GPC – Totaaloverzicht wijzigingen GPC november 2018
In november 2018 wordt de publicatie van GPC (die van juni 2018)
geïmplementeerd in GDSN. Hieronder staat wat wijzigt:
•

In het segment 50000000 (Levensmiddelen/Dranken/Rookwaren) is voor kaas een grote
aanpassing doorgevoerd als vervolg op de wijziging van zuivel van een half jaar geleden:
o Brick 10000028 (Kaas/Vervangingsmiddelen voor Kaas (Beperkt Houdbaar)) is
opgesplitst in:
▪ Brick 10000028 (Kaas (Beperkt Houdbaar))
▪ Brick 10006996 (Vervangingsmiddelen voor Kaas (Beperkt Houdbaar))
o Brick 10000029 (Kaas/Vervangingsmiddelen voor Kaas (Houdbaar)) is opgesplitst in:
▪ Brick 10000029 (Kaas (Houdbaar))
▪ Brick 10006997 (Vervangingsmiddelen voor Kaas (Houdbaar))
o Brick 10000030 (Kaas/Vervangingsmiddelen voor Kaas (Diepvries)) is opgesplitst in:
▪ Brick 10000030 (Kaas (Diepvries))
▪ Brick 10006995 (Vervangingsmiddelen voor Kaas (Diepvries))
o De klasse 50132700 (Kwarkproducten) is verwijderd. Tevens daarbij:
▪ De brick 10006756 (Kwark (Diepvries)) is vervallen. U dient nu de brick
10000030 (Kaas (Diepvries)) te gebruiken.
▪ De brick 10006757 (Kwark (Beperkt Houdbaar)) is vervallen. U dient nu de brick
10000028 (Kaas (Beperkt Houdbaar)) te gebruiken.
▪ De brick 10006758 (Kwark (Houdbaar)) is vervallen. U dient nu de brick
10000029 (Kaas (Houdbaar)) te gebruiken.

Als uw product uit een van bovenstaande oude bricks een kaasproduct is, dan hoeft u niets te veranderen.
Wel moet u de attributen en attribuutwaarden nalopen als u deze heeft gebruikt. Is uw product een
kaasvervanger? Dan past u de GPC code aan naar de nieuwe waarde en loopt u de attributen en
attribuutwaarden na.

•

Voor de AGF zijn voor een aantal bricks de namen aangepast. De belangrijkste wijzigingen
zijn:
o 10005913 is Reine Claudes, wordt Reine Claude Pruimen
o 10005961 is Carambola’s, wordt Carambola’s (Zoete Blimbingen)
o 10005963 is Blimbingen, wordt Zure Blimbingen
o 10006166 is Tomaten – Assortimenten, wordt Tomaten – Assortimenten (Vers)
o 10006195 is Paprika's (incl. Pepers) – Assortimenten, wordt Paprika's (incl. Pepers) –
Assortimenten (Vers)
o 10006445 is Bimi (Broccolini), wordt Bimi (Broccolini) en Andere Koolachtige Kruisingen
o 10006056 is Karwijzaad, wordt Karwijplant
o 10006456 is Kruidenassortiment, wordt Kruidenassortiment (Verse Kruidenplanten)
o 10006131 is Selderij, wordt Bleekselderij
o 10006171 is Groenten – Niet–bereid/Niet–bewerkt (Vers) – Assortimenten, wordt
Groenten – Onbewerkt/Onverwerkt (Vers) – Assortimenten
o 10006371 is Suikerriet, wordt Suikerriet (Vers)
o 10006372 is Waterkastanjes, wordt Waterkastanjes (Vers)
o 10000007 is Noten/Zaadjes – Niet–bereid/Niet–bewerkt (Beperkt Houdbaar), wordt
Noten/Zaadjes – Onbewerkt /Onverwerkt (Vers)
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10006428 is Bladgroenten – Onbewerkt/Onverwerkt – Assortimenten (Sla mixen),
