
 

NL    NL 

 

 
EUROPESE 
COMMISSIE 

Straatsburg, 11.3.2014  
COM(2014) 166 final 

ANNEX 1 – PART 7/11 

  

BIJLAGE 
 

bij de 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne

 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 584 

   

Tarieflijsten van de EU 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

63  HOOFDSTUK 63 - ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN 
OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN 

  

   I. ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL   

6301  Dekens   

6301 10 00 - elektrisch verwarmde dekens 6,9 0 

6301 20 - dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van wol of van fijn haar   

6301 20 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 20 90 -- andere 12 0 

6301 30 - dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van katoen   

6301 30 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 30 90 -- andere 7,5 0 

6301 40 - dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van synthetische vezels   

6301 40 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 40 90 -- andere 12 0 

6301 90 - andere dekens   

6301 90 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 90 90 -- andere 12 0 

6302  Tafel-, bedden- en huishoudlinnen   
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6302 10 00 - beddenlinnen van brei- of haakwerk 12 0 

  - ander beddenlinnen, bedrukt   

6302 21 00 -- van katoen 12 0 

6302 22 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6302 22 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 22 90 --- ander 12 0 

6302 29 -- van andere textielstoffen   

6302 29 10 --- van vlas of van ramee 12 0 

6302 29 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

  - ander beddenlinnen   

6302 31 00 -- van katoen 12 0 

6302 32 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6302 32 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 32 90 --- ander 12 0 

6302 39 -- van andere textielstoffen   

6302 39 20 --- van vlas of van ramee 12 0 

6302 39 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

6302 40 00 - tafellinnen van brei- of haakwerk 12 0 

  - ander tafellinnen   

6302 51 00 -- van katoen 12 0 
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6302 53 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6302 53 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 53 90 --- ander 12 0 

6302 59 -- van andere textielstoffen   

6302 59 10 --- van vlas 12 0 

6302 59 90 --- ander 12 0 

6302 60 00 - huishoudlinnen van lussenstof van katoen 12 0 

  - ander   

6302 91 00 -- van katoen 12 0 

6302 93 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6302 93 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 93 90 --- ander 12 0 

6302 99 -- van andere textielstoffen   

6302 99 10 --- van vlas 12 0 

6302 99 90 --- ander 12 0 

6303  Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen   

  - van brei- of haakwerk   

6303 12 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6303 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   
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6303 91 00 -- van katoen 12 0 

6303 92 -- van synthetische vezels   

6303 92 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6303 92 90 --- andere 12 0 

6303 99 -- van andere textielstoffen   

6303 99 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6303 99 90 --- andere 12 0 

6304  Andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij post 9404   

  - bedspreien   

6304 11 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6304 19 -- andere   

6304 19 10 --- van katoen 12 0 

6304 19 30 --- van vlas of van ramee 12 0 

6304 19 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6304 91 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6304 92 00 -- andere dan van brei- of haakwerk, van katoen 12 0 

6304 93 00 -- andere dan van brei- of haakwerk, van synthetische vezels 12 0 

6304 99 00 -- andere dan van brei- of haakwerk, van andere textielstoffen 12 0 
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6305  Zakken voor verpakkingsdoeleinden   

6305 10 - van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 5303   

6305 10 10 -- gebruikte 2 0 

6305 10 90 -- andere 4 0 

6305 20 00 - van katoen 7,2 0 

  - van synthetische of kunstmatige textielstoffen   

6305 32 -- soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen   

  --- van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen   

6305 32 11 ---- van brei- of haakwerk 12 0 

  ---- andere   

6305 32 81 ----- waarvan het weefsel niet meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 32 89 ----- waarvan het weefsel meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 32 90 --- andere 7,2 0 

6305 33 -- andere, van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen   

6305 33 10 --- van brei- of haakwerk 12 0 

  --- andere   

6305 33 91 ---- waarvan het weefsel niet meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 33 99 ---- waarvan het weefsel meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 39 00 -- andere 7,2 0 

6305 90 00 - van andere textielstoffen 6,2 0 
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6306  Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, 
zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen 

  

  - dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke   

6306 12 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6306 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - tenten   

6306 22 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6306 29 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6306 30 00 - zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden 12 0 

6306 40 00 - luchtbedden 12 0 

  - andere   

6306 91 00 -- van katoen 12 0 

6306 99 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6307  Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen   

6307 10 - dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke   

6307 10 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6307 10 30 -- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6307 10 90 -- andere 7,7 0 

6307 20 00 - zwemgordels en zwemvesten 6,3 0 

6307 90 - andere   
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6307 90 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

  -- andere   

6307 90 91 --- van vilt 6,3 0 

6307 90 99 --- andere 6,3 0 

   II. STELLEN OF ASSORTIMENTEN   

6308 00 00  Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de 
vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke 
artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein 

12 0 

   III. OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN   

6309 00 00  Oude kleren en dergelijke 5,3 0 

6310  Lompen en vodden; afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel   

6310 10 - gesorteerd   

6310 10 10 -- van wol, van fijn of van grof haar vrij 0 

6310 10 30 -- van vlas of van katoen vrij 0 

6310 10 90 -- van andere textielstoffen vrij 0 

6310 90 00 - andere vrij 0 
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XII  AFDELING XII - SCHOEISEL, HOOFDDEKSELS, PARAPLU'S, PARASOLS, 
WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; 
GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN 
MENSENHAAR 

  

64  HOOFDSTUK 64 - SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN 
DAARVAN 

  

6401  Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, waarvan het bovendeel 
niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is 
samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd 

  

6401 10 - schoeisel met beschermende metalen neus   

6401 10 10 -- met bovendeel van rubber 17 5 

6401 10 90 -- met bovendeel van kunststof 17 5 

  - ander schoeisel   

6401 92 -- de enkel bedekkend, doch niet de knie   

6401 92 10 --- met bovendeel van rubber 17 5 

6401 92 90 --- met bovendeel van kunststof 17 5 

6401 99 00 -- ander 17 5 

6402  Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof   

  - sportschoeisel   

6402 12 -- skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen   

6402 12 10 --- skischoenen 17 5 

6402 12 90 --- zogenaamde snowboardschoenen 17 5 

6402 19 00 -- ander 16,9 5 
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6402 20 00 - schoeisel waarvan het bovendeel uit riempjes bestaat die met pluggen aan de zool zijn bevestigd 17 5 

  - ander schoeisel   

6402 91 -- de enkel bedekkend   

6402 91 10 --- met beschermende metalen neus 17 5 

6402 91 90 --- ander 16,9 5 

6402 99 -- ander   

6402 99 05 --- met beschermende metalen neus 17 5 

  --- ander   

6402 99 10 ---- met bovendeel van rubber 16,8 5 

  ---- met bovendeel van kunststof   

  ----- schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes bestaat   

6402 99 31 ------ waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 16,8 5 

6402 99 39 ------ ander 16,8 5 

6402 99 50 ----- pantoffels en ander huisschoeisel 16,8 5 

  ----- ander, met een binnenzoollengte   

6402 99 91 ------ van minder dan 24 cm 16,8 5 

  ------ van 24 cm of meer   

6402 99 93 ------- schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 16,8 5 

  ------- ander   

6402 99 96 -------- voor heren 16,8 5 
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6402 99 98 -------- voor dames 16,8 5 

6403  Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van 
leder 

  

  - sportschoeisel   

6403 12 00 -- skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen 8 3 

6403 19 00 -- ander 8 3 

6403 20 00 - schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat bestaat uit lederen riemen over de wreef en 
om de grote teen 

8 3 

6403 40 00 - ander schoeisel met beschermende metalen neus 8 3 

  - ander schoeisel met buitenzool van leder   

6403 51 -- de enkel bedekkend   

6403 51 05 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 3 

  --- ander   

  ---- de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een binnenzoollengte   

6403 51 11 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 51 15 ------ voor heren 8 3 

6403 51 19 ------ voor dames 8 3 

  ---- ander, met een binnenzoollengte   

6403 51 91 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   
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6403 51 95 ------ voor heren 8 3 

6403 51 99 ------ voor dames 8 3 

6403 59 -- ander   

6403 59 05 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 3 

  --- ander   

  ---- schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes bestaat   

6403 59 11 ----- waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 5 0 

  ----- ander, met een binnenzoollengte   

6403 59 31 ------ van minder dan 24 cm 8 3 

  ------ van 24 cm of meer   

6403 59 35 ------- voor heren 8 3 

6403 59 39 ------- voor dames 8 3 

6403 59 50 ---- pantoffels en ander huisschoeisel 8 3 

  ---- ander, met een binnenzoollengte   

6403 59 91 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 59 95 ------ voor heren 8 3 

