BIJLAGE 1: Specifieke goederen en hun inspectiefrequentie
GN-code

Productomschrijving

25 14

Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of
in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen,
door splijten of op dergelijke wijze

25 15

25 16

4401

4415

Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de
steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid
van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan
wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm,
verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de
steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht
behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of
rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op
dergelijke wijze

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, pellets of dergelijke vormen
Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen
van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en
andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van
hout (met uitzondering van laadborden en opzetranden voor
laadborden en met uitzondering van containers e.d. laadkisten,
ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk
vervoermiddel)

68 01

Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van
natuursteen (met uitzondering van leisteen)

68 02

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.

Inspectiefrequ
entie (%)
15

15

15

15

15

15

15

6803

Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen
daaronder begrepen (met uitzondering van leisteenpoeder en
leisteengruis; blokjes voor mozaïeken; griffels, gebruiksklare schrijfof teken-leien of schrijf- en tekenborden)

15

6907

Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen; blokjes
en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van keramische stoffen,
ook indien op een drager; keramische (met uitzondering van die

15

van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden, vuurvaste
producten, tegels die zijn aangepast tot dekservetten,
versieringsvoorwerpen, speciale vormstukken voor kachels)
7606

Platen, bladen en strippen van aluminium

15

