeren van propyleen   

  -- met een dikte van niet meer dan 0,10 mm   

3920 20 21 --- biaxiaal georiënteerd 6,5 3 

3920 20 29 --- andere 6,5 3 

  -- met een dikte van meer dan 0,10 mm   

  --- stroken met een breedte van meer dan 5 doch niet meer dan 20 mm van de soort gebruikt voor verpakkings-
doeleinden 
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3920 20 71 ---- sierstroken 6,5 3 

3920 20 79 ---- andere 6,5 3 

3920 20 90 --- andere 6,5 3 

3920 30 00 - van polymeren van styreen 6,5 3 

  - van polymeren van vinylchloride   

3920 43 -- bevattende 6 gewichtspercenten of meer weekmakers   

3920 43 10 --- met een dikte van niet meer dan 1 mm 6,5 3 

3920 43 90 --- met een dikte van meer dan 1 mm 6,5 3 

3920 49 -- andere   

3920 49 10 --- met een dikte van niet meer dan 1 mm 6,5 3 

3920 49 90 --- met een dikte van meer dan 1 mm 6,5 3 

  - van acrylpolymeren   

3920 51 00 -- van poly(methylmethacrylaat) 6,5 3 

3920 59 -- andere   

3920 59 10 --- copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van niet meer dan 
150 micrometer 

vrij 0 

3920 59 90 --- andere 6,5 3 

  - van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters   
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3920 61 00 -- van polycarbonaten 6,5 3 

3920 62 -- van poly(ethyleentereftalaat)   

  --- met een dikte van niet meer dan 0,35 mm   

3920 62 11 ---- foliën van poly(ethyleentereftalaat) met een dikte van 72 of meer doch niet meer dan 79 micrometer, 
bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven 

vrij 0 

3920 62 13 ---- foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 150 micrometer, 
bestemd voor de vervaardiging van fotopolymere hoogdrukplaten 

vrij 0 

3920 62 19 ---- andere 6,5 3 

3920 62 90 --- met een dikte van meer dan 0,35 mm 6,5 3 

3920 63 00 -- van onverzadigde polyesters 6,5 3 

3920 69 00 -- van andere polyesters 6,5 3 

  - van cellulose of van chemische derivaten daarvan   

3920 71 -- van geregenereerde cellulose   

3920 71 10 --- vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm 6,5 3 

3920 71 90 --- andere 6,5 3 

3920 73 -- van celluloseacetaat   

3920 73 10 --- films op rollen of in stroken, voor de cinematografie of voor de fotografie 6,3 3 

3920 73 50 --- vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm 6,5 3 

3920 73 90 --- andere 6,5 3 
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3920 79 -- van andere cellulosederivaten   

3920 79 10 --- van vulkanfiber 5,7 0 

3920 79 90 --- andere 6,5 3 

  - van andere kunststof   

3920 91 00 -- van poly(vinylbutyral) 6,1 3 

3920 92 00 -- van polyamiden 6,5 3 

3920 93 00 -- van aminoharsen 6,5 3 

3920 94 00 -- van fenolharsen 6,5 3 

3920 99 -- van andere kunststof   

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

3920 99 21 ---- foliën en strippen van polyimide, niet voorzien van een deklaag, of enkel voorzien van een deklaag van 
kunststof 

vrij 0 

3920 99 28 ---- andere 6,5 3 

  --- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3920 99 51 ---- foliën van poly(vinylfluoride) vrij 0 

3920 99 53 ---- ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof, bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor 
de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen 

vrij 0 

3920 99 55 ---- biaxiaal georiënteerde foliën van poly(vinylalcohol), bevattende 97 gewichtspercenten of meer 
poly(vinylalcohol), niet voorzien van een deklaag, met een dikte van niet meer dan 1 mm 

vrij 0 

3920 99 59 ---- andere 6,5 3 

3920 99 90 --- andere 6,5 3 
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3921 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof   

  - met celstructuur   

3921 11 00 -- van polymeren van styreen 6,5 0 

3921 12 00 -- van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3921 13 -- van polyurethanen   

3921 13 10 --- flexibele 6,5 0 

3921 13 90 --- andere 6,5 0 

3921 14 00 -- van geregenereerde cellulose 6,5 0 

3921 19 00 -- van andere kunststof 6,5 0 

3921 90 - andere   

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

  --- van polyesters   

3921 90 11 ---- gegolfde platen en vellen 6,5 0 

3921 90 19 ---- andere 6,5 3 

3921 90 30 --- van fenolharsen 6,5 0 

  --- van aminoharsen   

  ---- gelaagd   

3921 90 41 ----- onder hoge druk, met een decoratieve laag op een of op beide zijden 6,5 0 

3921 90 43 ----- andere 6,5 0 

3921 90 49 ---- andere 6,5 0 
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3921 90 55 --- andere 6,5 0 

3921 90 60 -- van polymerisatieproducten verkregen door additie 6,5 0 

3921 90 90 -- andere 6,5 0 

3922 Badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken, bidets, closetpotten, -brillen en -deksels, stortbakken en 
dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof 

  

3922 10 00 - badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken 6,5 0 

3922 20 00 - closetbrillen en -deksels 6,5 0 

3922 90 00 - andere 6,5 0 

3923 Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van 
kunststof 

  

3923 10 00 - dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen 6,5 0 

  - zakken   

3923 21 00 -- van polymeren van ethyleen 6,5 3 

3923 29 -- van andere kunststof   

3923 29 10 --- van poly(vinylchloride) 6,5 0 

3923 29 90 --- andere 6,5 0 

3923 30 - flessen, flacons en dergelijke artikelen   

3923 30 10 -- van niet meer dan 2 l 6,5 0 

3923 30 90 -- van meer dan 2 l 6,5 0 
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3923 40 - spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen   

3923 40 10 -- spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films dan wel voor banden, films, enz., 
bedoeld bij de post 8523 

5,3 0 

3923 40 90 -- andere 6,5 0 

3923 50 - stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen   

3923 50 10 -- capsules 6,5 0 

3923 50 90 -- andere 6,5 0 

3923 90 - andere   

3923 90 10 -- netten, verkregen door extrusie, in buisvorm 6,5 0 

3923 90 90 -- andere 6,5 0 

3924 Tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van kunststof   

3924 10 00 - keuken- en tafelgerei 6,5 0 

3924 90 - andere   

  -- van geregenereerde cellulose   

3924 90 11 --- sponsen 6,5 0 

3924 90 19 --- andere 6,5 0 

3924 90 90 -- andere 6,5 0 

3925 Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen   

3925 10 00 - reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l 6,5 0 
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3925 20 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren 6,5 0 

3925 30 00 - blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan 6,5 0 

3925 90 - andere   

3925 90 10 -- garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd in of op deuren, vensters, trappen, muren of andere 
delen van gebouwen 

6,5 0 

3925 90 20 -- kabelgoten voor elektrische leidingen 6,5 0 

3925 90 80 -- andere 6,5 0 

3926 Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914   

3926 10 00 - kantoor- en schoolbenodigdheden 6,5 0 

3926 20 00 - kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen) 6,5 0 

3926 30 00 - beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke 6,5 0 

3926 40 00 - beeldjes en andere versieringsvoorwerpen 6,5 0 

3926 90 - andere   

3926 90 50 -- slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van water bij de ingang van rioleringen 6,5 0 

  -- andere   

3926 90 92 --- vervaardigd van vellen 6,5 0 

3926 90 97 --- andere 6,5 0 
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40 HOOFDSTUK 40 - RUBBER EN WERKEN DAARVAN   

4001 Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen 
of in platen, vellen of strippen 

  

4001 10 00 - natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulkaniseerd vrij 0 

  - natuurlijke rubber in andere vormen   

4001 21 00 -- gerookte vellen ("smoked sheets") vrij 0 

4001 22 00 -- technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (TSNR) vrij 0 

4001 29 00 -- andere vrij 0 

4001 30 00 - balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen vrij 0 

4002 Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen; 
mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen of in 
platen, vellen of strippen 

  

  - styreenbutadieenrubber (SBR); styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR)   

4002 11 00 -- latex vrij 0 

4002 19 -- andere   

4002 19 10 --- styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymerisatie (E SBR), in ballens vrij 0 

4002 19 20 --- styreenbutadieenstyreen-blokcopolymeren verkregen door oplossingspolymerisatie (SBS, thermoplastische 
elastomeren), in korrels, stukjes of poedervorm 

vrij 0 

4002 19 30 --- styreenbutadieenrubber verkregen door oplossingspolymerisatie (S SBR), in ballens vrij 0 
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4002 19 90 --- andere vrij 0 