wordt Bladgroenten – Onbewerkt/Onverwerkt – Assortimenten (Verse Sla mixen)

De naam van de familie 50210000 (Rookwaren/Rookaccessoires) is veranderd naar
Rookwaren/Cannabis/Rookaccessoires:
o De naam van de klasse 50211500 (Rookwaren/Rookaccessoires) is veranderd naar
Rookwaren/Cannabisproducten/Rookaccessoires, en toegevoegd zijn de nieuwe bricks:
▪ 10006992 (Cannabisolie)
▪ 10006993 (Medicinale Cannabis)
▪ 10006994 (Voorgerolde Cannabis)
Aan de klasse 64010200 (Persoonlijke Koffers/Tassen/Accessoires) is de volgende nieuwe brick
toegevoegd:
o 10007238 (Broodtrommels/Lunchboxes (Niet-Elektrisch))
Aan de klasse 66010300 (Toestellen voor Mobiele Communicatie/Diensten) is de volgende
nieuwe brick toegevoegd:
o 10007020 (Accessoires voor Mobiele Telefoons/Smartphones)
Aan de familie 72020000 (Kleine Huishoudapparaten) is toegevoegd:
o klasse 72020800 (Domotica) met de volgende nieuwe bricks en bijbehorende
attributen:
▪ 10007021 (Domotica - Bedieningspaneel)
▪ 10007022 (Domotica - Beveiligingsapparatuur)
▪ 10007023 (Domotica - Apparaten voor Temperatuurregeling)
▪ 10007024 (Domotica - Tuinapparatuur)
▪ 10007025 (Domotica – Verlichtingsapparatuur)
Aan de klasse 75030100 (Decoraties) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007011 (Kunstkerstboom)
Aan de klasse 75030400 (Klokken) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007006 (Wekkers)
Aan de klasse 79010100 (Sanitair/Sanitaire Voorzieningen) zijn de volgende nieuwe bricks
toegevoegd met bijbehorende attributen:
o 10007015 (Toilet/Bidet Frames)
o 10007016 (Toilet/Bidet Kits)
o 10007017 (Toilet/Bidet Onderdelen/Accessoires)
o 10007018 (Toilet/Bidet Frontplaat)
Aan de klasse 79010400 (Wateropslag/–behandeling) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007038 (Waterverzachters Onderdelen/Accessoires)
Aan de klasse 79010500 (Verwarmingsinstallatie) zijn de volgende nieuwe bricks toegevoegd
met bijbehorende attributen:
o 10007003 (Verwarmingskabel/Verwarmingstape)
o 10007004 (Open Haard Behandelingen/Reinigingsmiddelen)
o 10007005 (Huishoud Boilers/Verwarmingsketels/Geisers - Onderdelen/Accessoires)
Aan de klasse 80010400 (Draag–/Hef–/Klimuitrusting) is de volgende nieuwe brick
toegevoegd:
o 10007019 (Ladder Onderdelen/Accessoires)
Aan de klasse 81010100 (Tuin Zwembaden/Vijvers/Waterpartijen en Decoratie) is de volgende
nieuwe brick toegevoegd:
o 10007037 (Zwembad Wanden/Folie)
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Aan de klasse 81010300 (Meubilair/Inrichting voor Tuin) zijn de volgende nieuwe bricks
toegevoegd met bijbehorende attributen:
o 10007014 (Tuin Opslagbox)
o 10007036 (Parasolvoeten)
Aan de klasse 81010500 (Tuin Schermen/–Omheining) is de volgende nieuwe brick
toegevoegd:
o 10007012 (Gabion)
Aan de klasse 81011500 (Tuinaarde/–mest) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007009 (Kunstgras)
