
Tarifaire schorsingen

Lijst van landbouwproducten waarvoor een tarifaire schorsing geldt

GN-code Product

Situatie op 01-01-2020

Vind snel je GN-code terug via de toetsencombinatie Ctrl+F

0709.59-10 10 Cantharellen, vers of gekoeld, bestemd om een andere behandeling dan het enkel verpakken voor 
de verkoop in het klein (1)(2)

0710.21-00 10 Erwten in de peul, van de soort Pisum sativum van de variëteit Hortense axiphium, bevroren, met 
een totale dikte van niet meer dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de 
vervaardiging van "kant-en-klaar-maaltijden"(1) (2)

0710.80-95 50 Bamboescheuten, bevroren, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0711.59-00 11 Paddestoelen, met uitzondering van paddestoelen van de geslachten Agaricus, Calocybe, 
clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum en Tricholoma, voorlopig 
verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen 
zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de 
vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie (1)

0712.32-00 10; 
0712.33-00 10; 
0712.39-00 31

Paddestoelen, met uitzondering van paddestoelen van het geslacht Agaricus, gedroogd, in gehele 
staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan 
het enkel verpakken voor de verkoop in het klein (1) (2)

0804.10-00 30 Dadels, vers of gedroogd, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het verpakken) 
van producten van de dranken- of levensmiddelenindustrie (1)

0811.90-50; 
0811.90-70; 
0811.90-95 70

Vruchten van het geslacht Vaccinium, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder 
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0811.90-95 20 Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0811.90-95 30 Ananas (Ananas comosus), in stukken, bevroren

0811.90-95 40 Rozenbottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of 
andere zoetstoffen

1511.90-19 20; 
1511.90-91 20; 
1513.11-10 20; 
1513.19-30 20; 
1513.21-10 20; 
1513.29-30 20

Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, bestemd voor de vervaardiging van:
- industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10, 
- methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916, 
- vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19 en 3823 70, bestemd voor de 
vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten, 
- vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of gemengd, bestemd voor de 
vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,
- stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00
- producten bedoeld bij post 3401 of
- vetzuren van grote zuiverheid bedoeld bij post 2915 (2)

1512.19-10 10 Geraffineerde saffloerolie (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) bestemd om te worden gebruikt bij de 
vervaardiging van
- geconjugeerd linolzuur bedoeld bij post 3823, of
- ethyl- of methylesters van linolzuur bedoeld bij post 2916 (1)

1515.90-99 92 Plantaardige olie, geraffineerd, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 
arachidonzuur of 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur

1516.20-10 Ricinusolie, gehydrogeneerd, zogenaamde "opal wax"
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1516.20-96 20 Jojobaolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder enige verdere chemische 
wijziging en niet onderworpen aan enig texturizeringsproces

1517.90-99 10 Geraffineerde plantaardige olie, bevattende 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 
arachidonzuur of 12 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten docosahexaeenzuur en 
gestandaardiseerd met zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (HOSO)

1901.90-99 39; 
2106.90-98 45

Bereiding in poedervorm, bevattende:
- 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercetnen uit tarwe gewonnen maltodextrine,
- 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten wei (melkwei),
- 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten geraffineerde, gebleekte, ontgeurde en 
niet-gehydrogeneerde zonnebloemolie,
- 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten gemengde, gerijpte, gesproeidroogde kaas,
- 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten karnemelk en
- 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten natriumcaseïnaat, dinatriumfosfaat, 
melkzuur

1902.30-10 10; 
1903.00-00 20

Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van de soort Vigna radiata (L.) 
Wilczek, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

2005.91-00 10 Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, in verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking van meer dan 5 kg

2007.99-50 83; 
2007.99-50 93; 
2007.99-93 10

Geconcentreerde mangopuree, door koken verkregen:
- van het geslacht Mangifera spp.
- met een suikergehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten
bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (2)

2007.99-50 84; 
2007 99 50 94

Geconcentreerde papajapuree, door koken verkregen:
- van het geslacht Carica spp.,
- met een suikergehalte van niet 13 of meer doch niet meer dan meer dan 30 gewichtspercenten
bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (2)