4002 20 00 - butadieenrubber (BR) vrij 0 

  - isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR); gehalogeneerde isobuteen-isopreenrubber (CIIR of BIIR)   

4002 31 00 -- isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR) vrij 0 

4002 39 00 -- andere vrij 0 

  - chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR)   

4002 41 00 -- latex vrij 0 

4002 49 00 -- andere vrij 0 

  - acrylonitriel-butadieenrubber (NBR)   

4002 51 00 -- latex vrij 0 

4002 59 00 -- andere vrij 0 

4002 60 00 - isopreenrubber (IR) vrij 0 

4002 70 00 - ethyleen-propyleen-dieen (niet-geconjugeerd) rubber (EPDM) vrij 0 

4002 80 00 - mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post vrij 0 

  - andere   

4002 91 00 -- latex vrij 0 

4002 99 -- andere   

4002 99 10 --- producten gewijzigd door vermenging met kunststof 2,9 0 

4002 99 90 --- andere vrij 0 
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4003 00 00 Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen vrij 0 

4004 00 00 Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en korrels verkregen uit resten en afval van niet-
geharde rubber 

vrij 0 

4005 Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen   

4005 10 00 - rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of siliciumdioxide is toegevoegd vrij 0 

4005 20 00 - oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderverdeling 4005 10 vrij 0 

  - andere   

4005 91 00 -- platen, vellen of strippen vrij 0 

4005 99 00 -- andere vrij 0 

4006 Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld staven, buizen, profielen) en artikelen (bijvoorbeeld 
schijven, ringen) van niet-gevulkaniseerde rubber 

  

4006 10 00 - loopvlakrubber vrij 0 

4006 90 00 - andere vrij 0 

4007 00 00 Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber 3 0 

4008 Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber   

  - van rubber met celstructuur   

4008 11 00 -- platen, vellen en strippen 3 0 

4008 19 00 -- andere 2,9 0 

  - van rubber, andere dan met celstructuur   

4008 21 -- platen, vellen en strippen   
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4008 21 10 --- vloerbedekking en matten 3 0 

4008 21 90 --- andere 3 0 

4008 29 00 -- andere 2,9 0 

4009 Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien voorzien van hulpstukken 
(bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen) 

  

  - niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen   

4009 11 00 -- zonder hulpstukken 3 0 

4009 12 00 -- met hulpstukken 3 0 

  - uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd   

4009 21 00 -- zonder hulpstukken 3 0 

4009 22 00 -- met hulpstukken 3 0 

  - uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd   

4009 31 00 -- zonder hulpstukken 3 0 

4009 32 00 -- met hulpstukken 3 0 

  - versterkt of gecombineerd met andere stoffen   

4009 41 00 -- zonder hulpstukken 3 0 

4009 42 00 -- met hulpstukken 3 0 

4010 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber   

  - transportbanden   
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4010 11 00 -- uitsluitend met metaal versterkt 6,5 0 

4010 12 00 -- uitsluitend met textielstof versterkt 6,5 0 

4010 19 00 -- andere 6,5 0 

  - drijfriemen en drijfsnaren   

4010 31 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een 
buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm 

6,5 0 

4010 32 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan 
gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm 

6,5 0 

4010 33 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een 
buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

6,5 0 

4010 34 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan 
gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

6,5 0 

4010 35 00 -- eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 
150 cm 

6,5 0 

4010 36 00 -- eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 150 doch niet meer dan 
198 cm 

6,5 0 

4010 39 00 -- andere 6,5 0 

4011 Nieuwe luchtbanden van rubber   

4011 10 00 - van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type "station-wagon" of "break" en racewagens daaronder 
begrepen) 

4,5 0 

4011 20 - van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens   

4011 20 10 -- met een belastingsindex van niet meer dan 121 4,5 0 

4011 20 90 -- met een belastingsindex van meer dan 121 4,5 0 
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4011 30 00 - van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 4,5 0 

4011 40 - van de soort gebruikt voor motorrijwielen   

4011 40 20 -- voor velgen met een diameter van niet meer dan 33 cm 4,5 0 

4011 40 80 -- andere 4,5 0 

4011 50 00 - van de soort gebruikt voor rijwielen 4 0 

  - andere, met visgraatprofiel of met dergelijk profiel   

4011 61 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw 4 0 

4011 62 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederen-
behandeling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

4 0 

4011 63 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederen-
behandeling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm 

4 0 

4011 69 00 -- andere 4 0 

  - andere   

4011 92 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw 4 0 

4011 93 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederen-
behandeling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

4 0 

4011 94 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederen-
behandeling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm 

4 0 

4011 99 00 -- andere 4 0 
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4012 Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, 
loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber 

  

  - van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden   

4012 11 00 -- van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type "station-wagon" of "break" en racewagens daaronder 
begrepen) 

4,5 0 

4012 12 00 -- van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 4,5 0 

4012 13 00 -- van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 4,5 0 

4012 19 00 -- andere 4,5 0 

4012 20 00 - gebruikte luchtbanden 4,5 0 

4012 90 - andere   

4012 90 20 -- massieve of halfmassieve banden 2,5 0 

4012 90 30 -- loopvlakken voor banden 2,5 0 

4012 90 90 -- velglinten 4 0 

4013 Binnenbanden van rubber   

4013 10 - van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type "station-wagon" of "break" en racewagens daaronder 
begrepen), voor autobussen of voor vrachtwagens 

  

4013 10 10 -- van de soort gebruikt voor personenauto's 4 0 

4013 10 90 -- van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 4 0 

4013 20 00 - van de soort gebruikt voor rijwielen 4 0 

4013 90 00 - andere 4 0 
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4014 Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde 
rubber, ook indien met delen van geharde rubber 

  

4014 10 00 - preservatieven vrij 0 

4014 90 - andere   

4014 90 10 -- spenen, tepeldopjes en dergelijke artikelen voor zuigelingen vrij 0 

4014 90 90 -- andere vrij 0 

4015 Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen), van 
niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan 

  

  - handschoenen (met of zonder vingers) en wanten   

4015 11 00 -- voor chirurgisch gebruik 2 0 

4015 19 -- andere   

4015 19 10 --- huishoudhandschoenen 2,7 0 

4015 19 90 --- andere 2,7 0 

4015 90 00 - andere 5 0 

4016 Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber   

4016 10 00 - van rubber met celstructuur 3,5 0 

  - andere   

4016 91 00 -- vloerbedekking en matten 2,5 0 

4016 92 00 -- vlakgom 2,5 0 
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4016 93 00 -- pakking- en sluitringen 2,5 0 

4016 94 00 -- stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar 2,5 0 

4016 95 00 -- andere opblaasbare artikelen 2,5 0 

4016 99 -- andere   

4016 99 20 --- expansiemoffen 2,5 0 

  --- andere   

  ---- van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705   

4016 99 52 ----- van rubber met metaal 2,5 0 

4016 99 58 ----- andere 2,5 0 

  ---- andere   

4016 99 91 ----- van rubber met metaal 2,5 0 

4016 99 99 ----- andere 2,5 0 

4017 00 Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken 
van geharde rubber 

  

4017 00 10 - geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen vrij 0 

4017 00 90 - werken van geharde rubber vrij 0 
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VIII AFDELING VIII - HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN BONTWERK; 
ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE 
BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN 

  

41 HOOFDSTUK 41 - HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER   

4101 Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ongelooid 
(vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet 
tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit 

  

4101 20 - gehele huiden en vellen, wegende per stuk, indien enkel gedroogd niet meer dan 8 kg, indien droog gezouten 
niet meer dan 10 kg of indien vers, nat gezouten of op andere wijze geconserveerd niet meer dan 16 kg 

  

4101 20 10 -- vers vrij 0 

4101 20 30 -- nat gezouten vrij 0 

4101 20 50 -- gedroogd of droog gezouten vrij 0 

4101 20 90 -- andere vrij 0 

4101 50 - gehele huiden en vellen, wegende per stuk meer dan 16 kg   

4101 50 10 -- vers vrij 0 

4101 50 30 -- nat gezouten vrij 0 

4101 50 50 -- gedroogd of droog gezouten vrij 0 

4101 50 90 -- andere vrij 0 

4101 90 00 - andere, croupons, halve croupons en flanken daaronder begrepen vrij 0 
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4102 Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of 
anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien 
onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd 

  