6403 59 99 ------ voor dames 8 3 

  - ander schoeisel   

6403 91 -- de enkel bedekkend   
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6403 91 05 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 3 

  --- ander   

  ---- de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een binnenzoollengte   

6403 91 11 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 91 13 ------ schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 8 5 

  ------ ander   

6403 91 16 ------- voor heren 8 3 

6403 91 18 ------- voor dames 8 3 

  ---- ander, met een binnenzoollengte   

6403 91 91 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 91 93 ------ schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 8 3 

  ------ ander   

6403 91 96 ------- voor heren 8 3 

6403 91 98 ------- voor dames 5 0 

6403 99 -- ander   

6403 99 05 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 3 

  --- ander   

  ---- schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes bestaat   
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6403 99 11 ----- waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 8 5 

  ----- ander, met een binnenzoollengte   

6403 99 31 ------ van minder dan 24 cm 8 3 

  ------ van 24 cm of meer   

6403 99 33 ------- schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 8 3 

  ------- ander   

6403 99 36 -------- voor heren 8 5 

6403 99 38 -------- voor dames 5 0 

6403 99 50 ---- pantoffels en ander huisschoeisel 8 3 

  ---- ander, met een binnenzoollengte   

6403 99 91 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 99 93 ------ schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 8 3 

  ------ ander   

6403 99 96 ------- voor heren 8 3 

6403 99 98 ------- voor dames 7 3 

6404  Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van 
textiel 

  

  - schoeisel met buitenzool van rubber of van kunststof   

6404 11 00 -- sportschoeisel; tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en 
dergelijk schoeisel 

16,9 5 
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6404 19 -- ander   

6404 19 10 --- pantoffels en ander huisschoeisel 16,9 5 

6404 19 90 --- ander 17 5 

6404 20 - schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder   

6404 20 10 -- pantoffels en ander huisschoeisel 17 5 

6404 20 90 -- ander 17 5 

6405  Ander schoeisel   

6405 10 00 - met bovendeel van leder of van kunstleder 3,5 0 

6405 20 - met bovendeel van textiel   

6405 20 10 -- met buitenzool van hout of van kurk 3,5 0 

  -- met buitenzool van andere stoffen   

6405 20 91 --- pantoffels en ander huisschoeisel 4 0 

6405 20 99 --- ander 4 0 

6405 90 - ander   

6405 90 10 -- met buitenzool van rubber, kunststof, leder of kunstleder 17 5 

6405 90 90 -- met buitenzool van andere stoffen 4 0 

6406  Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan 
buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke 
artikelen, alsmede delen daarvan 
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6406 10 - bovendelen en delen daarvan, andere dan contreforts en stijve toppen   

  -- van leder   

6406 10 11 --- bovendelen 3 0 

6406 10 19 --- delen van bovendelen 3 0 

6406 10 90 -- van andere stoffen 3 0 

6406 20 - buitenzolen en hakken, van rubber of van kunststof   

6406 20 10 -- van rubber 3 0 

6406 20 90 -- van kunststof 3 0 

  - andere   

6406 91 00 -- van hout 3 0 

6406 99 -- van andere stoffen   

6406 99 10 --- slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen en delen daarvan 3 0 

6406 99 30 --- samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, niet voorzien van 
buitenzool 

3 0 

6406 99 50 --- inlegzolen en andere losse inlegstukken 3 0 

6406 99 60 --- buitenzolen van leder of van kunstleder 3 0 

6406 99 80 --- andere 3 0 
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65  HOOFDSTUK 65 - HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN   

6501 00 00  Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand zijn aangevormd, alsmede schijfvormige 
"plateaus" en cilindervormige "manchons" (ook indien overlangs opengesneden), van vilt, voor hoeden 

2,7 0 

6502 00 00  Hoedvormen (cloches), waarvan bol noch rand zijn aangevormd, gevlochten uit één stuk of 
vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, 
niet gegarneerd 

vrij 0 

6504 00 00  Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van 
stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, ook indien gegarneerd 

vrij 0 

6505  Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere 
textielproducten, aan het stuk (maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van 
welke stof, ook indien gegarneerd 

  

6505 10 00 - haarnetjes 2,7 0 

6505 90 - andere   

6505 90 05 -- van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoedvormen; kappen of plateaus van post 6501 5,7 0 

  -- andere   

6505 90 10 --- baretten, mutsen, kalotjes, fezzen, zoeavenmutsen en dergelijke hoofddeksels 2,7 0 

6505 90 30 --- petten, kepies en dergelijke hoofddeksels, voorzien van een klep 2,7 0 

6505 90 80 --- andere 2,7 0 

6506  Andere hoofddeksels, ook indien gegarneerd   
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6506 10 - veiligheidshoofddeksels   

6506 10 10 -- van kunststof 2,7 0 

6506 10 80 -- van andere stoffen 2,7 0 

  - andere   

6506 91 00 -- van rubber of van kunststof 2,7 0 

6506 99 -- van andere stoffen   

6506 99 10 --- van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoedvormen, kappen of plateaux van post 6501 5,7 0 

6506 99 90 --- andere 2,7 0 

6507 00 00  Binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen en stormbanden, voor 
hoofddeksels 

2,7 0 

66  HOOFDSTUK 66 - PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, 
RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN 

  

6601  Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)   

6601 10 00 - tuinparasols en dergelijke artikelen 4,7 0 

  - andere   

6601 91 00 -- met telescopische stok of naald 4,7 0 

6601 99 -- andere   

  --- met een overtrek van weefsel van textielstoffen   
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6601 99 11 ---- van synthetische of kunstmatige vezels 4,7 0 

6601 99 19 ---- van andere textielstoffen 4,7 0 

6601 99 90 --- andere 4,7 0 

6602 00 00  Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen 2,7 0 

6603  Delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij de posten 6601 en 6602   

6603 20 00 - gemonteerde geraamten voor paraplu's of voor parasols, ook indien voorzien van stok of naald, al dan 
niet met knop of handvat 

5,2 0 

6603 90 - andere   

6603 90 10 -- handvatten en knoppen 2,7 0 

6603 90 90 -- andere 5 0 

67  HOOFDSTUK 67 - GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN 
VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR 

  

6701 00 00  Vogelhuiden en andere delen van vogels, met hun veren of dons bezet; veren, delen van veren, dons en 
artikelen uit deze stoffen, andere dan producten bedoeld bij post 0505, alsmede bewerkte schachten en 
bewerkte spoelen 

2,7 0 

6702  Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen daarvan; artikelen van kunstbloemen, 
van kunstloofwerk of van kunstvruchten 

  

6702 10 00 - van kunststof 4,7 0 

6702 90 00 - van andere stoffen 4,7 0 
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6703 00 00  Mensenhaar, gericht, verdund, gebleekt of op andere wijze bewerkt; wol en ander haar van dieren, 
alsmede andere textielstoffen, geprepareerd voor het maken van postiches of van dergelijke artikelen 

1,7 0 

6704  Pruiken, baarden, wenkbrauwen, wimpers, lokken en dergelijke artikelen van mensenhaar, van haar 
van dieren of van textielstoffen; artikelen van mensenhaar, elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

  - van synthetische textielstoffen   

6704 11 00 -- complete pruiken 2,2 0 

6704 19 00 -- andere 2,2 0 

6704 20 00 - van mensenhaar 2,2 0 

6704 90 00 - van andere stoffen 2,2 0 

XIII  AFDELING XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN 
MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK 

  

68  HOOFDSTUK 68 - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN 
MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN 

  

6801 00 00  Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen) vrij 0 

6802  Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij 
post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder 
begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen 
daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd 
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6802 10 00 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voor zover 
het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm; korrels, 
splinters (scherven) en poeder, kunstmatig gekleurd 

vrij 0 

  - andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begrepen, enkel behakt of bezaagd, met platte of 
met effen vlakken 

  

6802 21 00 -- van marmer, van travertijn of van albast 1,7 0 

6802 23 00 -- van graniet 1,7 0 

6802 29 00 -- van andere steen 1,7 0 

  - andere   

6802 91 -- van marmer, van travertijn of van albast   

6802 91 10 --- gepolijst albast, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd 1,7 0 

