
Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische 
voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19  

Categorie  Product namen  Korte informatie  GS indeling  
COVID-19 Test kits  Diagnostische reagentia op 

basis van 
polymerasekettingreactie (PCR) 
nucleïnezuurtest.  

3822.00  

COVID-19 Test kits  Diagnostische reagentia op 
basis van immunologische 
reacties  

3002.15  

I COVID-19 Test 
kits/instrumenten en 
apparaten die worden 
gebruikt in 
diagnostische tests  

COVID-19 Diagnostische 
Test instrumenten en 
apparaten  

Instrumenten gebruikt in 
klinische laboratoria voor in 
vitro diagnose  

9027.80  

Gezichts- en oogbescherming   

  Textielmaskers, zonder vervangbare filters of 
mechanische delen, inclusief chirurgische maskers en 
wegwerpmaskers van niet-geweven textiel 

6307.90  

  Gasmaskers met mechanische delen of vervangbare 
filters ter bescherming tegen biologische agentia. Omvat 
eveneens dergelijke maskers met oogbescherming of 
gelaatsschermen. 

9020.00  

  Beschermende brillen 9004.90  
  Gelaatsschermen van kunststof (bedekken meer dan 
de ogen) 

3926.20  

Handschoenen   

  Handschoenen van kunststof 3926.20  
  Chirurgische handschoenen van rubber 4015.11  
  Andere handschoenen van rubber 4015.19  
  Handschoenen van brei- of haakwerk die 

geïmpregneerd zijn of bedekt zijn met kunststof of rubber 
6116.10  

  Handschoenen, andere dan van brei- of haakwerk 6216.00  
Andere   

  Wegwerp haarnetjes 6505.00  
Beschermende kleding voor chirurgisch / medisch gebruik van 
vilt of gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, 
bekleed, bedekt of gelamineerd (textiel bedoeld bij post 56.02 
of 56.03). Hieronder vallen ook gesponnen kledingstukken.  

6210.10  

Andere beschermende kleding van textiel, geïmpregneerd, 
bekleed, bedekt of gelamineerd met rubber (textiel van de 
posten 59.03, 59.06 of 59.07). De daadwerkelijke indeling 
hangt af van het type kledingstuk en of het kleding voor 
mannen of vrouwen betreft. Voorbeeld: een unisex geweven 
pak, geïmpregneerd met kunststof, wordt ingedeeld onder 
6210.50 - andere kleding, voor dames of voor meisjes.  

6210.20  
6210.30  
6210.40  
6210.50  

II. Beschermende 
kledingstukken en 
soortgelijke artikelen 

Beschermende kledingstukken gemaakt van kunststof in 
vellen  

3926.20  

Gevuld met vloeistof, met 
rechtstreekse aflezing  

Omvat eveneens standaard 
"Mercury-in-glass" klinische 
thermometer  

9025.11  

III. Thermometers Andere thermometers  Bijvoorbeeld digitale 
thermometers of 
infraroodthermometers voor op 
het voorhoofd.  

9025.19  

IV. 
Desinfecteermiddelen 
/ 

Alcohol oplossing  Niet gedenatureerd, met een 
alcoholvolumegehalte van 80 
% vol of meer  

2207.10  



Sterilisatieproducten Alcohol oplossing  Niet gedenatureerd, met een 
alcoholvolumegehalte van 75 
% vol  

2208.90  

 
Desinfecterend middel voor 
de handen  

Vloeibaar of in de vorm van 
een gel die over het algemeen 
wordt gebruikt om infectieuze 
stoffen op de handen, op 
alcoholbasis, te verminderen.  

3808.94  

Andere desinfecterende 
bereidingen  

Opgemaakt in vormen of 
verpakkingen voor de verkoop 
in het klein, zoals doekjes 
geïmpregneerd met alcohol of 
andere ontsmettingsmiddelen.  

3808.94  

Medische, chirurgische of 
laboratoriumsterilisatoren  

Werkend met stoom of kokend 
water  

8419.20  

Waterstofperoxide in bulk  H2O2, ook indien gestold met 
ureum.  

2847.00  

Waterstofperoxide 
gepresenteerd als medicijn  

H2O2 opgemaakt voor intern of  
extern gebruik als 
geneesmiddel, ook als 
antisepticum voor de huid. 
Alleen hier bedoeld indien in 
afgemeten doses of in vormen 
of verpakkingen voor de 
detailhandel  

3004.90  

Waterstofperoxide verwerkt 
in desinfecterende 
bereidingen voor 
oppervlakken reinigen  

H2O2 opgemaakt als 
reinigingsoplossing voor 
oppervlakken of apparaten.  

3808.94  

 

Andere chemische 
desinfecteermiddelen  

Opgemaakt in verpakkingen 
voor kleinhandel in 
ontsmettingsmiddelen of als 
ontsmettingsmiddelen, die 
alcohol, 
benzalkoniumchlorideoplossing 
of peroxyzuren of andere 
ontsmettingsmiddelen bevatten.  

3808.94  

Tomografen die werken met 
behulp van een machine 
voor het automatisch 
verwerken van gegevens  
(CT) -scanners  

Gebruikt een roterende 
röntgenmachine om dunne 
plakjes van het lichaam af te 
beelden om ziekten zoals  
longontsteking te 
diagnosticeren.  

9022.12  

Extracorporale 
membraanoxygenatie  
(ECMO)  

Biedt langdurige cardiale en 
ademhalings-ondersteuning 
door bloed uit het lichaam van 
de persoon te verwijderen en 
de kooldioxide en zuurstofrijke 
rode bloedcellen kunstmatig te 
verwijderen.  

9018.90  

Medische  
beademingsapparaten 
(beademingsapparatuur)  

Zorgt voor mechanische 
ventilatie door ademlucht in en 
uit de longen te verplaatsen  

9019.20  

V. Andere medische 
apparaten  

Andere apparaten voor 
zuurstoftherapie, waaronder 
zuurstoftenten  

Naast volledige  
zuurstoftherapieapparatuur 
omvat deze onderverdeling ook 
herkenbare delen van 
dergelijke systemen.  

9019.20  



Patiëntbewakingsapparatuur 
- elektro-diagnostische 
apparatuur  

Elektrische of elektronische 
apparatuur voor het 
waarnemen van een ziekte, 
aandoening of een of meer 
medische parameters in de tijd. 
Dit omvat apparaten zoals 
pulsoximeters of  

9018.19  

  controlestations aan het bed die 
worden gebruikt voor het 
continu bewaken van 
verschillende vitale functies. 
(Opmerking: dit omvat geen 
apparaten die specifieker elders 
worden omvat, bijv.  
elektrocardiografen (9018.11) of 
elektronische thermometers  
(9025.19).)  

 

Watten, gaas, verband en 
dergelijke artikelen 
(bijvoorbeeld zwachtels, 
pleisters, mosterdpleisters)  

Geïmpregneerd of bedekt met 
farmaceutische stoffen of 
opgemaakt in vormen of 
verpakkingen voor de verkoop 
in het klein voor medisch 
gebruik  

3005.90  

Spuiten, met of zonder naalden  9018.31  
Buisvormige metalen naalden en hechtnaalden  9018.32  
Naalden, katheters, canules en dergelijke  9018.39  
Intubatiekits  9018.90  

VI. Medische 
verbruiksartikelen  

Papieren lakens  4818.90  
  
  
 