4102 10 - niet onthaard   

4102 10 10 -- van lammeren vrij 0 

4102 10 90 -- andere vrij 0 

  - onthaard   

4102 21 00 -- gepekeld ("pickled") vrij 0 

4102 29 00 -- andere vrij 0 

4103 Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins 
geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of 
gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd 

  

4103 20 00 - van reptielen vrij 0 

4103 30 00 - van varkens vrij 0 

4103 90 - andere   

4103 90 10 -- van geiten vrij 0 

4103 90 90 -- andere vrij 0 

4104 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van runderen (buffels daaronder 
begrepen), van paarden of van paardachtigen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt 

  

  - in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)   
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4104 11 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant   

4104 11 10 --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 
28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 

vrij 0 

  --- andere   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen)   

4104 11 51 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk vrij 0 

4104 11 59 ----- andere vrij 0 

4104 11 90 ---- andere 5,5 0 

4104 19 -- andere   

4104 19 10 --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 
28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 

vrij 0 

  --- andere   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen)   

4104 19 51 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk vrij 0 

4104 19 59 ----- andere vrij 0 

4104 19 90 ---- andere 5,5 5 

  - in droge staat ("crust")   
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4104 41 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant   

  --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer 
dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 

  

4104 41 11 ---- kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet 
meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet 
als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 

4104 41 19 ---- andere 6,5 0 

  --- andere   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen)   

4104 41 51 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 6,5 3 

4104 41 59 ----- andere 6,5 3 

4104 41 90 ---- andere 5,5 0 

4104 49 -- andere   

  --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 
28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 

  

4104 49 11 ---- kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet 
meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet 
als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 
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4104 49 19 ---- andere 6,5 0 

  --- andere   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen)   

4104 49 51 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 6,5 3 

4104 49 59 ----- andere 6,5 3 

4104 49 90 ---- andere 5,5 0 

4105 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van schapen, ook indien gesplit, maar 
niet verder bewerkt 

  

4105 10 - in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)   

4105 10 10 -- niet gesplit 2 0 

4105 10 90 -- gesplit 2 0 

4105 30 - in droge staat ("crust")   

4105 30 10 -- van Indische bastaards, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet als 
zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 

  -- andere   

4105 30 91 --- niet gesplit 2 0 

4105 30 99 --- gesplit 2 0 

4106 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van andere dieren, alsmede gelooide 
huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder 
bewerkt 

  

  - van geiten   
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4106 21 -- in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)   

4106 21 10 --- niet gesplit 2 0 

4106 21 90 --- gesplit 2 0 

4106 22 -- in droge staat ("crust")   

4106 22 10 --- van Indische geiten, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig 
bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 

4106 22 90 --- andere 2 0 

  - van varkens   

4106 31 -- in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)   

4106 31 10 --- niet gesplit 2 0 

4106 31 90 --- gesplit 2 0 

4106 32 -- in droge staat ("crust")   

4106 32 10 --- niet gesplit 2 0 

4106 32 90 --- gesplit 2 0 

4106 40 - van reptielen   

4106 40 10 -- met plantaardige stoffen voorgelooid vrij 0 

4106 40 90 -- andere 2 0 

  - andere   
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4106 91 00 -- in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen) 2 0 

4106 92 00 -- in droge staat ("crust") 2 0 

4107 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van 
runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook indien gesplit, andere 
dan de producten bedoeld bij post 4114 

  

  - gehele huiden en vellen   

4107 11 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit   

  --- leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet 
(2,6 m²) per stuk 

  

4107 11 11 ---- boxcalf 6,5 3 

4107 11 19 ---- andere 6,5 3 

4107 11 90 --- andere 6,5 3 

4107 12 -- gesplit, met de nerfkant   

  --- leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet 
(2,6 m²) per stuk 

  

4107 12 11 ---- boxcalf 6,5 3 

4107 12 19 ---- andere 6,5 3 

  --- andere   

4107 12 91 ---- van runderen (buffels daaronder begrepen) 5,5 0 

4107 12 99 ---- van paarden en van paardachtigen 6,5 3 

4107 19 -- andere   
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4107 19 10 --- leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet 
(2,6 m²) per stuk 

6,5 3 

4107 19 90 --- andere 6,5 3 

  - andere, halve vellen daaronder begrepen   

4107 91 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit   

4107 91 10 --- zoolleder 6,5 3 

4107 91 90 --- andere 6,5 3 

4107 92 -- gesplit, met de nerfkant   

4107 92 10 --- van runderen (buffels daaronder begrepen) 5,5 0 

4107 92 90 --- van paarden en van paardachtigen 6,5 3 

4107 99 -- andere   

4107 99 10 --- van runderen (buffels daaronder begrepen) 6,5 3 

4107 99 90 --- van paarden en van paardachtigen 6,5 3 

4112 00 00 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van 
schapen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114 

3,5 0 

4113 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van 
andere dieren, en leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte 
huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114 

  

4113 10 00 - van geiten 3,5 0 

4113 20 00 - van varkens 2 0 

4113 30 00 - van reptielen 2 0 
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4113 90 00 - andere 2 0 

4114 Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen; lakleder, gelamineerd lakleder daaronder 
begrepen; gemetalliseerd leder 

  

4114 10 - zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen   

4114 10 10 -- van schapen 2,5 0 

4114 10 90 -- van andere dieren 2,5 0 

4114 20 00 - lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder 2,5 0 

4115 Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen; 
snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof 
en poeder van leder, alsmede ledermeel 

  

4115 10 00 - kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen 2,5 0 

4115 20 00 - snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof 
en poeder van leder, alsmede ledermeel 

vrij 0 
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42 HOOFDSTUK 42 - LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, 
HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN 

  

4201 00 00 Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden, kniestukken, muilbanden, zadeldekken, 
zadeltassen, hondendekken en dergelijke artikelen daaronder begrepen), ongeacht de stof waarvan het 
vervaardigd is 

2,7 0 

4202 Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en 
boekentassen, etuis, foedralen en kokers voor kijkers, voor camera's, voor wapens, voor muziekinstrumenten of 
voor brillen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, isothermische zakken voor voedsel of voor 
dranken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, kaartentassen, 
sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor 
sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poederdozen, etuis, foedralen en kokers 
voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van kunststof in 
vellen, van textiel, van vulkanfiber of van karton, of geheel of voor het grootste deel bekleed met deze stoffen 
of met papier 

  

  - reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en 
boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 

  

4202 11 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder   

4202 11 10 --- documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 3 0 

4202 11 90 --- andere 3 0 

4202 12 -- met een buitenkant van kunststof of van textiel   

  --- van kunststof in vellen   

4202 12 11 ---- documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 9,7 3 

4202 12 19 ---- andere 9,7 3 

4202 12 50 --- van gevormde kunststof 5,2 0 

  --- van andere stoffen, vulkanfiber daaronder begrepen   
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4202 12 91 ---- documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 3,7 0 

4202 12 99 ---- andere 3,7 0 

4202 19 -- andere   

4202 19 10 --- van aluminium 5,7 0 

4202 19 90 --- van andere stoffen 3,7 0 

  - handtassen, ook indien met schouderband, die zonder handvatten daaronder begrepen   

4202 21 00 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder 3 0 

4202 22 -- met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel   

4202 22 10 --- van kunststof in vellen 9,7 3 

4202 22 90 --- van textiel 3,7 0 

4202 29 00 -- andere 3,7 0 

  - artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden meegedragen   

4202 31 00 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder 3 0 

4202 32 -- met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel   

4202 32 10 --- van kunststof in vellen 9,7 3 

4202 32 90 --- van textiel 3,7 0 

4202 39 00 -- andere 3,7 0 

  - andere   
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4202 91 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder   

4202 91 10 --- reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 3 0 

4202 91 80 --- andere 3 0 

4202 92 -- met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel   

  --- van kunststof in vellen   

4202 92 11 ---- reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 9,7 3 

4202 92 15 ---- bergingsmiddelen voor muziekinstrumenten 6,7 0 

4202 92 19 ---- andere 9,7 3 

  --- van textiel   

4202 92 91 ---- reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 2,7 0 

4202 92 98 ---- andere 2,7 0 

4202 99 00 -- andere 3,7 0 

4203 Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder   

4203 10 00 - kleding 4 0 

  - handschoenen (met of zonder vingers) en wanten   

4203 21 00 -- speciaal ontworpen voor sportbeoefening 9 5 

4203 29 -- andere   

4203 29 10 --- voor bescherming, ongeacht voor welk ambacht of voor welk bedrijf 9 5 