2007.99-50 85; 
2007.99-50 95

Geconcentreerde guavepuree, door koken verkregen:
- van het geslacht Psidium spp.,
- met een suikergehalte van niet 13 of meer doch niet meer dan meer dan 30 gewichtspercenten
bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (2)

2008.93-91 20 Gezoete gedroogde veenbessen, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het alleen 
verpakken als verwerking) van producten van de voedingsmiddelenindustrie (4)

2008.99-48 94 Mangopuree:
- niet gemaakt op basis van geconcentreerd sap,
- van het geslacht Mangifera,
- met een brixwaarde van 14 of meer, maar niet meer dan 20,
bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie (1)

2008.99-49 30; 
2008.99-99 40

Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet toegevoegde suiker bevattend
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2008.99-49 70; 
2008.99-99 11

Geblancheerde wijnstokbladeren van het geslacht Karakishmish in pekel bevattende:
- meer dan 6 gewichtspercenten zout,
- 0,1 of meer, maar niet meer dan 1,4 gewichtspercenten zuur, uitgedrukt als 
citroenzuurmonohydraat en
- al dan niet, maar niet meer dan 2000 mg/kg natriumbenzoaat overeenkomstig de CODEX STAN 
192-1995
bestemd voor de vervaardiging van met rijst gevulde wijnstokbladeren (2)

2008.99-91 20 Chinese waterkastanjes (Eleocharis dulcis of Eleocharis tuberosa) gepeld, gewassen, 
geblancheerd, gekoeld en individueel snel ingevroren, bestemd voor de vervaardiging van 
producten van de levensmiddelenindustrie, om een andere behandeling te ondergaan dan het 
enkel verpakken (1)(2)

2008.99-99 35 Bevroren pulp van açaibessen:
- gehydrateerd en gepasteuriseerd,
- gescheiden van de pitten door toevoeging van water,
- met een Brix-waarde van minder dan 6, en 
- met een restsuikergehalte van minder dan 5,6 %

2009.41-92 20; 
2009.41-99 70

Ananassap:
- niet vervaardigd op basis van geconcentreerd sap,
- van het geslacht Ananas,
- met een brixwaarde van 11 of meer, maar niet meer dan 16, 
bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie (1)

2009.49-30 91 Ananassap, anders dan in poedervorm:
- met een brixwaarde van meer dan 20, maar niet meer dan 67, 
- met een waarde van meer dan 30 euro per 100 kg nettogewicht, 
- met toegevoegde suiker,
bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of 
de drankenindustrie (1)

2009.81-31 10 Geconcentreerd veenbessensap:
- met een brixwaarde van 40 of meer, maar niet meer dan 66
- in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer

2009.89-73 11; 
2009.89-73 13

Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren:
- met een brixwaarde van meer dan 13,7, doch niet meer dan 55,
- met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht,
- in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer, en
- met toegevoegde suiker
bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of 
drankenindustrie (1)

2009.89-79 20 Ingevroren geconcentreerd boysenbessensap met een brixwaarde van 61 of meer, doch niet meer 
dan 67, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer

2009.89-79 30 Bevroren acerolasapconcentraat:
- met een brixwaarde van meer dan 48, maar niet meer dan 67,
- in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer
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2009.89-79 85 Geconcentreerd aciabessensap:
- van de soort Euterpe oleracea
- bevroren
- niet gezoet,
- niet in poedervorm,
- met een brixwaarde van 23 of meer doch niet meer dan 32,
in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 10 kg of meer

2009.89-97 21; 
2009.89-97 29

Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren:
- met een brixwaarde van meer dan 10, doch niet meer dan 13,7
- met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht,
- in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer en
- zonder toegevoegde suiker
bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of 
dranken industrie (1)

2009.89-99 96 Kokoswater
-  ongefermenteerd, 
- zonder toegevoegde alcohol of suiker, en
- in een onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 20 liter of meer (1)
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