Aan de klasse 82010400 (Elektrisch Gereedschap – Handbediend Draagbaar) zijn de volgende
nieuwe bricks toegevoegd met bijbehorende attributen:
o 10007026 (Zandstraalmachines)
o 10007027 (Boorhamer en Schroevendraaier Set)
o 10007028 (Sloophamer)
o 10007029 (Inspectiecamera/Endoscoop (DIY))
o 10007030 (Gatenzaag)
o 10007031 (Mixer/Trilplaat)
o 10007032 (Oscillerende Multitools)
o 10007033 (Roterende Multitools)
o 10007034 (Schuurrollers (Elektrisch))
o 10007035 (Muurfrees (Elektrisch))
Aan de klasse 83010900 (Raamonderdelen/–accessoires) is de volgende nieuwe brick
toegevoegd:
o 10007039 (Raamluikmotoren)
Aan de klasse 83011400 (Dakgoten/Afwatering) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007013 (Afvoerroosters)
Aan de klasse 83011900 (Bevestigingsmaterialen) zijn de volgende nieuwe bricks toegevoegd
met bijbehorende attributen:
o 10007001 (Deuvels)
o 10007002 (Lamellendeuvels)
Aan de familie 83010000 (Bouwbenodigdheden) is toegevoegd:
o klasse 83012600 (Buiten Overkappingsconstructies) met de volgende nieuwe bricks en
bijbehorende attributen:
▪ 10006998 (Carport)
▪ 10006999 (Terrasoverkapping)
▪ 10007000 (Garage)
Aan de klasse 91030100 (Alarmsystemen) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007008 (Glasbreukmelder)
Aan de klasse 91030200 (Deur/Raam/Onroerend Goed Veiligheidsproducten) is de volgende
nieuwe brick toegevoegd:
o 10007007 (Anti-klim Veiligheidsproduct)
Aan de klasse 93080100 (Struiken/Bomen) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007010 (Kerstboom - Zonder Kluit)

Het segment 73000000 is hernoemd van Keuken–/Huishoudbenodigdheden naar Keukengerei en
Tafelgerei, en de indeling is geheel herzien. Daarnaast:
• Aan de klasse 73040400 (Kookgerei/Bakgerei) zijn de volgende nieuwe bricks toegevoegd:
o 10007239 (Fondueset (Niet-Elektrisch))
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o 10007240 (Fondueset (Niet-Elektrisch) - Accessoires/Onderdelen)
o 10007241 (Potten/Pannen/Wokken/Braadpannen - Assortimenten)
De nieuwe familie 73050000 (Tafelgerei) is toegevoegd, met daarbij:
o De nieuwe klasse 73050200 (Eetgerei (Niet Wegwerp)) met de volgende nieuwe brick:
▪ 10007242 (Eetgerei - Assortimenten)
o De nieuwe klasse 73050300 (Drinkgerei (Niet Wegwerp)) met de volgende nieuwe
bricks en bijbehorende attributen:
▪ 10007243 (Drinkglazen op Voet voor Wijn/Water/Champagne)
▪ 10007244 (Drinkglazen zonder Voet)
▪ 10007245 (Cocktailglazen)
▪ 10007246 (Set Glazen)
▪ 10007247 (Drinkgerei - Overig)
▪ 10007248 (Drinkgerei - Assortimenten)
▪ 10007249 (Bierglazen)
▪ 10007250 (Thee/Koffie/Chocolademelk - Accessoires)
▪ 10007251 (Thee/Koffie/Chocolademelk - Assortimenten)
o De nieuwe klasse 73050500 (Bargerei (Niet Wegwerp)) met de volgende nieuwe bricks
en bijbehorende attributen:
▪ 10007252 (Wijnaccessoires)
▪ 10007253 (Cocktailaccessoires (Niet Wegwerp))
▪ 10007254 (Overige Bar- en Wijnaccessoires)
▪ 10007255 (Bargerei - Assortimenten)