6802 91 90 --- andere 1,7 0 

6802 92 -- van andere kalksteen   

6802 92 10 --- gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd 1,7 0 

6802 92 90 --- andere 1,7 0 

6802 93 -- van graniet   

6802 93 10 --- gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht 
van 10 kg of meer 

vrij 0 

6802 93 90 --- andere 1,7 0 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 604 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

6802 99 -- van andere steen   

6802 99 10 --- gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht 
van 10 kg of meer 

vrij 0 

6802 99 90 --- andere 1,7 0 

6803 00  Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder begrepen   

6803 00 10 - leien voor daken of voor muren 1,7 0 

6803 00 90 - andere 1,7 0 

6804  Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te 
breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, 
alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, 
slijp- of polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van andere stoffen 

  

6804 10 00 - stenen om te malen of te vervezelen vrij 0 

  - andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en handpolijststenen   

6804 21 00 -- van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant 1,7 0 

6804 22 -- van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek   

  --- van kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met bindmiddel   

  ---- van kunsthars   

6804 22 12 ----- niet versterkt vrij 0 

6804 22 18 ----- versterkt vrij 0 
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6804 22 30 ---- van keramische stoffen of van silicaten vrij 0 

6804 22 50 ---- van andere stoffen vrij 0 

6804 22 90 --- andere vrij 0 

6804 23 00 -- van natuursteen vrij 0 

6804 30 00 - handwetstenen en handpolijststenen vrij 0 

6805  Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van 
textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, 
genaaid of op andere wijze aaneengezet 

  

6805 10 00 - op een drager van uitsluitend textielweefsel 1,7 0 

6805 20 00 - op een drager van uitsluitend papier of karton 1,7 0 

6805 30 - op een drager van andere stoffen   

6805 30 10 -- op een drager van textielweefsel, gecombineerd met papier of karton 1,7 0 

6805 30 20 -- op een drager van vulcanfiber 1,7 0 

6805 30 80 -- andere 1,7 0 

6806  Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, 
slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale 
stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij 
post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69 
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6806 10 00 - slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen 
of op rollen 

vrij 0 

6806 20 - geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale 
producten, ook indien onderling vermengd 

  

6806 20 10 -- geëxpandeerde klei vrij 0 

6806 20 90 -- andere vrij 0 

6806 90 00 - andere vrij 0 

6807  Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen, koolteerpek)   

6807 10 - op rollen   

6807 10 10 -- bedekkingsmateriaal vrij 0 

6807 10 90 -- andere vrij 0 

6807 90 00 - andere vrij 0 

6808 00 00  Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van 
krullen, spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere 
minerale bindmiddelen 

1,7 0 

6809  Werken van gips of van gipspreparaten   

  - platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen, niet versierd   

6809 11 00 -- uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt 1,7 0 

6809 19 00 -- andere 1,7 0 
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6809 90 00 - andere werken 1,7 0 

6810  Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend   

  - dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen   

6810 11 -- blokken en stenen voor het bouwbedrijf   

6810 11 10 --- van licht beton (op basis van bimskies, gegranuleerde slakken, enz.) 1,7 0 

6810 11 90 --- andere 1,7 0 

6810 19 -- andere   

6810 19 10 --- dakpannen 1,7 0 

  --- tegels   

6810 19 31 ---- van beton 1,7 0 

6810 19 39 ---- andere 1,7 0 

6810 19 90 --- andere 1,7 0 

  - andere werken   

6810 91 -- geprefabriceerde bouwelementen   

6810 91 10 --- vloerelementen 1,7 0 

6810 91 90 --- andere 1,7 0 

6810 99 00 -- andere 1,7 0 

6811  Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke   

6811 40 00 - bevattende asbest 1,7 0 

  - geen asbest bevattend   
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6811 81 00 -- golfplaten 1,7 0 

6811 82 -- andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen   

6811 82 10 --- leien waarvan de afmetingen 40 × 60 cm niet overschrijden, voor dakbedekking of voor 
gevelbekleding 

1,7 0 

6811 82 90 --- andere 1,7 0 

6811 83 00 -- buizen en hulpstukken daarvoor 1,7 0 

6811 89 00 -- andere werken 1,7 0 

6812  Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; 
werken van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, 
schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij post 6811 of 6813 

  

6812 80 - van crocidoliet   

6812 80 10 -- Bewerkte vezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat 1,7 0 

6812 80 90 -- andere 3,7 0 

  - andere   

6812 91 00 -- kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels 3,7 0 

6812 92 00 -- papier, -karton en -vilt 3,7 0 

6812 93 00 -- asbestpakking in vellen of op rollen 3,7 0 

6812 99 -- andere   
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6812 99 10 --- bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat 1,7 0 

6812 99 90 --- andere 3,7 0 

6813  Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet 
gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, 
met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen 

  

6813 20 00 - bevattende asbest 2,7 0 

  - geen asbest bevattend   

6813 81 00 -- remvoering 2,7 0 

6813 89 00 -- andere 2,7 0 

6814  Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook 
indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen 

  

6814 10 00 - platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gereconstitueerd mica, ook indien op een drager 1,7 0 

6814 90 00 - andere 1,7 0 

6815  Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en 
werken van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

6815 10 - werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elektrisch gebruik   

6815 10 10 -- koolstofvezels en werken van koolstofvezels vrij 0 

6815 10 90 -- andere vrij 0 
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6815 20 00 - werken van turf vrij 0 

  - andere werken   

6815 91 00 -- bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet vrij 0 

6815 99 -- andere   

6815 99 10 --- van vuurvaste stoffen, met behulp van chemicaliën gebonden vrij 0 

6815 99 90 --- andere vrij 0 

69  HOOFDSTUK 69 - KERAMISCHE PRODUCTEN   

   I. PRODUCTEN VAN DIATOMEEïENAARDE OF VAN DERGELIJKE KIEZELAARDEN EN 
VUURVASTE PRODUCTEN 

  

6901 00 00  Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, 
bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden 

2 0 

6902  Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor 
constructiedoeleinden, andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden 

  

6902 10 00 - bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 gewichtspercenten MgO, CaO of Cr2O3 2 0 

6902 20 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3), siliciumdioxide (SiO2) of een 
mengsel of verbinding van deze producten 

  

6902 20 10 -- bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide (SiO2) 2 0 

  -- andere   
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6902 20 91 --- bevattende meer dan 7 doch minder dan 45 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 2 0 

6902 20 99 --- andere 2 0 

6902 90 00 - andere 2 0 

6903  Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, smeltkroezen, moffels, 
mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes), andere dan van 
diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden 

  

6903 10 00 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere koolstof of een mengsel van deze 
producten 

5 0 

6903 20 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) of een mengsel of verbinding 
van aluminiumoxide en siliciumdioxide (SiO2) 

  

6903 20 10 -- bevattende minder dan 45 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 5 0 

6903 20 90 -- bevattende 45 of meer gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 5 0 

6903 90 - andere   

6903 90 10 -- bevattende meer dan 25 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere koolstof of een 
mengsel van deze producten 

5 0 

6903 90 90 -- andere 5 0 

   II. ANDERE KERAMISCHE PRODUCTEN   

6904  Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen   

6904 10 00 - baksteen 2 0 

6904 90 00 - andere 2 0 
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6905  Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander 
bouwmateriaal, van keramische stoffen 

  

6905 10 00 - dakpannen vrij 0 

6905 90 00 - andere vrij 0 

6906 00 00  Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen vrij 0 

6907  Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd noch geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en 
dergelijke artikelen voor mozaïeken, verglaasd noch geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op 
een drager 

  

6907 10 00 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voorzover 
het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm 

5 0 

6907 90 - andere   

6907 90 10 -- splijttegels 5 0 

  -- andere   

6907 90 91 --- van gres 5 0 

6907 90 93 --- van faience of van fijn aardewerk 5 0 

6907 90 99 --- andere 5 0 

6908  Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en 
dergelijke artikelen voor mozaïeken, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op 
een drager 

  

6908 10 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voorzover 
het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm 
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6908 10 10 -- van gewoon aardewerk 7 3 

6908 10 90 -- andere 7 3 

6908 90 - andere   

  -- van gewoon aardewerk   

6908 90 11 --- splijttegels 6 0 

  --- andere, met een grootste dikte   

6908 90 21 ---- van niet meer dan 15 mm 5 0 

6908 90 29 ---- van meer dan 15 mm 5 0 

  -- andere   

6908 90 31 --- splijttegels 5 0 

  --- andere   

6908 90 51 ---- waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 90 cm² 7 3 