  --- andere   
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4203 29 91 ---- voor heren en jongens 7 3 

4203 29 99 ---- andere 7 3 

4203 30 00 - gordels, koppelriemen en draagriemen 5 0 

4203 40 00 - ander kledingtoebehoren 5 0 

4205 00 Andere werken van leder of van kunstleder   

  - voor technisch gebruik   

4205 00 11 -- drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden 2 0 

4205 00 19 -- andere 3 0 

4205 00 90 - andere 2,5 0 

4206 00 00 Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of van pezen 1,7 0 

43 HOOFDSTUK 43 - PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT   

4301 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid 
noch anderszins bereid, andere dan de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101, 4102 en 4103 

  

4301 10 00 - van nertsen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten vrij 0 

4301 30 00 - van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van 
Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of 
poten 

vrij 0 

4301 60 00 - van vossen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten vrij 0 
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4301 80 - andere pelterijen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten   

4301 80 30 -- van mormeldieren vrij 0 

4301 80 50 -- van wilde katachtigen vrij 0 

4301 80 70 -- andere vrij 0 

4301 90 00 - koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte delen vrij 0 

4302 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen daaronder begrepen, alsmede afvallen), gelooid of 
anderszins bereid, ook indien samengevoegd (zonder toevoeging van andere materialen), andere dan die 
bedoeld bij post 4303 

  

  - in gehele vellen, ook indien zonder kop, staart of poten, niet samengevoegd   

4302 11 00 -- van nertsen vrij 0 

4302 19 -- andere   

4302 19 10 --- van bevers vrij 0 

4302 19 20 --- van muskusratten vrij 0 

4302 19 30 --- van vossen vrij 0 

4302 19 35 --- van konijnen of van hazen vrij 0 

  --- van zeehonden of van oorrobben   

4302 19 41 ---- van zadelrobjongen ("whitecoats") of van klapmutsjongen ("bluebacks") 2,2 0 

4302 19 49 ---- andere 2,2 0 

4302 19 50 --- van zeeotters of van nutria's 2,2 0 
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4302 19 60 --- van mormeldieren 2,2 0 

4302 19 70 --- van wilde katachtigen 2,2 0 

  --- van schapen   

4302 19 75 ---- van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van 
Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren 

vrij 0 

4302 19 80 ---- andere 2,2 0 

4302 19 95 --- andere 2,2 0 

4302 20 00 - koppen, staarten, poten en andere delen, alsmede afvallen, niet samengevoegd vrij 0 

4302 30 - samengevoegde pelterijen   

4302 30 10 -- uitgelaten vellen 2,7 0 

  -- andere   

4302 30 21 --- van nertsen 2,2 0 

4302 30 25 --- van konijnen of van hazen 2,2 0 

4302 30 31 --- van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van 
Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren 

2,2 0 

4302 30 41 --- van muskusratten 2,2 0 

4302 30 45 --- van vossen 2,2 0 

  --- van zeehonden of van oorrobben   

4302 30 51 ---- van zadelrobjongen ("whitecoats") of van klapmutsjongen ("bluebacks") 2,2 0 
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4302 30 55 ---- andere 2,2 0 

4302 30 61 --- van zeeotters of van nutria's 2,2 0 

4302 30 71 --- van wilde katachtigen 2,2 0 

4302 30 95 --- andere 2,2 0 

4303 Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont   

4303 10 - kleding en kledingtoebehoren   

4303 10 10 -- van pelterijen van zadelrobjongen ("whitecoats") of van klapmutsjongen ("bluebacks") 3,7 0 

4303 10 90 -- andere 3,7 0 

4303 90 00 - andere 3,7 0 

4304 00 00 Namaakbont en artikelen van namaakbont 3,2 0 

IX AFDELING IX - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK 
EN MANDENMAKERSWERK 

  

44 HOOFDSTUK 44 - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN   

4401 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, 
spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of 
dergelijke vormen 

  

4401 10 00 - brandhout, in de vorm van ronde en andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke vrij 0 

  - hout in plakjes, spanen of kleine stukjes   
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4401 21 00 -- naaldhout vrij 0 

4401 22 00 -- ander vrij 0 

4401 30 - zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen   

4401 30 10 -- zaagsel vrij 0 

4401 30 90 -- andere vrij 0 

4402 Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten daaronder begrepen), ook indien samengeperst   

4402 10 00 - van bamboe vrij 0 

4402 90 00 - andere vrij 0 

4403 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd   

4403 10 00 - behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen vrij 0 

4403 20 - ander, naaldhout   

  -- sparhout van de soort "Picea abies Karst." of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.)   

4403 20 11 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 20 19 --- ander vrij 0 

  -- pijnhout van de soort "Pinus sylvestris L."   

4403 20 31 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 20 39 --- ander vrij 0 

  -- ander   
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4403 20 91 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 20 99 --- ander vrij 0 

  - ander, van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk   

4403 41 00 -- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau vrij 0 

4403 49 -- ander   

4403 49 10 --- acajou d'Afrique, iroko en sapelli vrij 0 

4403 49 20 --- okoumé vrij 0 

4403 49 40 --- sipo vrij 0 

4403 49 95 --- ander vrij 0 

  - ander   

4403 91 -- eik (Quercus spp.)   

4403 91 10 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 91 90 --- ander vrij 0 

4403 92 -- beuk (Fagus spp.)   

4403 92 10 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 92 90 --- ander vrij 0 

4403 99 -- ander   

4403 99 10 --- populier vrij 0 
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4403 99 30 --- eucalyptus vrij 0 

  --- berk   

4403 99 51 ---- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 99 59 ---- ander vrij 0 

4403 99 95 --- ander vrij 0 

4404 Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw 
bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, 
voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke; spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke 

  

4404 10 00 - naaldhout vrij 0 

4404 20 00 - ander vrij 0 

4405 00 00 Houtwol; houtmeel vrij 0 

4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten   

4406 10 00 - niet geïmpregneerd vrij 0 

4406 90 00 - andere vrij 0 

4407 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de 
lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm 

  

4407 10 - naaldhout   

4407 10 15 -- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  -- ander   

  --- geschaafd   



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 428 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

4407 10 31 ---- sparhout van de soort "Picea abies Karst." of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.) vrij 0 

4407 10 33 ---- pijnhout van de soort "Pinus sylvestris L." vrij 0 

4407 10 38 ---- ander vrij 0 

  --- ander   

4407 10 91 ---- sparhout van de soort "Picea abies Karst." of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.) vrij 0 

4407 10 93 ---- pijnhout van de soort "Pinus sylvestris L." vrij 0 

4407 10 98 ---- ander vrij 0 

  - van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk   

4407 21 -- mahogany (Swietenia spp.)   

4407 21 10 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

4407 21 91 ---- geschaafd 2 0 

4407 21 99 ---- ander vrij 0 

4407 22 -- virola, imbuia en balsa   

4407 22 10 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

4407 22 91 ---- geschaafd 2 0 

4407 22 99 ---- ander vrij 0 
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4407 25 -- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau   

4407 25 10 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

4407 25 30 ---- geschaafd 2 0 

4407 25 50 ---- geschuurd 2,5 0 

4407 25 90 ---- ander vrij 0 

4407 26 -- white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti en alan   

4407 26 10 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

4407 26 30 ---- geschaafd 2 0 

4407 26 50 ---- geschuurd 2,5 0 

4407 26 90 ---- ander vrij 0 

4407 27 -- sapelli   

4407 27 10 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- andere   

4407 27 91 ---- geschaafd 2 0 

4407 27 99 ---- andere vrij 0 

4407 28 -- iroko   
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4407 28 10 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- andere   

4407 28 91 ---- geschaafd 2 0 

4407 28 99 ---- andere vrij 0 

4407 29 -- ander   

4407 29 15 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

  ---- acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, 
mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, 
teak en tiama, 

  

  ----- geschaafd   

4407 29 20 ------ van palissandre de Para, van palissandre de Rio of van palissandre de Rose 2 0 

4407 29 25 ------ ander 2 0 

4407 29 45 ----- geschuurd 2,5 0 

  ----- ander   

4407 29 61 ------ azobé vrij 0 

4407 29 68 ------ ander vrij 0 

  ---- ander   

4407 29 83 ----- geschaafd 2 0 
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4407 29 85 ----- geschuurd 2,5 0 

4407 29 95 ----- ander vrij 0 

  - ander   

4407 91 -- eik (Quercus spp.)   