o De nieuwe klasse 73050600 (Serveergerei (Niet Wegwerp)) met de volgende nieuwe
bricks en bijbehorende attributen:
▪ 10007256 (Buffet)
▪ 10007257 (Serveergerei - Assortimenten)
▪ 10007258 (Platte Dienbladen)
▪ 10007259 (Diepe Dienbladen)
▪ 10007260 (Serveergerei - Overig)
o De nieuwe klasse 73050700 (Tafelgerei (Wegwerp)) met de volgende nieuwe bricks en
bijbehorende attributen:
▪ 10007261 (Drankgerei (Wegwerp))
▪ 10007262 (Bestek (Wegwerp))
▪ 10007263 (Tafelgerei Accessoires (Wegwerp))
▪ 10007264 (Tafelkleden/Servetten (Wegwerp))
o De nieuwe klasse 73050800 (Tafelgerei Assortimenten) met de volgende nieuwe brick
en bijbehorende attributen:
▪ 10007265 (Tafelgerei - Assortimenten)
o De nieuwe klasse 73050900 (Tafelgerei Accessoires) met de volgende nieuwe bricks en
bijbehorende attributen:
▪ 10007266 (Tafelgerei Accessoires - Overig)
▪ 10007267 (Tafelgerei Accessoires - Assortimenten)
o De nieuwe klasse 73051000 (Bestek (Niet Wegwerp)) met de volgende nieuwe bricks
en bijbehorende attributen:
▪ 10007268 (Thee/Koffie Bestek (Niet Wegwerp))
▪ 10007269 (Bestek - Overig (Niet Wegwerp))
▪ 10007270 (Bestek - Assortimenten (Niet Wegwerp))
▪ 10007271 (Bestekzakmes)
▪ 10007272 (Tafelbestek (Niet Wegwerp))
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▪ 10007273 (Opdienbestek (Niet Wegwerp))
▪ 10007274 (Bestek voor Vis/Schaaldieren/Slakken (Niet Wegwerp))
▪ 10007275 (Bestek voor Voorgerecht/Nagerecht/Kaas (Niet Wegwerp))
De klasse 73040500 (Tafelgerei – Serveer–/Eet–/Drinkbenodigdheden) is verwijderd.
Tevens daarbij:
▪ De brick 10002132 (Cocktailshakers) is vervallen. U dient nu de brick 10007253
(Cocktailaccessoires (Niet Wegwerp)) te gebruiken.
▪ De brick 10002156 (Bestek (Niet Wegwerp)) is vervallen. U dient nu de juiste
bestek-brick te selecteren uit de klasse 73051000 (Bestek (Niet Wegwerp)) te
gebruiken.
▪ De brick 10002157 (Serveer–/Drinkglazen) is vervallen. U dient nu de juiste
glazen-brick te selecteren uit de klasse 73050300 (Drinkgerei (Niet Wegwerp))
te gebruiken.
▪ De brick 10002166 (Serveer–/Eet–/Drinkbenodigdheden – Assortimenten) is
vervallen. U dient nu de juiste brick te selecteren uit 10007257 (Serveergerei Assortimenten), 10007242 (Eetgerei – Assortimenten) en 10007248 (Drinkgerei
- Assortimenten).
▪ De brick 10002167 (Serveer–/Eet–/Drinkbenodigdheden – Overig) is vervallen.
U dient nu de juiste brick te selecteren uit 10007260 (Serveergerei - Overig), de
juiste eetgerei-brick uit de klasse 73050200 (Eetgerei (Niet Wegwerp)) en
10007247 (Drinkgerei - Overig).
▪ De brick 10005202 (Placemats/Onderzetters – Niet–stoffen/Niet–textiel) is
vervallen. U dient nu de brick 10007264 (Tafelkleden/Servetten (Wegwerp)) te
gebruiken.
De klasse 73041100 (Tafelgerei voor Baby's) is verwijderd.
De klasse 81010900 (Tuin Motorgestuurd Gereedschap) is verwijderd.
De klasse 81011300 (Tuin Handgereedschap) is verwijderd.