  ---- andere   

6908 90 91 ----- van gres 5 0 

6908 90 93 ----- van faience of van fijn aardewerk 5 0 

6908 90 99 ----- andere 5 0 
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6909  Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, 
bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken en 
dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen 

  

  - apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik   

6909 11 00 -- van porselein 5 0 

6909 12 00 -- artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van Mohs 5 0 

6909 19 00 -- andere 5 0 

6909 90 00 - andere 5 0 

6910  Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs 
en dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische 
stoffen 

  

6910 10 00 - van porselein 7 0 

6910 90 00 - andere 7 0 

6911  Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein   

6911 10 00 - keuken- en tafelgerei 12 5 

6911 90 00 - andere 12 5 

6912 00  Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan 
porselein 

  

6912 00 10 - van gewoon aardewerk 5 0 

6912 00 30 - van gres 5,5 0 

6912 00 50 - van faience of van fijn aardewerk 9 5 
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6912 00 90 - andere 7 3 

6913  Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen   

6913 10 00 - van porselein 6 0 

6913 90 - andere   

6913 90 10 -- van gewoon aardewerk 3,5 0 

  -- andere   

6913 90 91 --- van gres 6 0 

6913 90 93 --- van faience of van fijn aardewerk 6 0 

6913 90 99 --- andere 6 0 

6914  Andere werken van keramische stoffen   

6914 10 00 - van porselein 5 0 

6914 90 - andere   

6914 90 10 -- van gewoon aardewerk 3 0 

6914 90 90 -- andere 3 0 

70  HOOFDSTUK 70 - GLAS EN GLASWERK   

7001 00  Glasscherven en ander glasafval; glasmassa   

7001 00 10 - glasscherven en ander glasafval vrij 0 

  - glasmassa   

7001 00 91 -- optisch glas 3 0 
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7001 00 99 -- andere vrij 0 

7002  Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 7018), in staven, in stengels of in buizen, 
onbewerkt 

  

7002 10 00 - kogels 3 0 

7002 20 - staven of stengels   

7002 20 10 -- optisch glas 3 0 

7002 20 90 -- andere 3 0 

  - buizen   

7002 31 00 -- van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 3 0 

7002 32 00 -- van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin 
tussen 0 °C en 300 °C 

3 0 

7002 39 00 -- andere 3 0 

7003  Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, 
reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt 

  

  - in platen, niet gewapend   

7003 12 -- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende 
of niet-reflecterende laag 

  

7003 12 10 --- van optisch glas 3 0 

  --- andere   

7003 12 91 ---- voorzien van een niet-reflecterende laag 3 0 

7003 12 99 ---- andere 3,8 MIN 0,6 EUR/100 
kg/br 

0 
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7003 19 -- andere   

7003 19 10 --- van optisch glas 3 0 

7003 19 90 --- andere 3,8 MIN 0,6 EUR/100 
kg/br 

0 

7003 20 00 - draadglas in platen 3,8 MIN 0,4 EUR/100 
kg/br 

0 

7003 30 00 - profielen 3 0 

7004  Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-
reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt 

  

7004 20 - in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende 
of niet-reflecterende laag 

  

7004 20 10 -- optisch glas 3 0 

  -- ander   

7004 20 91 --- voorzien van een niet-reflecterende laag 3 0 

7004 20 99 --- ander 4,4 MIN 0,4 EUR/100 
kg/br 

0 

7004 90 - ander glas   

7004 90 10 -- optisch glas 3 0 

7004 90 70 -- tuindersglas 4,4 MIN 0,4 EUR/100 
kg/br 

0 

  -- ander, met een dikte   

7004 90 92 --- van niet meer dan 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/100 
kg/br 

0 

7004 90 98 --- van meer dan 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/100 
kg/br 

0 
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7005  Vuurgepolijst glas ("float glass") en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook 
indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere 
wijze bewerkt 

  

7005 10 - niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag   

7005 10 05 -- voorzien van een niet-reflecterende laag 3 0 

  -- ander, met een dikte   

7005 10 25 --- van niet meer dan 3,5 mm 2 0 

7005 10 30 --- van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 10 80 --- van meer dan 4,5 mm 2 0 

  - ander niet-gewapend glas   

7005 21 -- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen   

7005 21 25 --- met een dikte van niet meer dan 3,5 mm 2 0 

7005 21 30 --- met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 21 80 --- met een dikte van meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 29 -- ander   

7005 29 25 --- met een dikte van niet meer dan 3,5 mm 2 0 

7005 29 35 --- met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 29 80 --- met een dikte van meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 30 00 - draadglas 2 0 
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7006 00  Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van 
gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen 
verbonden 

  

7006 00 10 - optisch glas 3 0 

7006 00 90 - ander 3 0 

7007  Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten   

  - veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas)   

7007 11 -- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of 
voor andere voertuigen 

  

7007 11 10 --- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors 3 0 

7007 11 90 --- ander 3 0 

7007 19 -- ander   

7007 19 10 --- geëmailleerd 3 0 

7007 19 20 --- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of 
reflecterende laag 

3 0 

7007 19 80 --- ander 3 0 

  - veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten   

7007 21 -- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of 
voor andere voertuigen 

  

7007 21 20 --- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors 3 0 

7007 21 80 --- ander 3 0 

7007 29 00 -- ander 3 0 
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7008 00  Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden   

7008 00 20 - in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of 
reflecterende laag 

3 0 

  - ander   

7008 00 81 -- bestaande uit twee langs de hele omtrek met een randprofiel luchtdicht afgesloten glasplaten en 
gescheiden door lucht, andere gassen of een vacuüm 

3 0 

7008 00 89 -- ander 3 0 

7009  Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen   

7009 10 00 - achteruitkijkspiegels voor voertuigen 4 0 

  - andere   

7009 91 00 -- niet omlijst 4 0 

7009 92 00 -- omlijst 4 0 

7010  Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor 
vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas 

  

7010 10 00 - ampullen 3 0 

7010 20 00 - stoppen, deksels en andere sluitingen 5 0 

7010 90 - andere   

7010 90 10 -- weckglazen 5 0 

  -- andere   
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7010 90 21 --- verkregen uit een buis van glas 5 0 

  --- andere, met een nominale capaciteit   

7010 90 31 ---- van 2,5 l of meer 5 0 

  ---- van minder dan 2,5 l   

  ----- voor voedingswaren en dranken   

  ------ flessen en flacons   

  ------- van niet-gekleurd glas, met een nominale capaciteit   

7010 90 41 -------- van 1 l of meer 5 0 

7010 90 43 -------- van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 5 0 

7010 90 45 -------- van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 5 0 

7010 90 47 -------- van minder dan 0,15 l 5 0 

  ------- van gekleurd glas, met een nominale capaciteit   

7010 90 51 -------- van 1 l of meer 5 0 

7010 90 53 -------- van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 5 0 

7010 90 55 -------- van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 5 0 

7010 90 57 -------- van minder dan 0,15 l 5 0 

  ------ andere, met een nominale capaciteit   

7010 90 61 ------- van 0,25 l of meer 5 0 

7010 90 67 ------- van minder dan 0,25 l 5 0 

  ----- voor farmaceutische producten, met een nominale capaciteit   
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7010 90 71 ------ van meer dan 0,055 l 5 0 

7010 90 79 ------ van niet meer dan 0,055 l 5 0 

  ----- voor andere producten   

7010 90 91 ------ van niet-gekleurd glas 5 0 

7010 90 99 ------ van gekleurd glas 5 0 

7011  Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, 
en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen, voor kathodestraalbuizen of voor 
dergelijke artikelen 

  

7011 10 00 - voor elektrische verlichting 4 0 

7011 20 00 - voor kathodestraalbuizen 4 0 

7011 90 00 - andere 4 0 

7013  Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk 
gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018) 

  

7013 10 00 - van glaskeramiek 11 7 

  - drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek   

7013 22 -- van kristal   

7013 22 10 --- handgeschept 11 7 

7013 22 90 --- mechanisch vervaardigd 11 7 

7013 28 -- andere   
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7013 28 10 --- handgeschept 11 7 

