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 425/2007 art. 1, punt 2 en 

bijlage I (aangepast) 

BIJLAGE I 

Tabel I1. Goederenvervoer naar soort goederen (jaargegevens) 

Elementen Codering Classificatie Eenheid 

Tabel 2 alfanume-

rieke tekens 

„I1”  

Rapporterend land 2 letters NUTS0 (landencode)  

Jaar 4 cijfers „jjjj”  

Land/regio van 

lading 

4 alfanume-

rieke tekens 

NUTS2
1
  

Land/regio van 

lossing 

4 alfanume-

rieke tekens 

NUTS2
2
  

Soort vervoer 1 cijfer 1 = nationaal 

2 = internationaal (m.u.v. 

doorvaart) 

3 = doorvaart 

 

Soort goederen 2 cijfers NST  2007    

Soort verpakking 1 cijfer 1 = in containers 

2 = niet in containers en 

lege containers 

 

Vervoerd gewicht   ton 

Tonkilometers   tonkilometer 

_____________ 

                                                 
1 Als de regiocode onbekend of niet beschikbaar is, moet de volgende codering worden gebruikt: 

 – „NUTS0 + ZZ” als het partnerland een NUTS-code heeft; 

 – „ISO code + ZZ” als het partnerland geen NUTS-code heeft; 

 – „ZZZZ” als het partnerland volledig onbekend is. 
2 Als de regiocode onbekend of niet beschikbaar is, moet de volgende codering worden gebruikt: 

 – „NUTS0 + ZZ” als het partnerland een NUTS-code heeft; 

 – „ISO code + ZZ” als het partnerland geen NUTS-code heeft; 

 – „ZZZZ” als het partnerland volledig onbekend is. 
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BIJLAGE II 

Tabel II1. Vervoer naar scheepsvlag en soort schip (jaargegevens) 

Elementen Codering Classificatie Eenheid 

Tabel 3 alfanume-

rieke tekens 

„II1”  

Rapporterend 

land 

2 letters NUTS0 (landencode)  

Jaar 4 cijfers „jjjj”  

Land/regio van 

lading 

4 alfanume-

rieke tekens 

NUTS2
3
  

Land/regio van 

lossing 

4 alfanume-

rieke tekens 

NUTS2
4
  

Soort vervoer 1 cijfer 1 = nationaal 

2 = internationaal (m.u.v. 

doorvaart) 

3 = doorvaart 

 

Soort schip 1 cijfer 1 = motorschip 

2 = schip zonder eigen 

aandrijving 

3 = motortankschip 

4 = tankschip zonder eigen 

aandrijving 

5 = ander soort vrachtschip 

6 = zeeschip 

 

Nationaliteit van 

het schip 

2 letters NUTS0 (landencode)
5
  

Vervoerd gewicht   ton 

Tonkilometers   tonkilometer 

                                                 
3 Als de regiocode onbekend of niet beschikbaar is, moet de volgende codering worden gebruikt: 

 – „NUTS0 + ZZ” als het partnerland een NUTS-code heeft; 

 – „ISO code + ZZ” als het partnerland geen NUTS-code heeft; 

 – „ZZZZ” als het partnerland volledig onbekend is. 
4 Als de regiocode onbekend of niet beschikbaar is, moet de volgende codering worden gebruikt: 

 – „NUTS0 + ZZ” als het partnerland een NUTS-code heeft; 

 – „ISO code + ZZ” als het partnerland geen NUTS-code heeft; 

 – „ZZZZ” als het partnerland volledig onbekend is. 
5 Als het land van registratie van het schip geen NUTS-code heeft, moet de ISO-landencode worden 

vermeld. Als de nationaliteit van het schip onbekend is, moet de code „ZZ” worden gebruikt. 
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Tabel II2. Scheepsverkeer (jaargegevens) 

Elementen Codering Classificatie Eenheid 

Tabel 3 alfanume-

rieke tekens 

„II2”  

Rapporterend land 2 letters NUTS0 (landencode)  

Jaar 4 cijfers „jjjj”  

Soort vervoer 1 cijfer 1 = nationaal 

2 = internationaal 

(m.u.v. 

doorvaart) 

3 = doorvaart 

 

Aantal verplaatsingen 

van beladen schepen 

  verplaatsingen van 

schepen 

Aantal verplaatsingen 

van lege schepen 

  verplaatsingen van 

schepen 

Scheepskilometers 

(beladen schepen) 

  scheepskilometer 

Scheepskilometers 

(lege schepen) 

  scheepskilometer 

NB: Toezending van deze tabel II2 is facultatief. 