Aan het segment 94000000 (Cultuurgewassen) zijn bij de familie 94020000
(Cultuurgewassen voor Voedselproductie) de volgende klassen toegevoegd:
o 94020500 (Gewassen voor de Productie van eetbare Bessen en houtig klein Fruit) met
de bricks:
▪ 10007040 (Krentenbomen (Amelanchier))
▪ 10007041 (Madronabomen (Arbutus menziesii))
▪ 10007042 (Berendruifplanten)
▪ 10007043 (Appelbesheesters (Aronia))
▪ 10007044 (Meidoornheesters (Crataegus))
▪ 10007045 (Olijfwilgbomen (Elaeagnus multiflora))
▪ 10007046 (Kraaiheiplanten (Empetrum nigrum))
▪ 10007047 (Aardbeienplanten (Fragaria x ananassa))
▪ 10007048 (Duindoornheesters (Hippophae))
▪ 10007049 (Acerola/West-Indische kersbomen (Malpighia emarginata))
▪ 10007050 (Gele ribesheesters (Ribes aureum))
▪ 10007051 (Dauwbraamheesters (Rubus flagellaris))
▪ 10007052 (Bramenplanten (Rubus fruticosus))
▪ 10007053 (Frambozenplanten (Rubus idaeus))
▪ 10007054 (Taybesheesters (Rubus Tayberry hybrids))
▪ 10007055 (Californische dauwbraamplanten (Rubus ursinus))
▪ 10007056 (Loganbesheesters (Rubus x loganobaccus))
▪ 10007057 (Vlierbesheesters (Sambucus))
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▪ 10007058 (Schisandra chinensisheesters (Schisandra chinensis))
▪ 10007059 (Wilde lijsterbesbomen (Sorbus aucuparia))
▪ 10007060 (Lijsterbesbomen (Sorbus domestica))
▪ 10007061 (Blueleaf/Cascadebesheesters (Vaccinium deliciosum))
▪ 10007062 (Amerikaanse Cranberryheesters (Vaccinium macrocarpon))
▪ 10007063 (Kraakbesheesters (Vaccinium membranaceum))
▪ 10007064 (Blauwe bosbesplanten (Vaccinium myrtillus))
▪ 10007065 (Kleine veenbesplanten (Vaccinium oxycoccos))
▪ 10007066 (Rode kraakbesheesters (Vaccinium parvifolium))
▪ 10007067 (Amerikaanse bosbesheesters (Vaccinium sect. Cyanococcus))
▪ 10007068 (Vossenbesheesters (Vaccinium vitis-idaea))
▪ 10007069 (Schapenbesheesters (Viburnum lentago))
▪ 10007070 (Tafeldruivenplanten (Vitis sp.))
94020600 (Gewassen voor de Productie van eetbare Vruchten van de Wijnruitfamilie
(Citrusachtigen)) met de bricks:
▪ 10007071 (Slijmappelbomen (Aegle marmelos))
▪ 10007072 (Calamondinbomen (Citrofortunella microcarpa))
▪ 10007073 (Sukadebomen (Citrus medica))
▪ 10007074 (Clementinebomen (Citrus clementina))
▪ 10007075 (Grapefruitbomen (Citrus paradisi))
▪ 10007076 (Wilde citroenbomen (Poncirus trifolata))
▪ 10007077 (Zoete limoenbomen (Citrus limettioides))
▪ 10007078 (King mandarijnenbomen (Citrus nobilis))
▪ 10007079 (Kumquatbomen (Citrus japonica))
▪ 10007080 (Citroenbomen (Citrus limon))
▪ 10007081 (Perzische limoenbomen (Citrus latifolia))
▪ 10007082 (Mandarijnenbomen (Citrus x reticulata))
▪ 10007083 (Limoenbomen (Citrus aurantifolia))
▪ 10007084 (Minneolabomen (Citrus x tangelo))
▪ 10007085 (Papedabomen (Citrus papeda))
▪ 10007086 (Pompelmoesbomen (Citrus maxima))
▪ 10007087 (Satsumabomen (Citrus reticulata 'Satsuma'))
