
BIJLAGE 

„BIJLAGE I 

LIJST VAN PRODUCTEN 

De lijst in deze bijlage verwijst naar het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen, 
zoals vastgesteld bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de 
codering van goederen van de Werelddouaneorganisatie. 

BIJLAGE IA 

CODES VAN HET GEHARMONISEERDE SYSTEEM VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN DIE ONDER DE 
OVEREENKOMST VALLEN 

Hoofdstuk 44: 

GS-codes Omschrijving  

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

4401.21 —  Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes – naaldhout 

Ex. 4401.22 —  Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes – ander hout dan naaldhout (niet van bamboe of van rotting) 

4403 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant be
zaagd. (Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van 
de VPO mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven 
en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.) 

Ex. 4404.10 Spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke — naaldhout 

Ex. 4404.20 Spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke — ander hout dan naaldhout – Spaanhout en hout in re
pen of in linten 

Ex. 4404 Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, 
ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandel
stokken, voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke. (Mag volgens het Indonesische recht niet 
worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO mag voor onder deze GS-code ingedeelde 
producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden inge
voerd.) 

4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten. (Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Over
eenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT- 
vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.) 

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

Ex. 4407 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, niet geschaafd, geschuurd, noch in 
de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm. (Mag volgens het Indonesische recht niet worden 
uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO mag voor onder deze GS-code ingedeelde pro
ducten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden inge
voerd.)  

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

4408.10 Naaldhout 
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GS-codes Omschrijving 

4408.31 Dark red meranti, light red meranti en meranti bakau 

4408.39 Andere, met uitzondering van naaldhout, dark red meranti, light red meranti en meranti bakau 

Ex. 4408.90 Andere, met uitzondering van naaldhout en tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit 
hoofdstuk (niet van bamboe of van rotting)  

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

4409.10 —  Naaldhout 

Ex. 4409.29 —  Ander hout dan naaldhout — andere (niet van rotting)  

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

Ex. 4410.11 —  Van hout – Spaanplaat (niet van bamboe of van rotting) 

Ex. 4410.12 —  Van hout – Zogenoemde oriented strand board (OSB) (niet van bamboe of van rotting) 

Ex. 4410.19 —  Van hout – Andere (niet van bamboe of van rotting) 

Ex. 4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met an
dere organische bindmiddelen (niet van bamboe of van rotting)  

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

4412.31 —  Ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm: – Met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout 
bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk 

4412.32 —  Ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm: – Ander, met ten minste een der buitenste lagen van ander 
hout dan naaldhout 

4412.39 —  Ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag 
met een dikte van niet meer dan 6 mm: – Ander 

Ex. 4412.94 —  Ander: – Met een vulling van plankjes, latten of staafjes (niet van rotting) 

Ex. 4412.99 Ander: – Ander: — Barecore (aaneengelijmde resten van hout) (niet van rotting) en — Ander (niet van 
rotting) 

Ex. 4413 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen (niet van bamboe of van rotting) 

Ex. 4414 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke (niet van bamboe of van rotting) 

Ex. 4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadbor
den, laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout (niet van bam
boe of van rotting) 

Ex. 4416 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begre
pen (niet van bamboe of van rotting) 

Ex. 4417 Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van 
hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout (niet van bamboe of rotting) 

15.7.2015 L 187/34 Publicatieblad van de Europese Unie NL    



GS-codes Omschrijving 

Ex. 4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette 
panelen voor vloerbedekking en dakspanen („shingles” en „shakes”), van hout (niet van bamboe of rotting) 

Ex. 4419 Tafel- en keukengerei van hout (niet van bamboe of van rotting)  

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke 
artikelen, van hout 

Ex. 4420.90 — Andere – Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige bewerking van het opper
vlak, met houtsnijwerk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meerwaarde en 
zonder aanzienlijke wijziging van de vorm (GS Ex. 4420.90.90.00 in Indonesië). (Mag volgens het In
donesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO mag voor onder 
deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg 
niet in de Unie worden ingevoerd.)  

Andere houtwaren 

Ex. 4421.90 —  Andere – Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers (niet van bamboe of van rotting) 
en – Andere — Houten blokjes voor bestrating (niet van bamboe of van rotting) 

Ex. 4421.90 —  Andere – Andere — Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige bewerking van 
het oppervlak, met houtsnijwerk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meer
waarde en zonder aanzienlijke wijziging van de vorm (GS Ex. 4421.90.99.00 in Indonesië). (Mag vol
gens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO mag 
voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen 
zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)  

Hoofdstuk 47: 

GS-codes Omschrijving  

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (res
ten en afval): 

4701 Houtslijp 

4702 Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”) 

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

4704 Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702 

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

Hoofdstuk 48: 

GS-codes Omschrijving 

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

Ex. 4803 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier voor 
huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, ook indien ge
crêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt oppervlak, 
op rollen of in bladen (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 
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GS-codes Omschrijving 

Ex. 4804 Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander 
dan bedoeld bij post 4802 of 4803 (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4805 Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, niet ver
der bewerkt dan bedoeld bĳ aantekening 3 op dit hoofdstuk (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4806 Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrĳ papier („greaseproof”), calqueerpapier, alsmede kristalpapier 
en ander door kalanderen verkregen doorschĳnend of doorzichtig papier, op rollen of in bladen (niet van 
niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4807 Papier en karton, samengesteld uit opeengelĳmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet voor
zien van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen (niet van niet-houten of gere
cycled materiaal) 