4407 91 15 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- ander   

  ---- geschaafd   

4407 91 31 ----- niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren vrij 0 

4407 91 39 ----- ander vrij 0 

4407 91 90 ---- ander vrij 0 

4407 92 00 -- beuk (Fagus spp.) vrij 0 

4407 93 -- van esdoorn (Acer spp.)   

4407 93 10 --- geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- andere   

4407 93 91 ---- geschuurd 2,5 0 

4407 93 99 ---- andere vrij 0 

4407 94 -- van kers (Prunus spp.)   

4407 94 10 --- geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- andere   

4407 94 91 ---- geschuurd 2,5 0 
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4407 94 99 ---- andere vrij 0 

4407 95 -- van es (Fraxinus spp.)   

4407 95 10 --- geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- andere   

4407 95 91 ---- geschuurd 2,5 0 

4407 95 99 ---- andere vrij 0 

4407 99 -- ander   

4407 99 20 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- ander   

4407 99 25 ---- geschaafd vrij 0 

4407 99 40 ---- geschuurd 2,5 0 

  ---- ander   

4407 99 91 ----- populier vrij 0 

4407 99 96 ----- van tropisch hout vrij 0 

4407 99 98 ----- ander vrij 0 

4408 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de 
vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, 
overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de 
randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm 
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4408 10 - naaldhout   

4408 10 15 -- geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 3 0 

  -- ander   

4408 10 91 --- plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden vrij 0 

  --- ander   

4408 10 93 ---- met een dikte van niet meer dan 1 mm 4 0 

4408 10 99 ---- met een dikte van meer dan 1 mm 4 0 

  - van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk   

4408 31 -- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau   

4408 31 11 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 4,9 0 

  --- ander   

4408 31 21 ---- geschaafd 4 0 

4408 31 25 ---- geschuurd 4,9 0 

4408 31 30 ---- ander 6 0 

4408 39 -- ander   

  --- acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, 
palissandre de Rio en palissandre de Rose, virola en white lauan 
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4408 39 15 ---- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 4,9 0 

  ---- ander   

4408 39 21 ----- geschaafd 4 0 

  ----- ander   

4408 39 31 ------ met een dikte van niet meer dan 1 mm 6 0 

4408 39 35 ------ met een dikte van meer dan 1 mm 6 0 

  --- ander   

4408 39 55 ---- geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 3 0 

  ---- ander   

4408 39 70 ----- plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden vrij 0 

  ----- ander   

4408 39 85 ------ met een dikte van niet meer dan 1 mm 4 0 

4408 39 95 ------ met een dikte van meer dan 1 mm 4 0 

4408 90 - ander   

4408 90 15 -- geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 3 0 

  -- ander   

4408 90 35 --- plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden vrij 0 

  --- ander   
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4408 90 85 ---- met een dikte van niet meer dan 1 mm 4 0 

4408 90 95 ---- met een dikte van meer dan 1 mm 4 0 

4409 Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of 
uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding 
of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden 

  

4409 10 - naaldhout   

4409 10 11 -- staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke vrij 0 

4409 10 18 -- ander vrij 0 

  - ander   

4409 21 00 -- van bamboe vrij 0 

4409 29 -- andere   

4409 29 10 --- staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke vrij 0 

  --- ander   

4409 29 91 ---- niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren vrij 0 

4409 29 99 ---- ander vrij 0 

4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde 
waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere 
organische bindmiddelen 

  

  - van hout   

4410 11 -- spaanplaat   

4410 11 10 --- onbewerkt of enkel gladgeschuurd 7 3 
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4410 11 30 --- aan de oppervlakte bedekt met papier geïmpregneerd met melamine 7 3 

4410 11 50 --- aan de oppervlakte bedekt met decoratieve platen of vellen van kunststof 7 3 

4410 11 90 --- andere 7 3 

4410 12 -- zogenoemde oriented strand board (OSB)   

4410 12 10 --- onbewerkt of enkel gladgeschuurd 7 3 

4410 12 90 --- andere 7 3 

4410 19 00 -- andere 7 3 

4410 90 00 - andere 7 3 

4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere 
organische bindmiddelen 

  

  - vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF)   

4411 12 -- met een dikte van niet meer dan 5 mm   

4411 12 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 12 90 --- andere 7 3 

4411 13 -- met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan 9 mm   

4411 13 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 13 90 --- andere 7 3 

4411 14 -- met een dikte van meer dan 9 mm   

4411 14 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 
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4411 14 90 --- andere 7 3 

  - andere   

4411 92 -- met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³   

4411 92 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 92 90 --- andere 7 3 

4411 93 -- met een dichtheid van meer dan 0,5 g/cm³ doch niet meer dan 0,8 g/cm³   

4411 93 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 93 90 --- andere 7 3 

4411 94 -- met een dichtheid van niet meer dan 0,5 g/cm³   

4411 94 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 94 90 --- andere 7 3 

4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout   

4412 10 00 - van bamboe 10 5 

  - ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag met een 
dikte van niet meer dan 6 mm 

  

4412 31 -- met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit 
hoofdstuk 

  

4412 31 10 --- van acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, 
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola en white lauan 

10 5 
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4412 31 90 --- ander 7 3 

4412 32 00 -- ander, met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout 7 3 

4412 39 00 -- ander 7 3 

  - andere   

4412 94 -- met een vulling van plankjes, latten of staafjes   

4412 94 10 --- met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout 10 5 

4412 94 90 --- andere 6 0 

4412 99 -- ander   

4412 99 30 --- bevattende ten minste één laag spaanplaat 6 0 

4412 99 70 --- ander 10 5 

4413 00 00 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen vrij 0 

4414 00 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke   

4414 00 10 - van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 2,5 0 

4414 00 90 - van andere houtsoorten vrij 0 

4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, 
laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout 

  

4415 10 - pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen; kabelhaspels   

4415 10 10 -- pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen 4 0 
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4415 10 90 -- kabelhaspels 3 0 

4415 20 - laadborden, laadkisten en andere laadplateaus; opzetranden voor laadborden   

4415 20 20 -- laadborden; opzetranden voor laadborden 3 0 

4415 20 90 -- andere 4 0 

4416 00 00 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen vrij 0 

4417 00 00 Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; 
schoenleesten en schoenspanners, van hout 

vrij 0 

4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette 
panelen voor vloerbedekking en dakspanen ("shingles" en "shakes"), van hout 

  

4418 10 - vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor   

4418 10 10 -- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 3 0 

4418 10 50 -- van naaldhout 3 0 

4418 10 90 -- andere 3 0 

4418 20 - deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels   

4418 20 10 -- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 3 0 

4418 20 50 -- van naaldhout vrij 0 

4418 20 80 -- andere vrij 0 

4418 40 00 - bekistingen voor betonwerken vrij 0 

4418 50 00 - dakspanen ("shingles" en "shakes") vrij 0 
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4418 60 00 - palen en balken vrij 0 

  - ineengezette panelen voor vloerbedekking   

4418 71 00 -- mozaïekpanelen 3 0 

4418 72 00 -- andere, bestaande uit meerdere lagen vrij 0 

4418 79 00 -- andere vrij 0 

4418 90 - andere   

4418 90 10 -- van gelamineerd hout vrij 0 

4418 90 80 -- andere vrij 0 

4419 00 Tafel- en keukengerei van hout   

4419 00 10 - van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk vrij 0 

4419 00 90 - ander vrij 0 

4420 Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke 
artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat 
bedoeld bij hoofdstuk 94 

  

4420 10 - beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout   

4420 10 11 -- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 3 0 

4420 10 19 -- andere vrij 0 

4420 90 - andere   

4420 90 10 -- inlegwerk van hout 4 0 

  -- andere   

4420 90 91 --- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 3 0 
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4420 90 99 --- andere vrij 0 

4421 Andere houtwaren   

4421 10 00 - kleerhangers vrij 0 

4421 90 - andere   

4421 90 91 -- van vezelplaat 4 0 

4421 90 98 -- andere vrij 0 

45 HOOFDSTUK 45 - KURK EN KURKWAREN   

4501 Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt; kurkafval; gebroken of gemalen kurk   

4501 10 00 - natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt vrij 0 

4501 90 00 - andere vrij 0 

4502 00 00 Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in vierkante of rechthoekige 
blokken, platen, bladen, vellen en strippen (blokjes met scherpe kanten voor het vervaardigen van kurken 
(stoppen) daaronder begrepen) 

vrij 0 

4503 Werken van natuurkurk   

4503 10 - kurken (stoppen)   