7013 28 90 --- mechanisch vervaardigd 11 7 

  - andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek   

7013 33 -- van kristal   

  --- handgeschept   

7013 33 11 ---- geslepen of op andere wijze versierd 11 7 

7013 33 19 ---- andere 11 7 

  --- mechanisch vervaardigd   

7013 33 91 ---- geslepen of op andere wijze versierd 11 7 

7013 33 99 ---- andere 11 7 

7013 37 -- andere   

7013 37 10 --- van hardglas 11 7 

  --- andere   

  ---- handgeschept   

7013 37 51 ----- geslepen of op andere wijze versierd 11 7 

7013 37 59 ----- andere 11 7 

  ---- mechanisch vervaardigd   

7013 37 91 ----- geslepen of op andere wijze versierd 11 7 
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7013 37 99 ----- andere 11 7 

  - glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor keukengebruik, ander dan van 
glaskeramiek 

  

7013 41 -- van kristal   

7013 41 10 --- handgeschept 11 7 

7013 41 90 --- mechanisch vervaardigd 11 7 

7013 42 00 -- van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin 
tussen 0 °C en 300 °C 

11 7 

7013 49 -- andere   

7013 49 10 --- van hardglas 11 7 

  --- ander   

7013 49 91 ---- handgeschept 11 7 

7013 49 99 ---- mechanisch vervaardigd 11 7 

  - ander glaswerk   

7013 91 -- van kristal   

7013 91 10 --- handgeschept 11 7 

7013 91 90 --- mechanisch vervaardigd 11 7 

7013 99 00 -- ander 11 7 
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7014 00 00  Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij 
post 7015), niet optisch bewerkt 

3 0 

7015  Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke 
glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, 
bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen 

  

7015 10 00 - brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte 3 0 

7015 90 00 - andere 3 0 

7016  Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; 
glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke 
decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in 
platen, in schalen of in dergelijke vormen 

  

7016 10 00 - glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager voor mozaïeken of voor dergelijke 
decoratieve doeleinden 

8 3 

7016 90 - andere   

7016 90 10 -- glas in lood 3 0 

7016 90 80 -- andere 3 MIN 1,2 EUR/100 kg/br 0 

7017  Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van 
graad- of maataanwijzingen 

  

7017 10 00 - van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 3 0 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 626 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

7017 20 00 - van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin 
tussen 0 °C en 300 °C 

3 0 

7017 90 00 - ander 3 0 

7018  Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken 
daarvan, andere dan fancybijouterieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de 
blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met 
een diameter van niet meer dan 1 mm 

  

7018 10 - glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk   

  -- glazen kralen   

7018 10 11 --- geslepen en mechanisch gepolijst vrij 0 

7018 10 19 --- andere 7 0 

7018 10 30 -- onechte parels vrij 0 

  -- onechte edelstenen   

7018 10 51 --- geslepen en mechanisch gepolijst vrij 0 

7018 10 59 --- andere 3 0 

7018 10 90 -- andere 3 0 

7018 20 00 - glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm 3 0 

7018 90 - andere   

7018 90 10 -- glazen ogen; voorwerpen van klein glaswerk 3 0 
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7018 90 90 -- andere 6 0 

7019  Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, weefsels)   

  - lonten, rovings en garens, ook indien gesneden   

7019 11 00 -- garens versneden op een lengte van niet meer dan 50 mm 7 3 

7019 12 00 -- rovings 7 3 

7019 19 -- andere   

7019 19 10 --- van filamenten 7 3 

7019 19 90 --- van stapelvezels 7 3 

  - vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-geweven producten   

7019 31 00 -- matten 7 0 

7019 32 00 -- vliezen 5 0 

7019 39 00 -- andere 5 0 

7019 40 00 - weefsels van rovings 7 3 

  - andere weefsels   

7019 51 00 -- met een breedte van niet meer dan 30 cm 7 3 

7019 52 00 -- met een breedte van meer dan 30 cm, met platbinding, met een gewicht van minder dan 250 g/m², 
van filamenten van niet meer dan 136 tex per enkelvoudig garen 

7 3 

7019 59 00 -- andere 7 3 

7019 90 - andere   
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7019 90 10 -- niet-verspinbare vezels, los of in vlokken 7 0 

7019 90 30 -- kousen en schalen voor isolatie van buizen 7 0 

  -- andere   

7019 90 91 --- van verspinbare vezels 7 0 

7019 90 99 --- andere 7 0 

7020 00  Ander glaswerk   

7020 00 05 - reactorbuizen en -houders van kwarts, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de 
vervaardiging van halfgeleidermaterialen 

vrij 0 

  - binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische bergingsmiddelen met 
vacuümisolatie 

  

7020 00 07 -- niet afgewerkt 3 0 

7020 00 08 -- afgewerkt 6 0 

  - andere   

7020 00 10 -- van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 3 0 

7020 00 30 -- van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin tussen 0 °C 
en 300 °C 

3 0 

7020 00 80 -- ander 3 0 
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XIV  AFDELING XIV - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, 
EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE 
WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN 

  

71  HOOFDSTUK 71 - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN 
HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE 
METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN 

  

   I. ECHTE OF GEKWEEKTE PARELS, NATUURLIJKE EN ANDERE EDELSTENEN EN 
HALFEDELSTENEN 

  

7101  Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gezet noch 
gevat; echte of gekweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer 

  

7101 10 00 - echte parels vrij 0 

  - gekweekte parels   

7101 21 00 -- onbewerkt vrij 0 

7101 22 00 -- bewerkt vrij 0 

7102  Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet   

7102 10 00 - niet gesorteerd vrij 0 

  - industriediamant   

7102 21 00 -- onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden vrij 0 

7102 29 00 -- andere vrij 0 

  - andere diamant   
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7102 31 00 -- onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden vrij 0 

7102 39 00 -- andere vrij 0 

7103  Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, ook indien bewerkt 
of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen (halfedelstenen 
daaronder begrepen), andere dan diamant, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het 
vervoer 

  

7103 10 00 - onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt vrij 0 

  - op andere wijze bewerkt   

7103 91 00 -- robijnen, saffieren en smaragden vrij 0 

7103 99 00 -- andere vrij 0 

7104  Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, ook indien bewerkt of in stellen, doch 
niet aaneengeregen, gevat noch gezet; synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, 
niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer 

  

7104 10 00 - piëzo-elektrisch kwarts vrij 0 

7104 20 00 - andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt vrij 0 

7104 90 00 - andere vrij 0 

7105  Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen   

7105 10 00 - van diamant vrij 0 
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7105 90 00 - ander vrij 0 

   II. EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN   

7106  Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in 
poedervorm 

  

7106 10 00 - poeder vrij 0 

  - ander   

7106 91 -- onbewerkt   

7106 91 10 --- met een zilvergehalte van 999 ‰ of meer vrij 0 

7106 91 90 --- met een zilvergehalte van minder dan 999 ‰ vrij 0 

7106 92 -- halfbewerkt   

7106 92 20 --- met een zilvergehalte van 750 ‰ of meer vrij 0 

7106 92 80 --- met een zilvergehalte van minder dan 750 ‰ vrij 0 

7107 00 00  Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt vrij 0 

7108  Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm   

  - niet-monetair goud   

7108 11 00 -- poeder vrij 0 

7108 12 00 -- in andere onbewerkte vorm vrij 0 

7108 13 -- in andere halfbewerkte vorm   
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7108 13 10 --- staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 0,15 mm 
(de dikte van de drager niet meegerekend) 

vrij 0 

7108 13 80 --- andere vrij 0 

7108 20 00 - monetair goud vrij 0 

7109 00 00  Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt vrij 0 

7110  Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm   

  - platina   

7110 11 00 -- onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 19 -- ander   

7110 19 10 --- staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 0,15 mm 
(de dikte van de drager niet meegerekend) 

vrij 0 

7110 19 80 --- ander vrij 0 

  - palladium   

7110 21 00 -- onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 29 00 -- ander vrij 0 

  - rhodium   

7110 31 00 -- onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 39 00 -- ander vrij 0 

  - iridium, osmium en ruthenium   
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7110 41 00 -- onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 49 00 -- ander vrij 0 

7111 00 00  Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt vrij 0 

7112  Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en 
afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt 
voor het terugwinnen van edele metalen 

  

7112 30 00 - as, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen vrij 0 

  - andere   

7112 91 00 -- van goud, van met goud geplateerde metalen daaronder begrepen, doch met uitzondering van schuim 
dat andere edele metalen bevat 

vrij 0 

7112 92 00 -- van platina, van met platina geplateerde metalen daaronder begrepen, doch met uitzondering van 
schuim dat andere edele metalen bevat 

vrij 0 

7112 99 00 -- andere vrij 0 

   III. BIJOUTERIEïEN, JUWELEN, EDELSMIDSWERK EN ANDERE WERKEN   

7113  Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met 
edele metalen 

  