_____________ 
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BIJLAGE III 

Tabel III1. Containervervoer naar soort goederen (jaargegevens) 

Elementen Codering Classificatie Eenheid 

Tabel 4 alfanume-

rieke tekens 

„III1”  

Rapporterend land 2 letters NUTS0 (landencode)  

Jaar 4 cijfers „jjjj”  

Land/regio van 

lading 

4 alfanume-

rieke tekens 

NUTS2
6
  

Land/regio van 

lossing 

4 alfanume-

rieke tekens 

NUTS2
7
  

Soort vervoer 1 cijfer 1 = nationaal 

2 = internationaal (m.u.v. 

doorvaart) 

3 = doorvaart 

 

Grootte van de 

containers 

1 cijfer 1 = 20 voet 

2 = 40 voet 

3 = groter dan 20 voet maar 

kleiner dan 40 voet 

4 = groter dan 40 voet 

 

Beladingstoestand 1 cijfer  1 = beladen 

containers 

 2 = lege containers 

 

Soort goederen 2 cijfers NST  2007    

Vervoerd gewicht   ton 

Tonkilometers   tonkilometer 

TEU   TEU 

TEU-km   TEU-km 

_____________ 

                                                 
6 Als de regiocode onbekend of niet beschikbaar is, moet de volgende codering worden gebruikt: 

 – „NUTS0 + ZZ” als het partnerland een NUTS-code heeft; 

 – „ISO-code + ZZ” als het partnerland geen NUTS-code heeft; 

 – „ZZZZ” als het partnerland volledig onbekend is. 
7 Als de regiocode onbekend of niet beschikbaar is, moet de volgende codering worden gebruikt: 

 – „NUTS0 + ZZ” als het partnerland een NUTS-code heeft; 

 – „ISO-code + ZZ” als het partnerland geen NUTS-code heeft; 

 – „ZZZZ” als het partnerland volledig onbekend is. 
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BIJLAGE IV 

Tabel IV1. Vervoer naar scheepsvlag (kwartaalgegevens) 

Elementen Codering Classificatie Eenheid 

Tabel 3 alfanume-

rieke tekens 

„IV1”  

Rapporterend land 2 letters NUTS0 (landencode)  

Jaar 4 cijfers „jjjj”  

Kwartaal 2 cijfers 41 = kwartaal 1 

42 = kwartaal 2 

43 = kwartaal 3 

44 = kwartaal 4 

 

Soort vervoer 1 cijfer 1 = nationaal 

2 = internationaal (m.u.v. 

doorvaart) 

3 = doorvaart 

 

Nationaliteit van 

het schip 

2 letters NUTS0 (landencode)
8
  

Vervoerd gewicht   ton 

Tonkilometers   tonkilometer 

 

Tabel IV2. Containervervoer naar scheepsvlag (kwartaalgegevens) 

Elementen Codering Classificatie Eenheid 

Tabel 3 alfanume-

rieke tekens 

„IV2”  

Rapporterend land 2 letters NUTS0 (landencode)  

Jaar 4 cijfers „jjjj”  

                                                 
8 Als het land van registratie van het schip geen NUTS-code heeft, moet de ISO-landencode worden 

vermeld. Als de nationaliteit van het schip onbekend is, moet de code „ZZ” worden gebruikt. 
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Kwartaal 2 cijfers 41 = kwartaal 1 

42 = kwartaal 2 

43 = kwartaal 3 

44 = kwartaal 4 

 

Soort vervoer 1 cijfer 1 = nationaal 

2 = internationaal 

(m.u.v. doorvaart) 

3 = doorvaart 

 

Nationaliteit van het 

schip 

2 letters NUTS0 (landencode)
9
  

Beladingstoestand 1 cijfer 1 = beladen containers 

2 = lege containers 

 