4503 10 10 -- cilindrische 4,7 0 

4503 10 90 -- andere 4,7 0 

4503 90 00 - andere 4,7 0 
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4504 Geagglomereerde kurk (met of zonder bindmiddel) en werken daarvan   

4504 10 - blokken, platen, bladen, vellen en strippen; tegels in ongeacht welke vorm; massieve cilinders, schijven 
daaronder begrepen 

  

  -- kurken (stoppen)   

4504 10 11 --- voor mousserende wijn, die met een ring van natuurlijke kurk daaronder begrepen 4,7 0 

4504 10 19 --- andere 4,7 0 

  -- andere   

4504 10 91 --- met bindmiddel 4,7 0 

4504 10 99 --- andere 4,7 0 

4504 90 - andere   

4504 90 20 -- kurken (stoppen) 4,7 0 

4504 90 80 -- andere 4,7 0 

46 HOOFDSTUK 46 - VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK   

4601 Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd; vlechtstoffen, 
vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden of plat geweven, ook indien het afgewerkte 
artikelen betreft (bijvoorbeeld matten, horden) 

  

  - matten en horden van plantaardig materiaal   

4601 21 -- vaan bamboe   

4601 21 10 --- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 
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4601 21 90 --- andere 2,2 0 

4601 22 -- van rotting   

4601 22 10 --- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 22 90 --- andere 2,2 0 

4601 29 -- andere   

4601 29 10 --- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 29 90 --- andere 2,2 0 

  - andere   

4601 92 -- van bamboe   

4601 92 05 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd vrij 0 

  --- andere   

4601 92 10 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 92 90 ---- andere 2,2 0 

4601 93 -- van rotting   

4601 93 05 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd vrij 0 

  --- andere   

4601 93 10 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 93 90 ---- andere 2,2 0 

4601 94 -- van ander plantaardig materiaal   
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4601 94 05 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd vrij 0 

  --- andere   

4601 94 10 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 94 90 ---- andere 2,2 0 

4601 99 -- andere   

4601 99 05 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 1,7 0 

  --- andere   

4601 99 10 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4,7 0 

4601 99 90 ---- andere 2,7 0 

4602 Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post 4601; werken van luffa 
(loofah) 

  

  - van plantaardig materiaal   

4602 11 00 -- van bamboe 3,7 0 

4602 12 00 -- van rotting 3,7 0 

4602 19 -- andere   

4602 19 10 --- strohulzen voor flessen 1,7 0 

  --- andere   

4602 19 91 ---- mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen 3,7 0 
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4602 19 99 ---- andere 3,7 0 

4602 90 00 - andere 4,7 0 

X AFDELING X - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; 
PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, 
ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN 

  

47 HOOFDSTUK 47 - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; 
PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL) 

  

4701 00 Houtslijp   

4701 00 10 - thermomechanische houtslijp vrij 0 

4701 00 90 - ander vrij 0 

4702 00 00 Houtcellulose voor oplossingen ("dissolving grades") vrij 0 

4703 Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702   

  - ongebleekt   

4703 11 00 -- van naaldhout vrij 0 

4703 19 00 -- andere dan van naaldhout vrij 0 

  - half gebleekt of gebleekt   

4703 21 00 -- van naaldhout vrij 0 

4703 29 00 -- andere dan van naaldhout vrij 0 
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4704 Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702   

  - ongebleekt   

4704 11 00 -- van naaldhout vrij 0 

4704 19 00 -- andere dan van naaldhout vrij 0 

  - half gebleekt of gebleekt   

4704 21 00 -- van naaldhout vrij 0 

4704 29 00 -- andere dan van naaldhout vrij 0 

4705 00 00 Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling vrij 0 

4706 Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere 
cellulosehoudende vezelstoffen 

  

4706 10 00 - pulp van katoenlinters vrij 0 

4706 20 00 - pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) vrij 0 

4706 30 00 - andere, van bamboe vrij 0 

  - andere   

4706 91 00 -- mechanische vrij 0 

4706 92 00 -- chemische vrij 0 

4706 93 00 -- gedeeltelijk chemisch ontsloten vrij 0 

4707 Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)   

4707 10 00 - ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton vrij 0 
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4707 20 00 - ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd vrij 0 

4707 30 - papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bijvoorbeeld kranten, periodieken en dergelijk 
drukwerk) 

  

4707 30 10 -- oude en onverkochte kranten en tijdschriften, telefoongidsen, brochures en reclamedrukwerk vrij 0 

4707 30 90 -- andere vrij 0 

4707 90 - andere, niet-gesorteerde resten en afval daaronder begrepen   

4707 90 10 -- niet gesorteerd vrij 0 

4707 90 90 -- gesorteerd vrij 0 

48 HOOFDSTUK 48 - PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN   

4801 00 00 Courantenpapier, op rollen of in bladen vrij 0 

4802 Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt om te worden 
beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, papier en karton, niet-geperforeerd, voor 
ponskaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, ander dan 
papier bedoeld bij de posten 4801 of 4803; handgeschept papier en handgeschept karton 

  

4802 10 00 - handgeschept papier en handgeschept karton vrij 0 

4802 20 00 - basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton vrij 0 

4802 40 - basispapier voor behangselpapier   
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4802 40 10 -- bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische weg verkregen vezels (berekend 
over de totale vezelmassa) 

vrij 0 

4802 40 90 -- ander vrij 0 

  - ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of 
chemisch-mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) 

  

4802 54 00 -- met een gewicht van minder dan 40 g/m² vrij 0 

4802 55 -- met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m², op rollen   

4802 55 15 --- met een gewicht van 40 of meer doch minder dan 60 g/m² vrij 0 

4802 55 25 --- met een gewicht van 60 of meer doch minder dan 75 g/m² vrij 0 

4802 55 30 --- met een gewicht van 75 of meer doch minder dan 80 g/m² vrij 0 

4802 55 90 --- met een gewicht van 80 g/m² of meer vrij 0 

4802 56 -- met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m², in bladen waarvan in ongevouwen staat de 
lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 

  

4802 56 20 --- waarvan de lengte van één zijde 297 mm en de lengte van de andere zijde 210 mm bedraagt (formaat A 4) vrij 0 

4802 56 80 --- ander vrij 0 

4802 57 00 -- ander, met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m² vrij 0 

4802 58 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m²   

4802 58 10 --- op rollen vrij 0 
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4802 58 90 --- ander vrij 0 

  - ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs 
mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat 

  

4802 61 -- op rollen   

4802 61 15 --- met een gewicht van minder dan 72 g/m² waarvan meer dan 50 gewichtspercenten van de totale vezelmassa 
uit langs mechanische weg verkregen vezels bestaat 

vrij 0 

4802 61 80 --- ander vrij 0 

4802 62 00 -- in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de 
andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 

vrij 0 

4802 69 00 -- ander vrij 0 

4803 00 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier voor 
huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, ook indien gecrept, 
geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt oppervlak, op rollen of 
in bladen 

  

4803 00 10 - cellulosewatten vrij 0 

  - gecrept papier en vliezen van cellulosevezels, zogenaamd "tissue", met een gewicht, per laag, van   

4803 00 31 -- niet meer dan 25 g/m² vrij 0 

4803 00 39 -- meer dan 25 g/m² vrij 0 

4803 00 90 - ander vrij 0 
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4804 Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan 
dat bedoeld bij post 4802 of 4803 

  

  - kraftliner   

4804 11 -- ongebleekt   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

  

4804 11 11 ---- met een gewicht van minder dan 150 g/m² vrij 0 

4804 11 15 ---- met een gewicht van 150 of meer doch minder dan 175 g/m² vrij 0 

4804 11 19 ---- met een gewicht van 175 g/m² of meer vrij 0 

4804 11 90 --- ander vrij 0 

4804 19 -- ander   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

  

  ---- bestaande uit een of meer ongebleekte lagen kraftliner en een gebleekte, half gebleekte of gekleurde 
buitenste laag kraftliner, met een gewicht van 

  

4804 19 11 ----- minder dan 150 g/m² vrij 0 

4804 19 15 ----- 150 of meer doch minder dan 175 g/m² vrij 0 

4804 19 19 ----- 175 g/m² of meer vrij 0 

  ---- ander, met een gewicht van   

4804 19 31 ----- minder dan 150 g/m² vrij 0 

4804 19 38 ----- 150 g/m² of meer vrij 0 
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4804 19 90 --- ander vrij 0 

  - kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken   

4804 21 -- ongebleekt   

4804 21 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 21 90 --- ander vrij 0 