  - van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen   

7113 11 00 -- van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen 2,5 0 

7113 19 00 -- van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen 2,5 0 
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7113 20 00 - van onedele metalen geplateerd met edele metalen 4 0 

7114  Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen   

  - van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen   

7114 11 00 -- van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen 2 0 

7114 19 00 -- van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen 2 0 

7114 20 00 - van onedele metalen geplateerd met edele metalen 2 0 

7115  Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen   

7115 10 00 - katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas vrij 0 

7115 90 - andere   

7115 90 10 -- van edele metalen 3 0 

7115 90 90 -- van metalen geplateerd met edele metalen 3 0 

7116  Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of 
halfedelstenen 

  

7116 10 00 - van echte of gekweekte parels vrij 0 

7116 20 - van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen   

  -- uitsluitend van natuurlijke edelstenen of halfedelstenen   

7116 20 11 --- halssnoeren, armbanden en andere werken, enkel aaneengeregen, doch zonder sluiting of ander 
toebehoren 

vrij 0 
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7116 20 19 --- andere 2,5 0 

7116 20 90 -- andere 2,5 0 

7117  Fancybijouterieën   

  - van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplatineerd   

7117 11 00 -- manchetknopen en dergelijke knopen 4 0 

7117 19 -- andere   

7117 19 10 --- met delen van glas 4 0 

  --- zonder delen van glas   

7117 19 91 ---- verguld, verzilverd of geplatineerd 4 0 

7117 19 99 ---- andere 4 0 

7117 90 00 - andere 4 0 

7118  Munten   

7118 10 - munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden munten   

7118 10 10 -- van zilver vrij 0 

7118 10 90 -- andere vrij 0 

7118 90 00 - andere vrij 0 
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XV  AFDELING XV - ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN   

72  HOOFDSTUK 72 - GIETIJZER, IJZER EN STAAL   

   I. BASISPRODUCTEN; PRODUCTEN IN DE VORM VAN KORRELS OF VAN POEDER   

7201  Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen   

7201 10 - niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor   

  -- bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan   

7201 10 11 --- met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent 1,7 0 

7201 10 19 --- met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent 1,7 0 

7201 10 30 -- bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan 1,7 0 

7201 10 90 -- bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan vrij 0 

7201 20 00 - niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor 2,2 0 

7201 50 - gelegeerd gietijzer; spiegelijzer   

7201 50 10 -- gelegeerd gietijzer bevattende 0,3 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent titaan en 0,5 of 
meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent vanadium 

vrij 0 

7201 50 90 -- ander 1,7 0 

7202  Ferrolegeringen   

  - ferromangaan   
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7202 11 -- bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof   

7202 11 20 --- met een korrel van niet meer dan 5 mm en een mangaangehalte van meer dan 65 gewichtspercenten 2,7 0 

7202 11 80 --- ander 2,7 0 

7202 19 00 -- ander 2,7 0 

  - ferrosilicium   

7202 21 00 -- bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium 5,7 5 

7202 29 -- ander   

7202 29 10 --- met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten 5,7 5 

7202 29 90 --- ander 5,7 5 

7202 30 00 - ferrosilicomangaan 3,7 0 

  - ferrochroom   

7202 41 -- bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof   

7202 41 10 --- bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten koolstof 4 0 

7202 41 90 --- bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof 4 0 

7202 49 -- ander   

7202 49 10 --- bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof 7 5 

7202 49 50 --- bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof 7 5 

7202 49 90 --- bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof 7 5 
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7202 50 00 - ferrosilicochroom 2,7 0 

7202 60 00 - ferronikkel vrij 0 

7202 70 00 - ferromolybdeen 2,7 0 

7202 80 00 - ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam vrij 0 

  - andere   

7202 91 00 -- ferrotitaan en ferrosilicotitaan 2,7 0 

7202 92 00 -- ferrovanadium 2,7 0 

7202 93 00 -- ferroniobium vrij 0 

7202 99 -- andere   

7202 99 10 --- ferrofosfor vrij 0 

7202 99 30 --- ferrosilicomagnesium 2,7 0 

7202 99 80 --- andere 2,7 0 

7203  Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige 
ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten 
minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen 

  

7203 10 00 - ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts vrij 0 

7203 90 00 - andere vrij 0 

7204  Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal   
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7204 10 00 - resten en afval, van gietijzer vrij 0 

  - resten en afval, van gelegeerd staal   

7204 21 -- van roestvrij staal   

7204 21 10 --- bevattende 8 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7204 21 90 --- andere vrij 0 

7204 29 00 -- andere vrij 0 

7204 30 00 - resten en afval, van vertind ijzer en staal vrij 0 

  - andere resten en afval   

7204 41 -- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in 
pakketten 

  

7204 41 10 --- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel en vijlsel vrij 0 

  --- afval van het stampen of stansen   

7204 41 91 ---- in pakketten vrij 0 

7204 41 99 ---- andere vrij 0 

7204 49 -- andere   

7204 49 10 --- gefragmenteerd vrij 0 

  --- andere   

7204 49 30 ---- in pakketten vrij 0 
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7204 49 90 ---- andere vrij 0 

7204 50 00 - afvalingots vrij 0 

7205  Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal   

7205 10 00 - korrels vrij 0 

  - poeder   

7205 21 00 -- van gelegeerd staal vrij 0 

7205 29 00 -- ander vrij 0 

   II. IJZER EN NIET-GELEGEERD STAAL   

7206  IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen   

7206 10 00 - ingots vrij 0 

7206 90 00 - andere vrij 0 

7207  Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

  - bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7207 11 -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de 
dikte 

  

  --- gewalst of door continugieten verkregen   

7207 11 11 ---- van automatenstaal vrij 0 

  ---- andere   

7207 11 14 ----- met een dikte van niet meer dan 130 mm vrij 0 

7207 11 16 ----- met een dikte van meer dan 130 mm vrij 0 
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7207 11 90 --- gesmeed vrij 0 

7207 12 -- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede   

7207 12 10 --- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 12 90 --- gesmeed vrij 0 

7207 19 -- andere   

  --- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede   

7207 19 12 ---- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 19 19 ---- gesmeed vrij 0 

7207 19 80 --- andere vrij 0 

7207 20 - bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof   

  -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de 
dikte 

  

  --- gewalst of door continugieten verkregen   

7207 20 11 ---- van automatenstaal vrij 0 

  ---- andere, bevattende   

7207 20 15 ----- 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7207 20 17 ----- 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7207 20 19 --- gesmeed vrij 0 

  -- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede   

7207 20 32 --- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 
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7207 20 39 --- gesmeed vrij 0 

  -- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede   

7207 20 52 --- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 20 59 --- gesmeed vrij 0 

7207 20 80 -- andere vrij 0 

7208  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, 
warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed 

  

7208 10 00 - opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven vrij 0 

  - andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst   

7208 25 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7208 26 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 

7208 27 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

  - andere, opgerold, enkel warm gewalst   

7208 36 00 -- met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 

7208 37 00 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm vrij 0 

7208 38 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 

7208 39 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

7208 40 00 - niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven vrij 0 

  - andere, niet opgerold, enkel warm gewalst   

7208 51 -- met een dikte van meer dan 10 mm   
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7208 51 20 --- met een dikte van meer dan 15 mm vrij 0 

  --- met een dikte van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte   

7208 51 91 ---- van 2 050 mm of meer vrij 0 

7208 51 98 ---- van minder dan 2 050 mm vrij 0 

7208 52 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm   

7208 52 10 --- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm vrij 0 

  --- andere, met een breedte   

7208 52 91 ---- van 2 050 mm of meer vrij 0 

7208 52 99 ---- van minder dan 2 050 mm vrij 0 

7208 53 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm   

7208 53 10 --- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en 
een dikte van 4 mm of meer 

vrij 0 

7208 53 90 --- andere vrij 0 

7208 54 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

7208 90 - andere   

7208 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7208 90 80 -- andere vrij 0 
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7209  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, 
koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed 

  