▪ 10007088 (Zure sinaasappelbomen (Citrus aurantium))
▪ 10007089 (Limetten bomen (Citrus limetta))
▪ 10007090 (Sinaasappelbomen (Citrus sinensis))
▪ 10007091 (Tangerinebomen (Citrus tangerina))
▪ 10007092 (Wampeebomen (Clausena lansium))
94020700 (Gewassen voor de Productie van eetbare Steenvruchten) met de bricks:
▪ 10007093 (Abrikozenbomen (Prunus armeniaca))
▪ 10007094 (Mirabelbomen (Prunus domestica ssp. Insititia))
▪ 10007095 (Reine Claudebomen (Prunus domestica ssp. Insititia))
▪ 10007096 (Nectarinebomen (Prunus persica var nucipersica))
▪ 10007097 (Paraguayobomen (Prunus persica var. Platycarpa))
▪ 10007098 (Perzikbomen (Prunus persica))
▪ 10007099 (Pruimenbomen (Prunus domestica))
▪ 10007100 (Hybride pruimenbomen(Prunus hybrids))
▪ 10007101 (Sleedoornbomen (Prunus spinosa))
▪ 10007102 (Zure kersenbomen (Prunus cerasus))
▪ 10007103 (Zoete kersenbomen (Prunus avium))
94020800 (Gewassen voor de Productie van eetbare Cactusvruchten) met de bricks:
▪ 10007104 (Cactusvijgplanten (Opuntia ficus-indica))
▪ 10007105 (Roodvlezige Drakenvruchtenplanten (Hylocereus costaricensis))
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▪ 10007106 (Pitayaplanten (Stenocereus))
▪ 10007107 (Witvlezige drakenvruchtplanten (Hylocereus undatus))
▪ 10007108 (Gele Pitahayaplanten (Selenicereus megalanthus))
94020900 (Gewassen voor de Productie van eetbare Vruchten van Palmbomen) met
de bricks:
▪ 10007109 (Acaipalmbomen (Euterpe oleracea))
▪ 10007110 (Kokosnootpalmbomen (Cocos nucifera))
▪ 10007111 (Dadelpalmbomen (Phoenix dactylifera))
▪ 10007112 (Palmyra palmbomen (Borassus))
▪ 10007113 (Salakbomen (Salacca edulis))
94021000 (Gewassen voor de Productie van eetbare Vruchten van de Mirtefamile)
met de bricks:
▪ 10007114 (Feijoabomen (Feijoa sellowiana))
▪ 10007115 (Guavebomen (Psidium guajava))
▪ 10007116 (Jaboticababomen (Myrciaria cauliflora))
▪ 10007117 (Djambolanbomen (Syzygium cumini))
▪ 10007118 (Djamboe-semarangbomen (Syzygium samarangense))
▪ 10007119 (Ma-kiangbomen (Cleistocalyx operculatus var. paniala))
▪ 10007120 (Djamboe-bolbomen (Syzygium malaccense))
▪ 10007121 (Strawberry Guavabomen (Psidium cattleianum))
▪ 10007122 (Water applebomen (Syzygium aqueum))
94021100 (Gewassen voor de Productie van eetbare Vruchten van de
Pruikenboomfamilie) met de bricks:
▪ 10007123 (Ambarellabomen (Spondias dulcis))
▪ 10007124 (Dracontomelon daobomen (Dracontomelon dao))
▪ 10007125 (Gele mombinpruimennbomen (Spondias mombin))
▪ 10007126 (Gandariabomen (Bouea macrophylla))
▪ 10007127 (Stinkende-mangobomen (Mangifera foetida))
▪ 10007128 (Kuwinibomen (Mangifera odorata))
▪ 10007129 (Mangobomen (Mangifera indica))
▪ 10007130 (Marulabomen (Sclerocarya birrea))
▪ 10007131 (Purple mombrilbomen (Spondias purpurea))
94021200 (Gewassen voor de Productie van eetbare Vruchten van de
Zeepboomfamilie) met de bricks:
▪ 10007132 (Akibomen (Blighia sapida))