4804 29 -- ander   

4804 29 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 29 90 --- ander vrij 0 

  - ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m²   

4804 31 -- ongebleekt   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

  

4804 31 51 ---- isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik vrij 0 

4804 31 58 ---- ander vrij 0 

4804 31 80 --- ander vrij 0 

4804 39 -- ander   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 
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4804 39 51 ---- gelijkmatig in de massa gebleekt vrij 0 

4804 39 58 ---- ander vrij 0 

4804 39 80 --- ander vrij 0 

  - ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 225 g/m²   

4804 41 -- ongebleekt   

4804 41 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

  --- ander   

4804 41 91 ---- zogenaamd "saturating kraft" vrij 0 

4804 41 99 ---- ander vrij 0 

4804 42 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa 
bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels 

  

4804 42 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 42 90 --- ander vrij 0 

4804 49 -- ander   

4804 49 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 
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4804 49 90 --- ander vrij 0 

  - ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 225 g/m² of meer   

4804 51 -- ongebleekt   

4804 51 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 51 90 --- ander vrij 0 

4804 52 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa 
bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels 

  

4804 52 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 52 90 --- ander vrij 0 

4804 59 -- ander   

4804 59 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 
natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 59 90 --- ander vrij 0 

4805 Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, niet verder 
bewerkt dan bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk 

  

  - papier voor riffels   

4805 11 00 -- halfchemisch papier voor riffels vrij 0 

4805 12 00 -- stropapier voor riffels vrij 0 
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4805 19 -- ander   

4805 19 10 --- zogenaamde "wellenstoff" vrij 0 

4805 19 90 --- ander vrij 0 

  - zogenaamde "testliner" (herwonnen vezels)   

4805 24 00 -- met een gewicht van niet meer dan 150 g/m² vrij 0 

4805 25 00 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m² vrij 0 

4805 30 - sulfietpakpapier   

4805 30 10 -- met een gewicht van minder dan 30 g/m² vrij 0 

4805 30 90 -- met een gewicht van 30 g/m² of meer vrij 0 

4805 40 00 - filtreerpapier en -karton vrij 0 

4805 50 00 - viltpapier en -karton vrij 0 

  - ander   

4805 91 00 -- met een gewicht van niet meer dan 150 g/m² vrij 0 

4805 92 00 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m² doch minder dan 225 g/m² vrij 0 

4805 93 -- met een gewicht van 225 g/m² of meer   

4805 93 20 --- vervaardigd van teruggewonnen papier vrij 0 

4805 93 80 --- ander vrij 0 
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4806 Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier ("greaseproof"), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en 
ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op rollen of in bladen 

  

4806 10 00 - perkamentpapier en perkamentkarton vrij 0 

4806 20 00 - vetvrij papier ("greaseproof") vrij 0 

4806 30 00 - calqueerpapier vrij 0 

4806 40 - kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier   

4806 40 10 -- kristalpapier vrij 0 

4806 40 90 -- ander vrij 0 

4807 00 Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien 
van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen 

  

4807 00 30 - vervaardigd van teruggewonnen papier, ook indien met papier bekleed vrij 0 

4807 00 80 - ander vrij 0 

4808 Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is gelijmd), gecrept, geplisseerd, 
gegaufreerd (voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op rollen of in bladen, ander dan papier 
van de soort beschreven in post 4803 

  

4808 10 00 - gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd vrij 0 

4808 20 00 - kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrept of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, 
gegreineerd of geperforeerd 

vrij 0 

4808 30 00 - ander kraftpapier, gecrept of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd vrij 0 

4808 90 00 - ander vrij 0 
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4809 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (gestreken, 
van een deklaag voorzien of geïmpregneerd papier, voor stencils of offsetplaten daaronder begrepen), ook 
indien bedrukt, op rollen of in bladen 

  

4809 20 - zelfkopiërend papier   

4809 20 10 -- op rollen vrij 0 

4809 20 90 -- in bladen vrij 0 

4809 90 - ander   

4809 90 10 -- carbonpapier en dergelijk papier vrij 0 

4809 90 90 -- ander vrij 0 

4810 Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, ook 
indien met bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag, ook indien aan het oppervlak gekleurd 
of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat 

  

  - papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische 
doeleinden, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-
mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) 

  

4810 13 -- op rollen   

4810 13 20 --- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, met een 
gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

vrij 0 

4810 13 80 --- ander vrij 0 

4810 14 -- in bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de 
andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 
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4810 14 20 --- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, met een 
gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

vrij 0 

4810 14 80 --- ander vrij 0 

4810 19 -- ander   

4810 19 10 --- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, met een 
gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

vrij 0 

4810 19 90 --- ander vrij 0 

  - papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische 
doeleinden, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische of 
chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat 

  

4810 22 -- licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C.-papier)   

4810 22 10 --- op rollen, met een breedte van meer dan 15 cm of in bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte van één 
zijde meer dan 36 cm en de lengte van de andere zijde meer dan 15 cm bedraagt 

vrij 0 

4810 22 90 --- ander vrij 0 

4810 29 -- ander   

4810 29 30 --- op rollen vrij 0 

4810 29 80 --- ander vrij 0 

  - kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor 
andere grafische doeleinden 
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4810 31 00 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit 
langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

vrij 0 

4810 32 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit 
langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van meer dan 150 g/m² 

  

4810 32 10 --- gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien vrij 0 

4810 32 90 --- ander vrij 0 

4810 39 00 -- ander vrij 0 

  - ander papier en karton   

4810 92 -- multiplexpapier en -karton   

4810 92 10 --- waarvan alle lagen zijn gebleekt vrij 0 

4810 92 30 --- waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt vrij 0 

4810 92 90 --- ander vrij 0 

4810 99 -- ander   

4810 99 10 --- gebleekt papier of karton, gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien vrij 0 

4810 99 30 --- bedekt met micapoeder vrij 0 

4810 99 90 --- ander vrij 0 
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4811 Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, 
geïmpregneerd, bekleed, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of 
rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, andere dan de producten omschreven in post 4803, 4809 of 4810 

  

4811 10 00 - papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd vrij 0 

  - papier en karton, voorzien van een kleefmiddel   

4811 41 -- zelfklevend   

4811 41 20 --- met een breedte van niet meer dan 10 cm, waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde 
natuurlijke of synthetische rubber 

vrij 0 

4811 41 90 --- ander vrij 0 

4811 49 00 -- ander vrij 0 

  - papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met kunststof (andere dan 
kleefmiddelen) 

  

4811 51 00 -- gebleekt, met een gewicht van meer dan 150 g/m² vrij 0 

4811 59 00 -- ander vrij 0 

4811 60 00 - papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met was, paraffine, 
stearine, olie of glycerol 

vrij 0 

4811 90 00 - ander papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels vrij 0 

4812 00 00 Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden vrij 0 

4813 Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of in hulzen   

4813 10 00 - in boekjes of in hulzen vrij 0 

4813 20 00 - op rollen met een breedte van niet meer dan 5 cm vrij 0 
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4813 90 - ander   

4813 90 10 -- op rollen met een breedte van meer dan 5 cm doch niet meer dan 15 cm vrij 0 

4813 90 90 -- ander vrij 0 

4814 Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies   

4814 10 00 - zogenaamd ingrain-papier vrij 0 

4814 20 00 - behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit papier aan de voorzijde voorzien van een deklaag 
van of bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt of op andere 
wijze versierd 

vrij 0 

4814 90 - andere   

4814 90 10 -- behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit gegreineerd, gegaufreerd, aan het oppervlak 
gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak versierd papier, voorzien van een deklaag 
van of bekleed met een doorzichtige beschermende kunststof 

vrij 0 

4814 90 80 -- andere vrij 0 

4816 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan 
dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen 

  

4816 20 00 - zelfkopiërend papier vrij 0 

4816 90 00 - ander vrij 0 

4817 Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of 
van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke 
verpakkingen, van papier of van karton 

  

4817 10 00 - enveloppen vrij 0 
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4817 20 00 - postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten vrij 0 

4817 30 00 - assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, 
van papier of van karton 

vrij 0 

4818 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk papier, cellulosewatten of vliezen van 
cellulosevezels, van de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, op rollen met een breedte 
van niet meer dan 36 cm of in op maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, tafellakens, 
servetten, luiers, maandverbanden en tampons, beddenlakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor 
huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van 
cellulosewatten of van cellulosevezels 

  