  - opgerold, enkel koud gewalst   

7209 15 00 -- met een dikte van 3 mm of meer vrij 0 

7209 16 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm   

7209 16 10 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 

7209 16 90 --- andere vrij 0 

7209 17 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm   

7209 17 10 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 

7209 17 90 --- andere vrij 0 

7209 18 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm   

7209 18 10 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 

  --- andere   

7209 18 91 ---- met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm vrij 0 

7209 18 99 ---- met een dikte van minder dan 0,35 mm vrij 0 

  - niet opgerold, enkel koud gewalst   

7209 25 00 -- met een dikte van 3 mm of meer vrij 0 

7209 26 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm   

7209 26 10 --- dynamoplaat of transformatorplaat vrij 0 
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7209 26 90 --- andere vrij 0 

7209 27 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm   

7209 27 10 --- dynamoplaat of transformatorplaat vrij 0 

7209 27 90 --- andere vrij 0 

7209 28 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm   

7209 28 10 --- dynamoplaat of transformatorplaat vrij 0 

7209 28 90 --- andere vrij 0 

7209 90 - andere   

7209 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7209 90 80 -- andere vrij 0 

7210  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, 
geplateerd of bekleed 

  

  - vertind   

7210 11 00 -- met een dikte van 0,5 mm of meer vrij 0 

7210 12 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm   

7210 12 20 --- blik vrij 0 

7210 12 80 --- andere vrij 0 

7210 20 00 - verlood vrij 0 
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7210 30 00 - elektrolytisch verzinkt vrij 0 

  - op andere wijze verzinkt   

7210 41 00 -- gegolfd vrij 0 

7210 49 00 -- andere vrij 0 

7210 50 00 - bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden vrij 0 

  - bekleed met aluminium   

7210 61 00 -- bekleed met aluminium-zinklegeringen vrij 0 

7210 69 00 -- andere vrij 0 

7210 70 - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof   

7210 70 10 -- blik, gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist vrij 0 

7210 70 80 -- andere vrij 0 

7210 90 - andere   

7210 90 30 -- geplateerd vrij 0 

7210 90 40 -- vertind en bedrukt vrij 0 

7210 90 80 -- andere vrij 0 

7211  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder 
dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed 

  

  - enkel warm gewalst   
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7211 13 00 -- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een 
dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven 

vrij 0 

7211 14 00 -- andere, met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7211 19 00 -- andere vrij 0 

  - enkel koud gewalst   

7211 23 -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7211 23 20 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 

  --- andere   

7211 23 30 ---- met een dikte van 0,35 mm of meer vrij 0 

7211 23 80 ---- met een dikte van minder dan 0,35 mm vrij 0 

7211 29 00 -- andere vrij 0 

7211 90 - andere   

7211 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7211 90 80 -- andere vrij 0 

7212  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder 
dan 600 mm, geplateerd of bekleed 

  

7212 10 - vertind   

7212 10 10 -- blik, enkel aan het oppervlak bewerkt vrij 0 

7212 10 90 -- andere vrij 0 

7212 20 00 - elektrolytisch verzinkt vrij 0 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 648 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

7212 30 00 - op andere wijze verzinkt vrij 0 

7212 40 - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof   

7212 40 20 -- blik, enkel gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, 
gevernist 

vrij 0 

7212 40 80 -- andere vrij 0 

7212 50 - op andere wijze bekleed   

7212 50 20 -- bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden vrij 0 

7212 50 30 -- vernikkeld of verchroomd vrij 0 

7212 50 40 -- verkoperd vrij 0 

  -- bekleed met aluminium   

7212 50 61 --- bekleed met aluminium-zinklegeringen vrij 0 

7212 50 69 --- andere vrij 0 

7212 50 90 -- andere vrij 0 

7212 60 00 - geplateerd vrij 0 

7213  Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

7213 10 00 - voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen vrij 0 

7213 20 00 - ander, van automatenstaal vrij 0 

  - ander   

7213 91 -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm   
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7213 91 10 --- van de soort gebruikt voor het wapenen van beton vrij 0 

7213 91 20 --- van de soort gebruikt voor bandenkoord vrij 0 

  --- ander   

7213 91 41 ---- bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 91 49 ---- bevattende meer dan 0,06 doch minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 91 70 ---- bevattende 0,25 of meer doch niet meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 91 90 ---- bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 99 -- ander   

7213 99 10 --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 99 90 --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7214  Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm 
geperst, ook indien na het walsen getordeerd 

  

7214 10 00 - gesmeed vrij 0 

7214 20 00 - voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen vrij 0 

7214 30 00 - andere, van automatenstaal vrij 0 

  - andere   

7214 91 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede   
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7214 91 10 --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7214 91 90 --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7214 99 -- andere   

  --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7214 99 10 ---- van de soort gebruikt voor het wapenen van beton vrij 0 

  ---- andere, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter   

7214 99 31 ----- van 80 mm of meer vrij 0 

7214 99 39 ----- van minder dan 80 mm vrij 0 

7214 99 50 ---- andere vrij 0 

  --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof   

  ---- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter   

7214 99 71 ----- van 80 mm of meer vrij 0 

7214 99 79 ----- van minder dan 80 mm vrij 0 

7214 99 95 ---- andere vrij 0 

7215  Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

7215 10 00 - van automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen vrij 0 

7215 50 - andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   
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7215 50 11 --- met een rechthoekige dwarsdoorsnede vrij 0 

7215 50 19 --- andere vrij 0 

7215 50 80 -- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7215 90 00 - andere vrij 0 

7216  Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

7216 10 00 - U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 
minder dan 80 mm 

vrij 0 

  - L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 
minder dan 80 mm 

  

7216 21 00 -- L-profielen vrij 0 

7216 22 00 -- T-profielen vrij 0 

  - U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte 
van 80 mm of meer 

  

7216 31 -- U-profielen   

7216 31 10 --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm vrij 0 

7216 31 90 --- met een lijfhoogte van meer dan 220 mm vrij 0 

7216 32 -- I-profielen   

  --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm   

7216 32 11 ---- met flenzen met evenwijdige vlakken vrij 0 

7216 32 19 ---- andere vrij 0 

  --- met een lijfhoogte van meer dan 220 mm   
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7216 32 91 ---- met flenzen met evenwijdige vlakken vrij 0 

7216 32 99 ---- andere vrij 0 

7216 33 -- H-profielen   

7216 33 10 --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm vrij 0 

7216 33 90 --- met een lijfhoogte van meer dan 180 mm vrij 0 

7216 40 - L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte 
van 80 mm of meer 

  

7216 40 10 -- L-profielen vrij 0 

7216 40 90 -- T-profielen vrij 0 

7216 50 - andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst   

7216 50 10 -- met een dwarsdoorsnede die kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van 80 mm vrij 0 

  -- andere   

7216 50 91 --- platbulbstaal vrij 0 

7216 50 99 --- andere vrij 0 

  - profielen, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen   

7216 61 -- vervaardigd van gewalste platte producten   

7216 61 10 --- C-, L-, U-, Z-, omega-profielen of open buisprofielen vrij 0 

7216 61 90 --- andere vrij 0 

7216 69 00 -- andere vrij 0 

  - andere   
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7216 91 -- door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte producten   

7216 91 10 --- profielplaten vrij 0 

7216 91 80 --- andere vrij 0 

7216 99 00 -- andere vrij 0 

7217  Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

7217 10 - niet bekleed, ook indien gepolijst   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7217 10 10 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm vrij 0 

  --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer   

7217 10 31 ---- voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen vrij 0 

7217 10 39 ---- ander vrij 0 

7217 10 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7217 10 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7217 20 - verzinkt   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7217 20 10 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm vrij 0 

7217 20 30 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer vrij 0 

7217 20 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 
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7217 20 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7217 30 - bekleed met andere onedele metalen   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7217 30 41 --- verkoperd vrij 0 

7217 30 49 --- ander vrij 0 

7217 30 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7217 30 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7217 90 - ander   

7217 90 20 -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7217 90 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7217 90 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

   III. ROESTVRIJ STAAL   

7218  Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van roestvrij staal   

7218 10 00 - ingots en andere primaire vormen vrij 0 

  - andere   

7218 91 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede   

7218 91 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7218 91 80 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 
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7218 99 -- andere   

  --- met een vierkante dwarsdoorsnede   

7218 99 11 ---- gewalst of verkregen door continugieten vrij 0 

7218 99 19 ---- gesmeed vrij 0 

  --- andere   

7218 99 20 ---- gewalst of verkregen door continugieten vrij 0 

7218 99 80 ---- gesmeed vrij 0 

7219  Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer   

  - enkel warm gewalst, opgerold   

7219 11 00 -- met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 

7219 12 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm   

7219 12 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 12 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 13 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm   