▪ 10007133 (Longanbomen (Dimocarpus longan))
▪ 10007134 (Lycheebomen (Litchi chinensis))
▪ 10007135 (Rambutanbomen (Nephelium lappaceum))
▪ 10007136 (Tavabomen (Pometia pinnata))
94021300 (Gewassen voor de Productie van eetbare Vruchten van Zapote Bomen en
Heesters) met de bricks:
▪ 10007137 (Afrikaanse sterappelbomen (Chrysophyllum albidum))
▪ 10007138 (Lucumabomen (Pouteria lucuma))
▪ 10007139 (Mamey Sapotebomen (Pouteria sapota))
▪ 10007140 (Sapodillabomen (Manilkara zapota))
▪ 10007141 (Cainitobomen (Chrysophyllum cainito))
▪ 10007142 (Witte zapotebomen (Casimiroa edulis))
▪ 10007143 (Amerikaanse mammi-appelbomen (Mammea americana))
▪ 10007144 (Gele zapotebomen (Pouteria campechiana))
94021400 (Cultuurgewassen voor Productie van Eetbare Vruchten van de
Phyllanthaceae boom) met de bricks:
▪ 10007145 (Salamanderbomen (Antidesma bunius))
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▪ 10007146 (Burmese druivenbomen (Baccaurea ramiflora))
▪ 10007147 (Indiase kruisbesbomen (Phyllanthus emblica))
▪ 10007148 (Rambaibomen (Baccaurea motleyana))
▪ 10007149 (Grosellabomen (Phyllanthus acidus))
▪ 10007150 (Tampoibomen (Baccaurea macrocarpa))
94021500 (Gewassen voor de Productie van eetbare Vruchten van andere Bomen en
Heesters) met de bricks:
▪ 10007151 (Amerikaanse Persimoenbomen (Diospyros virginiana))
▪ 10007152 (Avocadobomen (Persea americana))
▪ 10007153 (Reuzengranadillabomen (Passiflora quadrangularis))
▪ 10007154 (Gagelheesters (Myrica))
▪ 10007155 (Blimbingbomen (Averrhoa bilimbi))
▪ 10007156 (Zwarte zapotebomen (Diospyros digyna))
▪ 10007157 (Goudbesbomen (Physalis peruviana))
▪ 10007158 (Carambola/stervruchtbomen (Averrhoa carambola))
▪ 10007159 (Tjampedakbomen (Artocarpus integer))
▪ 10007160 (Chinese Jujubebomen (Ziziphus jujuba))
▪ 10007161 (Cupuazubomen (Theobroma grandiflora))
▪ 10007162 (Durianbomen (Durio zibethinus))
▪ 10007163 (Vijgebomen (Ficus carica))
▪ 10007164 (Camachilbomen (Pithecellobium dulce))
▪ 10007165 (Indiase jujubebomen (Ziziphus mauritiana))
▪ 10007166 (Indiase pruimenbomen (Flacourtia indica))
▪ 10007167 (Nangkabomen (Artocarpus heterophyllus))
▪ 10007168 (Aardbeienbomen (Muntingia calabura))
▪ 10007169 (Jengkolbomen (Archidendron jiringa))
▪ 10007170 (Kakibomen (Diospyros kaki))
▪ 10007171 (Kiwifruitbomen (Actinidia deliciosa))
▪ 10007172 (Kokumbomen (Garcinia indica))
▪ 10007173 (Langsatbomen (Lansium domesticum))
▪ 10007174 (Mabolobomen (Diospyros discolor))
▪ 10007175 (Mangoesteenbomen (Garcinia mangostana))
▪ 10007176 (Passievruchtbomen (Passiflora edulis))
▪ 10007177 (Bergpapajabomen (Vasconcellea pubescens))
▪ 10007178 (Moerbeibomen (Morus))
▪ 10007179 (Nonibomen (Morinda citrifolia))
▪ 10007180 (Papajabomen (Carica papaya))
▪ 10007181 (Ananasplanten (Ananas comosus))
▪ 10007182 (Granaatappelbomen (Punica granatum))
▪ 10007183 (Santolbomen (Sandoricum koetjape))