Vervoerd gewicht   ton 

Tonkilometers   tonkilometer 

TEU   TEU 

TEU-km   TEU-km 

_____________ 

                                                 
9 Als het land van registratie van het schip geen NUTS-code heeft, moet de ISO-landencode worden 

vermeld. Als de nationaliteit van het schip onbekend is, moet de code „ZZ” worden gebruikt. 
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BIJLAGE V 

Tabel V1. Goederenvervoer (jaargegevens) 

Elementen Codering Classificatie Eenheid 

Tabel 2 alfanume-

rieke tekens 

„V1”  

Rapporterend land 2 letters NUTS0 (landencode)  

Jaar 4 cijfers „jjjj”  

Soort vervoer 1 cijfer 1 = nationaal 

2 = internationaal (m.u.v. 

doorvaart) 

3 = doorvaart 

 

Soort goederen 2 cijfers NST  2007    

Vervoerd gewicht   ton 

Tonkilometers   tonkilometer 

_____________ 
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 1304/2007 art. 4 en bijlage  

BIJLAGE VI 

NST 2007 

Afdeling Omschrijving 

01 Producten van de landbouw, jacht en bosbouw; vis en andere visserijproducten 

02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardolie en aardgas 

03 Metaalertsen en andere delfstoffen; turf; uranium en thorium 

04 Voedings- en genotmiddelen 

05 Textiel en textielproducten; leder en lederwaren 

06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. meubelen); vlecht- en mandenmakerswerk; 

pulp, papier en papierwaren; drukwerk en opgenomen media 

07 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 

08 Chemische producten en synthetische of kunstmatige vezels; producten van 

rubber of kunststof; splijt- en kweekstoffen 

09 Overige niet-metaalhoudende minerale producten 

10 Metalen in primaire vorm; producten van metaal, andere dan machines en 

apparaten 

11 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.; kantoormachines en computers; 

elektrische machines en apparaten, n.e.g.; radio-, televisie- en 

telecommunicatieapparatuur; medische apparatuur en instrumenten, precisie- en 

optische instrumenten; uurwerken 

12 Transportmiddelen 

13 Meubelen; overige industrieproducten, n.e.g. 

14 Secundaire grondstoffen; gemeentelijk afval en overig afval 

15 Brieven, pakketten 

16 Uitrusting en materiaal voor het vervoer van goederen 

17 Vervoerde goederen in het kader van particuliere of bedrijfsverhuizingen; 

separaat van passagiers vervoerde bagage; voor reparatiedoeleinden vervoerde 

voertuigen; overige niet voor de markt bestemde goederen, n.e.g. 

18 Gegroepeerde goederen: diverse soorten goederen die gezamenlijk worden 

vervoerd 
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19 Niet identificeerbare goederen: goederen die om de een of andere reden niet te 

identificeren zijn en daarom ook niet in de groepen 01 tot en met 16 kunnen 

worden opgenomen 

20 Overige goederen, n.e.g. 

_____________ 
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BĲLAGE VII 

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan 

Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad 

(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 1) 

 

Verordening (EG) nr. 425/2007 van de Commissie 

(PB L 103 van 20.4.2007, blz. 26) 

Uitsluitend artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1304/2007 van de Commissie 

(PB L 290 van 8.11.2007, blz. 14) 

Uitsluitend artikel 4 

Verordening (EU) 2016/1954 van het Europees Parlement en 

de Raad 

(PB L 311 van 17.11.2016, blz. 20) 

 

_____________ 
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BIJLAGE VIII 

CONCORDANTIETABEL 

Verordening (EG) nr. 1365/2006 De onderhavige verordening 

Artikelen 1 tot en met 4 Artikelen 1 tot en met 4 

Artikel 4 bis Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 6 

Artikel 6 Artikel 7 

Artikel 7 Artikel 8 

Artikel 8 Artikel 9 

Artikel 10 Artikel 11 

Artikel 11 – 

– Artikel 12 

Artikel 12 Artikel 13 

Bijlage A Bijlage I 

Bijlage B Bijlage II 

Bijlage C Bijlage III 

Bijlage D Bijlage IV 

Bijlage E Bijlage V 

Bijlage F Bijlage VI 

– Bijlage VII 

– Bijlage VIII 

_____________ 


	Concordantietabel