7219 13 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 13 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 14 -- met een dikte van minder dan 3 mm   

7219 14 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 
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7219 14 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  - enkel warm gewalst, niet opgerold   

7219 21 -- met een dikte van meer dan 10 mm   

7219 21 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 21 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 22 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm   

7219 22 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 22 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 23 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 

7219 24 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

  - enkel koud gewalst   

7219 31 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7219 32 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm   

7219 32 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 32 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 33 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm   

7219 33 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 33 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 34 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm   
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7219 34 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 34 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 35 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm   

7219 35 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 35 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 90 - andere   

7219 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7219 90 80 -- andere vrij 0 

7220  Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm   

  - enkel warm gewalst   

7220 11 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7220 12 00 -- met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 

7220 20 - enkel koud gewalst   

  -- met een dikte van 3 mm of meer, bevattende   

7220 20 21 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 20 29 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  -- met een dikte van meer dan 0,35 doch minder dan 3 mm, bevattende   

7220 20 41 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 20 49 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  -- met een dikte van niet meer dan 0,35 mm, bevattende   
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7220 20 81 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 20 89 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 90 - andere   

7220 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7220 90 80 -- andere vrij 0 

7221 00  Walsdraad van roestvrij staal   

7221 00 10 - bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7221 00 90 - bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222  Staven en profielen van roestvrij staal   

  - staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst   

7222 11 -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede   

  --- met een diameter van 80 mm of meer, bevattende   

7222 11 11 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 11 19 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  --- met een diameter van minder dan 80 mm, bevattende   

7222 11 81 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 11 89 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 19 -- andere   



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 659 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

7222 19 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 19 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 - staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen   

  -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede   

  --- met een diameter van 80 mm of meer, bevattende   

7222 20 11 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 19 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  --- met een diameter van 25 mm of meer doch minder dan 80 mm, bevattende   

7222 20 21 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 29 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  --- met een diameter van minder dan 25 mm, bevattende   

7222 20 31 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 39 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  -- andere, bevattende   

7222 20 81 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 89 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 30 - andere staven   

  -- gesmeed, bevattende   



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 660 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

7222 30 51 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 30 91 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 30 97 -- andere vrij 0 

7222 40 - profielen   

7222 40 10 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst vrij 0 

7222 40 50 -- enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen vrij 0 

7222 40 90 -- andere vrij 0 

7223 00  Draad van roestvrij staal   

  - bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel   

7223 00 11 -- bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer 
dan 22 gewichtspercenten chroom 

vrij 0 

7223 00 19 -- ander vrij 0 

  - bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel   

7223 00 91 -- bevattende 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten chroom en 3,5 of meer doch niet 
meer dan 6 gewichtspercenten aluminium 

vrij 0 

7223 00 99 -- ander vrij 0 
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   IV. ANDER GELEGEERD STAAL; HOLLE STAVEN VOOR BORINGEN VAN GELEGEERD OF 
VAN NIET-GELEGEERD STAAL 

  

7224  Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal   

7224 10 - ingots en andere primaire vormen   

7224 10 10 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7224 10 90 -- andere vrij 0 

7224 90 - andere   

7224 90 02 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

  -- andere   

  --- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede   

  ---- warm gewalst of verkregen door continugieten   

  ----- met een breedte van minder dan tweemaal de dikte   

7224 90 03 ------ van sneldraaistaal vrij 0 

7224 90 05 ------ bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof, 0,5 of meer doch niet meer 
dan 1,2 gewichtspercent mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan 2,3 gewichtspercenten silicium; 
bevattende 0,0008 of meer gewichstpercenten boor (borium) met andere elementen waarvan de 
hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten 

vrij 0 

7224 90 07 ------ andere vrij 0 

7224 90 14 ----- andere vrij 0 



 

 
EU/UA/Bijlage I-A/nl 662 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

7224 90 18 ---- gesmeed vrij 0 

  --- andere   

  ---- warm gewalst of verkregen door continugieten   

7224 90 31 ----- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 
meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 
molybdeen 

vrij 0 

7224 90 38 ----- andere vrij 0 

7224 90 90 ---- gesmeed vrij 0 

7225  Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer   

  - van siliciumstaal (transformatorstaal)   

7225 11 00 -- met georiënteerde korrel vrij 0 

7225 19 -- andere   

7225 19 10 --- warm gewalst vrij 0 

7225 19 90 --- koud gewalst vrij 0 

7225 30 - andere, enkel warm gewalst, opgerold   

7225 30 10 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7225 30 30 -- van sneldraaistaal vrij 0 

7225 30 90 -- andere vrij 0 

7225 40 - andere, enkel warm gewalst, niet opgerold   
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7225 40 12 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7225 40 15 -- van sneldraaistaal vrij 0 

  -- andere   

7225 40 40 --- met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 

7225 40 60 --- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm vrij 0 

7225 40 90 --- met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 

7225 50 - andere, enkel koud gewalst   

7225 50 20 -- van sneldraaistaal vrij 0 

7225 50 80 -- andere vrij 0 

  - andere   

7225 91 00 -- elektrolytisch verzinkt vrij 0 

7225 92 00 -- op andere wijze verzinkt vrij 0 

7225 99 00 -- andere vrij 0 

7226  Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm   

  - van siliciumstaal (transformatorstaal)   

7226 11 00 -- met georiënteerde korrel vrij 0 

7226 19 -- andere   

7226 19 10 --- enkel warm gewalst vrij 0 

7226 19 80 --- andere vrij 0 
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7226 20 00 - van sneldraaistaal vrij 0 

  - andere   

7226 91 -- enkel warm gewalst   

7226 91 20 --- van gereedschapsstaal vrij 0 

  --- andere   

7226 91 91 ---- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7226 91 99 ---- met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 

7226 92 00 -- enkel koud gewalst vrij 0 

7226 99 -- andere   

7226 99 10 --- elektrolytisch verzinkt vrij 0 

7226 99 30 --- op andere wijze verzinkt vrij 0 

7226 99 70 --- andere vrij 0 

7227  Walsdraad van ander gelegeerd staal   

7227 10 00 - van sneldraaistaal vrij 0 

7227 20 00 - van siliciummangaanstaal vrij 0 

7227 90 - ander   
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7227 90 10 -- bevattende 0,0008 of meer gewichtspercent boor (borium) met andere elementen waarvan de 
hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten 

vrij 0 

7227 90 50 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 
meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 
molybdeen 

vrij 0 

7227 90 95 -- ander vrij 0 

7228  Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-
gelegeerd staal 

  

7228 10 - staven van sneldraaistaal   

7228 10 20 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm 
geperst en enkel geplateerd 

vrij 0 

7228 10 50 -- gesmeed vrij 0 

7228 10 90 -- andere vrij 0 

7228 20 - staven van siliciummangaanstaal   

7228 20 10 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst vrij 0 

  -- andere   

7228 20 91 --- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm 
geperst en enkel geplateerd 

vrij 0 

7228 20 99 --- andere vrij 0 
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7228 30 - andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst   

7228 30 20 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

  -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 
meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 
molybdeen 

  

7228 30 41 --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 

7228 30 49 --- andere vrij 0 

  -- andere   

  --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede   

7228 30 61 ---- met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 

7228 30 69 ---- met een diameter van minder dan 80 mm vrij 0 

7228 30 70 --- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst vrij 0 

7228 30 89 --- andere vrij 0 

7228 40 - andere staven, enkel gesmeed   

7228 40 10 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7228 40 90 -- andere vrij 0 

7228 50 - andere staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen   

7228 50 20 -- van gereedschapsstaal vrij 0 
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7228 50 40 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 
meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 
molybdeen 

vrij 0 

  -- andere   

  --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede   

7228 50 61 ---- met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 

7228 50 69 ---- met een diameter van minder dan 80 mm vrij 0 

7228 50 80 --- andere vrij 0 

7228 60 - andere staven   

7228 60 20 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7228 60 80 -- andere vrij 0 

7228 70 - profielen   

7228 70 10 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst vrij 0 

7228 70 90 -- andere vrij 0 

7228 80 00 - holle staven voor boringen vrij 0 

7229  Draad van ander gelegeerd staal   

7229 20 00 - van siliciummangaanstaal vrij 0 

7229 90 - ander   

7229 90 20 -- van sneldraaistaal vrij 0 

7229 90 50 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 
meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 
molybdeen 

vrij 0 

7229 90 90 -- ander vrij 0 

 