▪ 10007184 (Zoete Granadillabomen (Passiflora ligularis))
▪ 10007185 (Tamarillobomen (Cyphomandra betacea))
▪ 10007186 (Tamarindebomen (Tamarindus indica))
94021600 (Gewassen voor de Productie van eetbare Noten) met de bricks:
▪ 10007187 (Amandelbomen (Prunus dulcis var. dulcis))
▪ 10007188 (Betel- of arecapalmbomen (Areca catechu))
▪ 10007189 (Bittere amandelbomen (Prunus dulcis var. amara))
▪ 10007190 (Paranotenbomen (Bertholletia excelsa))
▪ 10007191 (Boter- of swarri notenbomen (Caryocar nuciferum))
▪ 10007192 (Cashewnootbomen (Anacardium occidentale))
▪ 10007193 (Kastanjebomen (Castanea sativa))
▪ 10007194 (Chinquapinbomen (Castanopsis))
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▪ 10007195 (Hazelnootbomen (Corylus avellana))
▪ 10007196 (Indische amandelbomen (Terminalia catappa))
▪ 10007197 (Javaanse amandelbomen (Canarium indicum))
▪ 10007198 (Colabomen (Cola acuminata))
▪ 10007199 (Macadamiabomen (Macadamia ternifolia))
▪ 10007200 (Monkeypotbomen (Lecythis ollaria))
▪ 10007201 (Mozindabomen (Treculia africana))
▪ 10007202 (Paradijsnootbomen (Lecythis zabucajo))
▪ 10007203 (Pecannootbomen (Carya illinoinensis))
▪ 10007204 (Pijnbomen (Pinus pinea))
▪ 10007205 (Pistachebomen (Pistacia vera))
▪ 10007206 (Sheabomen (Vitellaria paradoxa))
94021700 (Gewassen voor de Productie van eetbare Vruchten van Grondnootplanten)
met de bricks:
▪ 10007207 (Americaanse grondnootplanten (Apios americana))
▪ 10007208 (Bambara grondnootplanten (Vigna subterranea))
▪ 10007209 (Hausa grondnootplanten (Macrotyloma geocarpum))
▪ 10007210 Pindaplanten (Arachis hypogaea))
94021800 (Gewassen voor de Productie van Dranken) met de bricks:
▪ 10007211 (Aloe Veraplanten (Aloe vera))
▪ 10007212 (Asam Gelugurbomen (Garcinia atroviridis))
▪ 10007213 (Lindebomen (Tilia))
▪ 10007214 (Cacaobomen (Theobroma cacao))
▪ 10007215 (Camomilaplanten (Matricaria chamomilla))
▪ 10007216 (Bittere aloeplanten (Aloe ferox))
▪ 10007217 (Koffieheesters (Coffea))
▪ 10007218 (Griekse alantplanten (Inula helenium))
▪ 10007219 (Guaranaplanten (Paullinia cupana))
▪ 10007220 (Hopplanten (Humulus lupulus))
▪ 10007221 (Geelmelkhoutbomen (Garcinia livingstonei))
▪ 10007222 (Jasmijnplanten (Jasminum officinale))
▪ 10007223 (Kavaheesters (Piper methysticum))
▪ 10007224 (Knoopkruidplanten (Centaurea))
▪ 10007225 (Ledumplanten (Ledum groenlandicum))
▪ 10007226 (Moringabomen (Moringa oleifera))
▪ 10007227 (Rooibosplanten (Aspalathus linearis))
▪ 10007228 (Roselleplanten (Hibiscus sabdariffa))
▪ 10007229 (Rozenplanten (Rosa))
▪ 10007230 (Sennaplanten (Senna alexandrina))
▪ 10007231 (Socotra Aloeplanten (Aloe perryi))
▪ 10007232 (Theeheesters (Camellia sinensis))
▪ 10007233 (Theebomen (Leptospermum))
▪ 10007234 (Violenplanten (Viola))
▪ 10007235 (Wijnpalmbomen (Jubaea))
▪ 10007236 (Wijndruifplanten (Vitis vinifera))
▪ 10007237 (Yerba Mateplanten (Ilex paraguariensis))

9/9