4818 10 - closetpapier   

4818 10 10 -- met een gewicht, per laag, van niet meer dan 25 g/m² vrij 0 

4818 10 90 -- met een gewicht, per laag, van meer dan 25 g/m² vrij 0 

4818 20 - zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken   

4818 20 10 -- zakdoeken en toiletdoekjes vrij 0 

  -- handdoeken   

4818 20 91 --- op rollen vrij 0 

4818 20 99 --- andere vrij 0 

4818 30 00 - tafellakens en servetten vrij 0 

4818 40 - maandverbanden en tampons, luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik   

  -- maandverbanden, tampons en dergelijke artikelen   

4818 40 11 --- maandverbanden vrij 0 
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4818 40 13 --- tampons vrij 0 

4818 40 19 --- andere vrij 0 

4818 40 90 -- luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik vrij 0 

4818 50 00 - kleding en kledingtoebehoren vrij 0 

4818 90 - andere   

4818 90 10 -- artikelen voor chirurgisch, medisch of hygiënisch gebruik, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

4818 90 90 -- andere vrij 0 

4819 Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van 
vliezen van cellulosevezels; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk 
gebruik 

  

4819 10 00 - dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton vrij 0 

4819 20 00 - vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd karton vrij 0 

4819 30 00 - zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer vrij 0 

4819 40 00 - andere zakken, puntzakken daaronder begrepen vrij 0 

4819 50 00 - andere verpakkingsmiddelen, hoezen voor grammofoonplaten daaronder begrepen vrij 0 

4819 60 00 - kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik vrij 0 
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4820 Registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, kwitantieboekjes, agenda's, blocnotes en dergelijke 
artikelen, schriften, onderleggers, opbergmappen, mappen en banden (met losse bladen of andere), omslagen 
voor dossiers en andere schoolartikelen, kantoorartikelen en dergelijke artikelen (sets kettingformulieren en 
andere sets formulieren, ook indien voorzien van carbonpapier, daaronder begrepen), van papier of van karton; 
albums voor monstercollecties of voor verzamelingen, alsmede boekomslagen, van papier of van karton 

  

4820 10 - registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, kwitantieboekjes, agenda's, blocnotes en 
dergelijke artikelen 

  

4820 10 10 -- registers, comptabiliteitsboeken, orderboekjes en kwitantieboekjes vrij 0 

4820 10 30 -- zakboekjes, blocnotes, brievenblocs en memorandablocs vrij 0 

4820 10 50 -- agenda's vrij 0 

4820 10 90 -- andere vrij 0 

4820 20 00 - schriften vrij 0 

4820 30 00 - opbergmappen, mappen en banden (andere dan boekomslagen), alsmede omslagen voor dossiers vrij 0 

4820 40 - sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien voorzien van carbonpapier   

4820 40 10 -- kettingformulieren vrij 0 

4820 40 90 -- andere vrij 0 

4820 50 00 - albums voor monstercollecties of voor verzamelingen vrij 0 

4820 90 00 - andere vrij 0 

4821 Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet bedrukt   

4821 10 - bedrukt   
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4821 10 10 -- zelfklevend vrij 0 

4821 10 90 -- andere vrij 0 

4821 90 - andere   

4821 90 10 -- zelfklevend vrij 0 

4821 90 90 -- andere vrij 0 

4822 Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van papierstof, van papier of van karton, ook 
indien geperforeerd of gehard 

  

4822 10 00 - van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens vrij 0 

4822 90 00 - andere vrij 0 

4823 Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden; 
andere werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels 

  

4823 20 00 - filtreerpapier en -karton vrij 0 

4823 40 00 - diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen, in bladen of in schijven vrij 0 

  - presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke artikelen, van papier of van karton   

4823 61 00 -- van bamboe vrij 0 

4823 69 -- andere   

4823 69 10 --- presenteerbladen, schalen en borden vrij 0 

4823 69 90 --- andere vrij 0 

4823 70 - werken van papierstof, gevormd of geperst   

4823 70 10 -- gevormde platen en gevormde dozen, voor het verpakken van eieren vrij 0 
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4823 70 90 -- andere vrij 0 

4823 90 - andere   

4823 90 40 -- papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische 
doeleinden 

vrij 0 

4823 90 85 -- andere vrij 0 

49 HOOFDSTUK 49 - ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE 
GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN 

  

4901 Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen   

4901 10 00 - in losse vellen, ook indien gevouwen vrij 0 

  - andere   

4901 91 00 -- woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen vrij 0 

4901 99 00 -- andere vrij 0 

4902 Couranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame bevattend   

4902 10 00 - vier keer of meer per week verschijnend vrij 0 

4902 90 - andere   

4902 90 10 -- eenmaal per week verschijnend vrij 0 

4902 90 30 -- eenmaal per maand verschijnend vrij 0 

4902 90 90 -- andere vrij 0 

4903 00 00 Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen vrij 0 
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4904 00 00 Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid vrij 0 

4905 Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes daaronder 
begrepen) 

  

4905 10 00 - globes vrij 0 

  - andere   

4905 91 00 -- boeken en brochures vrij 0 

4905 99 00 -- andere vrij 0 

4906 00 00 Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, 
commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; hand-
geschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor 
bedoelde plannen, tekeningen en teksten 

vrij 0 

4907 00 Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land waar ze een 
erkende nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; aandelen, 
obligaties en dergelijke effecten 

  

4907 00 10 - postzegels, fiscale zegels en dergelijke vrij 0 

4907 00 30 - bankbiljetten vrij 0 

4907 00 90 - andere vrij 0 

4908 Decalcomanieën van alle soorten   

4908 10 00 - verglaasbare decalcomanieën vrij 0 
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4908 90 00 - andere vrij 0 

4909 00 Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, 
ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe 

  

4909 00 10 - prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten vrij 0 

4909 00 90 - andere vrij 0 

4910 00 00 Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen vrij 0 

4911 Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen   

4911 10 - reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke   

4911 10 10 -- handelscatalogi vrij 0 

4911 10 90 -- ander vrij 0 

  - ander   

4911 91 00 -- prenten, gravures, foto's en andere afbeeldingen vrij 0 

4911 99 00 -- ander vrij 0 

XI AFDELING XI - TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN   

50 HOOFDSTUK 50 - ZIJDE   

5001 00 00 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld vrij 0 

5002 00 00 Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd vrij 0 

5003 00 00 Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder 
begrepen) 

vrij 0 
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5004 00 Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5004 00 10 - ongebleekt, ontgomd of gebleekt 4 0 

5004 00 90 - andere 4 0 

5005 00 Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5005 00 10 - ongebleekt, ontgomd of gebleekt 2,9 0 

5005 00 90 - andere 2,9 0 

5006 00 Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de verkoop in het klein; poil de Messine (crin de 
Florence) 

  

5006 00 10 - garens van zijde 5 0 

5006 00 90 - garens van vlokzijde of van bourrette; poil de Messine (crin de Florence) 2,9 0 

5007 Weefsels van zijde of van afval van zijde   

5007 10 00 - weefsels van bourrette 3 0 

5007 20 - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten zijde of afval van zijde, andere dan bourrette   

  -- crêpe   

5007 20 11 --- ongebleekt, ontgomd of gebleekt 6,9 0 

5007 20 19 --- andere 6,9 0 

  -- pongée, habutai, honan, shantoeng, corah en dergelijke weefsels uit het Verre Oosten, van zuivere zijde (niet 
vermengd met vlokzijde, met bourrette of met andere textielstoffen) 

  

5007 20 21 --- met platbinding, ongebleekt of enkel ontgomd 5,3 0 

  --- andere   
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5007 20 31 ---- met platbinding 7,5 0 

5007 20 39 ---- andere 7,5 0 

  -- andere   

5007 20 41 --- doorzichtige weefsels 7,2 0 

  --- andere   

5007 20 51 ---- ongebleekt, ontgomd of gebleekt 7,2 0 

5007 20 59 ---- geverfd 7,2 0 

  ---- van verschillend gekleurd garen   

5007 20 61 ----- met een breedte van meer dan 57 doch niet meer dan 75 cm 7,2 0 

5007 20 69 ----- andere 7,2 0 

5007 20 71 ---- bedrukt 7,2 0 

5007 90 - andere weefsels   

5007 90 10 -- ongebleekt, ontgomd of gebleekt 6,9 0 

5007 90 30 -- geverfd 6,9 0 

5007 90 50 -- van verschillend gekleurd garen 6,9 0 

5007 90 90 -- bedrukt 6,9 0 

 