Ex. 4808 Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is gelĳmd), gecrêpt, geplis
seerd, gegaufreerd (voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op rollen of in bladen, ander 
dan papier van de soort beschreven in post 4803 (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4809 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ge
streken, van een deklaag voorzien of geïmpregneerd papier, voor stencils of offsetplaten daaronder begre
pen), ook indien bedrukt, op rollen of in bladen (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4810 Papier en karton, aan een of aan beide zĳden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, 
ook indien met bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag, ook indien aan het opper
vlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het 
formaat (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4811 Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, geïm
pregneerd, bekleed, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of 
rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, andere dan de producten omschreven in post 4803, 4809 
of 4810 (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4812 Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4813 Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of in hulzen (niet van niet-houten of gerecy
cled materiaal) 

Ex. 4814 Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4816 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (an
der dan dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen 
(niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4817 Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van pa
pier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in der
gelijke verpakkingen, van papier of van karton (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4818 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk papier, cellulosewatten of vliezen van cel
lulosevezels, van de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, op rollen met een breedte 
van niet meer dan 36 cm of in op maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, tafella
kens, servetten, luiers, tampons, beddenlakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor huishou
delijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellu
losewatten of van cellulosevezels (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4821 Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet bedrukt (niet van niet-houten of gerecy
cled materiaal) 
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GS-codes Omschrijving 

Ex. 4822 Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van papierstof, van papier of van karton, 
ook indien geperforeerd of gehard (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Ex. 4823 Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden; 
andere werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van celluloseve
zels (niet van niet-houten of gerecycled materiaal) 

Aantekening: papierproducten afkomstig van niet-houten of gerecycled materiaal gaan vergezeld van een formele brief van het Indonesi
sche Ministerie van Industrie die het gebruik van niet-houten of gerecycled materiaal bevestigt. Voor dergelijke producten 
wordt geen FLEGT-vergunning afgegeven.  

Hoofdstuk 94: 

GS-codes Omschrijving  

Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed 
kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan 

9401.61 —  Andere zitmeubelen, met onderstel van hout: – Opgevuld 

9401.69 —  Andere zitmeubelen, met onderstel van hout: – Andere  

Andere meubelen en delen daarvan 

9403.30 —  Meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren 

9403.40 —  Meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens 

9403.50 —  Meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers 

9403.60 —  Andere meubelen van hout 

Ex. 9403.90 —  Delen: – Andere (GS 9403.90.90 in Indonesië)  

Geprefabriceerde bouwwerken 

Ex. 9406.00 —  Andere geprefabriceerde bouwwerken: – Van hout (GS 9406.00.92 in Indonesië)  

Hoofdstuk 97: 

GS-codes Omschrijving  

Originele gravures, originele etsen en originele litho's 

Ex. 9702.00 Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige bewerking van het oppervlak, met hout
snijwerk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meerwaarde en zonder aanzienlijke 
wijziging van de vorm (GS Ex. 9702.00.00.00 in Indonesië). (Mag volgens het Indonesische recht niet 
worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO mag voor onder deze GS-code ingedeelde 
producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden inge
voerd.)   
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BIJLAGE IB 

CODES VAN HET GEHARMONISEERDE SYSTEEM VAN HOUT DAT VOLGENS HET INDONESISCHE RECHT NIET 
MAG WORDEN UITGEVOERD 

Hoofdstuk 44: 

GS-codes Omschrijving 

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

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

4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten 

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

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke 
artikelen, van hout 

Ex. 4420.90 — Andere – Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige bewerking van het opper
vlak, met houtsnijwerk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meerwaarde en 
zonder aanzienlijke wijziging van de vorm (GS Ex. 4420.90.90.00 in Indonesië)  

Andere houtwaren 

Ex. 4421.90 —  Andere – Andere — Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige bewerking van 
het oppervlak, met houtsnijwerk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meer
waarde en zonder aanzienlijke wijziging van de vorm (GS Ex. 4421.90.99.00 in Indonesië)  

Originele gravures, originele etsen en originele litho's 

Ex. 9702.00 Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige bewerking van het oppervlak, met hout
snijwerk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meerwaarde en zonder aanzienlijke 
wijziging van de vorm (GS Ex. 9702.00.00.00 in Indonesië)  

BIJLAGE II 

DEFINITIE VAN WETTIGHEID 

INLEIDING 

Indonesisch hout wordt als wettig beschouwd wanneer de herkomst en het productieproces alsook de verwerking, het 
vervoer en de handelsactiviteiten aantoonbaar voldoen aan alle geldende Indonesische wet- en regelgeving. 

Indonesië kent vijf wettigheidsnormen in de vorm van een reeks beginselen, criteria, indicatoren en verificatiepunten, die 
allemaal op de onderliggende wet- en regelgeving en procedures zijn gebaseerd. Die normen kunnen nader worden 
onderverdeeld in ondergeschikte normen zoals beschreven in de TLAS-richtsnoeren. 

Het Indonesische juridische kader legt eveneens normen voor duurzaam bosbeheer op aan vergunninghouders die 
werkzaam zijn in gebieden met productiebossen op staatsgrond. Alle vergunninghouders moeten voldoen aan de wettig
heidscriteria zoals vastgesteld in de wettigheidsnormen. Uiterlijk tegen de datum waarop hun eerste certificaat van 
wettigheid verstrijkt, moeten vergunninghouders die werkzaam zijn in gebieden met productiebossen op staatsgrond 
zoals vastgesteld in de TLAS-richtsnoeren voldoen aan zowel de wettigheidsnorm als de norm voor duurzaam 
bosbeheer. 
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