Productgroepen

Overzicht productgroepen
CODE

PRODUCTGROEPEN

00 9

Levende dieren, planten, en producten van de bloementeelt
Levende dieren, planten en producten van de bloementeelt.

01 0

Dierlijke producten en afgeleiden
Vlees en eetbare slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren; Melk en zuivelproducten, vogeleieren, natuurlijke honing; Andere eetbare producten
van dierlijke oorsprong, niet inbegrepen in een andere productfamilie.

01 1

Plantaardige producten
Groenten, planten, wortels en knollen voor voedingsdoeleinden, fruit, schillen van
citrusvruchten en van meloenen; Koffie, thee, maté en specerijen, granen, producten van de
meelindustrie, mout, zetmeel, inuline, tarwegluten; Oliehoudende zaden en vruchten, allerlei
zaden, zaaigoed en vruchten, planten voor industrieel en geneeskundig gebruik, stro en
voeder; Gommen, harsen en andere plantensappen en plantenextracten; Andere producten
van plantaardige oorsprong niet inbegrepen in een andere productfamilie.

01 2

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën
Dierlijke en plantaardige vetten en oliën en dissociatieproducten daarvan, bewerkt voedingsvet, was van dierlijke of van plantaardige oorsprong.

01 3

Andere voedingsproducten
Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde
waterdieren; Suiker en suikerwerk, cacao en bereidingen daarvan, bereidingen van graan, van
meel, van zetmeel of van melk, gebak; Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere
plantendelen; Diverse voedingspreparaten.

01 4

Dranken
Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn.

02 0

Veevoeder
Voermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen, voormengsels, resten en afval van de
voedselindustrie, diverse diervoeders.

03 0

Tabak
Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten.

04 0

Minerale producten
Zout, zwavel, aarde en steen, gips, kalk en cement; Ertsen, slakken en assen; Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan, bitumineuze stoffen, minerale was.

05 0

Chemische producten
Anorganische chemische producten, organische chemische producten, anorganische of
organische verbindingen van edele metalen, van zeldzame aardmetalen.

05 1

Farmaceutische producten
Farmaceutische producten en in vitro diagnostica.
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05 2

Meststoffen
Meststoffen.

05 3

Verven, vernissen, drukinkten, aanverwante producten en grondstoffen
Verven, vernissen, drukinkten, aanverwante producten (verdunners, beitsen, …) en de grondstoffen die in de fabricatie van de producten van deze rubriek gebruikt worden.

05 4

Cosmetica
Parfumerie- en toiletartikelen en cosmetische producten.

05 5

Reinigings- en onderhoudsproducten
Zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide
was, poetsen onderhoudsmiddelen.

05 6

Kleefstoffen, zelfklevende stoffen en aanverwante producten
Eiwitstoffen, gemodificeerd zetmeel, lijm, enzymen, mastiek.

05 7

Explosieven
Kruit en springstoffen, pyrotechnische artikelen, lucifers, vonkende legeringen, ontvlambare
stoffen.

05 8

Producten voor fotografie
Producten voor fotografie of voor cinematografie.

05 9

Diverse producten van de chemische industrie
Etherische oliën en harsaroma’s, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta’s.

06 0

Kunststoffen
Kunststoffen en daaruit vervaardigde producten.

07 0

Rubber
Rubber en daaruit vervaardigde producten.

08 0

Leder en bont
Vellen, pelterijen, leder, lederwaren, zadel- en tuigmakerswerk, reisartikelen, handtassen en
dergelijke bergingsmiddelen, producten van darmen, pelterijen en bontwerk, namaakbont.

09 0

Hout in planken
Planken, houten panelen, houten elementen voor de bouw en de verpakking.

09 1

Meubelen
Meubelen, bureaumeubelen, atelierstoelen, zetels en stoelen voor theater en transportmiddelen, ingebouwde meubelen.

09 2

Houtwaren, kurk of vlechtwerk
Hout, houtskool en houtwaren, kurk en kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk.
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10 0

Houtpulp
Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen, papier en karton voor het
terugwinnen (resten en afval).

10 1

Papier en karton (hetzij als grondstof, hetzij als verwerkt product)
Papier en karton, cellulose-, papier- en kartonwaren.

10 2

Artikelen van de uitgeverij en drukkerij
Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van andere grafische industrie, geschreven of
getypte teksten en plannen.

11 0

Textiel
Textielstoffen en textielwaren.

12 0

Kleding accessoires
Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen, delen daarvan, hoofddeksels en delen daarvan,
paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen alsmede delen daarvan,
geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons, kunstbloemen,
werken van mensenhaar.

13 0

Producten van steen, gips, cement, glas, keramiek
Producten van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen,
keramische producten, glas en glaswerk.

14 0

Ferrometalen
Gietijzer, ijzer en staal, producten van gietijzer, van ijzer en van staal.

14 1

Non-ferrometalen
Koper, nikkel, aluminium, lood, zink, tin, andere onedele metalen, cermets en producten van
deze stoffen.

14 2

Diverse metaalfabrikaten
Diverse metaalfabrikaten, toebehoren voor het bouwbedrijf, bruggen, vakwerk, buis- en
ketelwerk; Gereedschappen en uitrustingen, messenmakerswerk, tafelbestek, delen van
deze artikelen van onedel metaal.

14 3

Machines en mechanische werktuigen
Machines, toestellen en mechanische werktuigen, delen van deze machines of toestellen.

14 4

Machines en elektrotechnisch materiaal
Electrische machines, apparaten, uitrustingsstukken alsmede delen daarvan, toestellen voor
het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van
beelden en geluid voor televisie alsmede delen en toebehoren van deze toestellen.

14 5

Transportmateriaal
Delen en toebehoren van rollend en ander materieel voor spoor-en tramwegen alsmede delen
daarvan, mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer, delen en toebehoren van automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land alsmede delen en toebehoren daarvan,
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delen en toebehoren van luchtvaart en ruimtevaart, delen en toebehoren van scheepvaart.

14 6

Instrumenten en meetapparatuur
Optische instrumenten en toestellen, apparaten en toestellen voor de fotografie en de
cinematografie, meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en
toestellen, delen en toebehoren van deze instrumenten, -apparaten en toestellen, uurwerken,
muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten.

15 0

Medische hulpmiddelen
Operatielinnen, artikelen van papier voor klinisch gebruik, incontinentiemateriaal voor
volwassenen, geïmpregneerde watten, gaas, windels voor medisch gebruik, verbandstoffen,
hechtingsmaterieel, medische en veiligheidshandschoenen, medische apparatuur en
instrumenten en orthopedische artikelen, …

16 0

Wapens
Wapens en munitie, onderdelen en toebehoren.

17 0

Verlichtingstoestellen
Verlichtingstoestellen niet inbegrepen in een andere productfamilie, lichtreclames, verlichte
aanwijzingsborden en dergelijke artikelen.

18 0

Speelgoed en sportartikelen
Speelgoed, spelen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen, onderdelen en toebehoren.

19 0

Kunstvoorwerpen
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.

20 0

Varia
Producten niet in begrepen in een andere productfamilie.
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