
Vak 1: 
Vermeld het bladzijdenummer en het totale aantal bladzijden.

Vak 1.a
 Vermeld de bestemming van de overbrenging met behulp van 
1 van de volgende waarden:

 − 9 = Bestemming – gecertificeerde geadresseerde 
(artikel 33, lid 1, van Richtlijn (EU) 2020/262)

 − 10 = Bestemming – tijdelijk gecertificeerde geadresseerde 
(artikel 33, lid 1, en artikel 35, lid 8, van Richtlijn (EU) 
2020/262)

Vak 1.b 
Vermeld de normale duur van de reis in uren (H) of dagen (D) 
gevolgd door 2 cijfers (bijvoorbeeld H12 of D04). Het getal na 
’H’ mag niet hoger zijn dan 24. 

Houd bij het invullen rekening met het vervoermiddel en de 
afstand. Het getal dat maximaal mag worden ingevuld na ‘D’ 
verschilt per soort vervoerswijze: 

 − ‘Vaste transportinrichting’ niet hoger dan 15 
 − ‘Luchtvervoer’ niet hoger dan 20
 − ‘Vervoer per spoor’, ‘Wegvervoer’ of ‘Vervoer via 

binnenwateren’ niet hoger dan 35
 − ‘Vervoer over zee’ of ‘Overige’ niet hoger dan 45
 − ‘Postzendingen’ niet hoger dan 30

Vak 1.c
Vermeld ARC/noodprocedurenummer met behulp van de 
codelijst hieronder.

Codelijst 2.
Administratieve referentiecode

Veld Inhoud Veldtype Voorbeelden

1 Jaar Numeriek 2 05

2 Identificerend 
kenmerk van de 
lidstaat waar het e-AD/
e-VAD oorspronkelijk 
is ingediend

Alfabetisch 2 ES

3 Nationaal toegekende 
unieke code

Alfanumeriek 
15 (cijfers en 
hoofdletters)

7R19YTE17UIC8J4

4 Soort overbrenging Alfanumeriek 1 P

5 Controlecijfer Numeriek 1 9

Veld 1 geeft de laatste 2 cijfers van het jaar van formele 
aanvaarding van de overbrenging weer.

Veld 2 bevat de in codelijst 3 bedoelde landcode.

Veld 3 moet worden ingevuld met een unieke code voor 
iedere EMCS-overbrenging. De wijze waarop dit veld wordt 
gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, 
maar iedere EMCS-overbrenging dient een uniek nummer te 
krijgen.

Veld 4 bevat een identificerend kenmerk voor het soort 
overbrenging. De waarde is “P” voor een overbrenging 
van reeds tot verbruik uitgeslagen goederen; iedere andere 
waarde is voor een overbrenging van goederen onder 
schorsing van accijns.

Veld 5 bevat het controlecijfer voor de volledige ARC, dat 
fouten bij het invoeren van de ARC moet helpen opsporen.

Vak 1.d
Identificeer de persoon die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van het 1e vervoer met behulp van 1 van de 
volgende waarden: 

 − 1 = Afzender 
 − 2 = Geadresseerde 
 − 3 = Eigenaar van de goederen 
 − 4 = Overige

Vak 1.e 
Het opgegeven tijdstip is de plaatselijke tijd.

Vak 1.f 
Staat op 1 bij de 1e geldigmaking en wordt vervolgens telkens 
met 1 verhoogd bij iedere wijziging van bestemming.

Vak 2.a
Vermeld een geldig SEED-registratienummer van de 
gecertificeerde afzender of de tijdelijk gecertificeerde 
afzender.

Vak 2.b
Vermeld de volledige naam van de gecertificeerde afzender of 
de tijdelijk gecertificeerde afzender.

Vak 2.c
Vermeld de straatnaam van de gecertificeerde afzender of de 
tijdelijk gecertificeerde afzender.

Vak 2.d
Vermeld het straatnummer van de gecertificeerde afzender of 
de tijdelijk gecertificeerde afzender. Dit veld is facultatief.

Vak 2.e
Vermeld de postcode van de gecertificeerde afzender of de 
tijdelijk gecertificeerde afzender. 

Vak 2.f
Vermeld de stad van de gecertificeerde afzender of de tijdelijk 
gecertificeerde afzender.

Vak 2.g
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 3.a
Vermeld een geldig SEED-registratienummer van de 
gecertificeerde afzender of de tijdelijk gecertificeerde 
afzender.

Vak 3.b
Vermeld de volledige naam van de gecertificeerde afzender 
of de tijdelijk gecertificeerde afzender.

Vak 3.c
Vermeld de straatnaam van plaats van verzending van 
de gecertificeerde afzender of de tijdelijk gecertificeerde 
afzender. 

Vak 3.d
Vermeld het straatnummer van de plaats van verzending van 
de gecertificeerde afzender of de tijdelijk gecertificeerde 
afzender. Dit veld is facultatief.

Vak 3.e 
Vermeld de postcode van plaats van verzending van de 
gecertificeerde afzender of de tijdelijk gecertificeerde 
afzender.
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Vak 3.f 
Vermeld de stad van de plaats van verzending van de 
gecertificeerde afzender of de tijdelijk gecertificeerde 
afzender. 

Vak 3.g 
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 4.a
Vermeld een geldig SEED-registratienummer van de 
gecertificeerde geadresseerde of de tijdelijk gecertificeerde 
geadresseerde.

Vak 4.b
Vermeld de volledige naam van de gecertificeerde 
geadresseerde of de tijdelijk gecertificeerde geadresseerde.

Vak 4.c
Vermeld de straatnaam van de gecertificeerde geadresseerde 
of de tijdelijk gecertificeerde geadresseerde.

Vak 4.d
Vermeld het straatnummer van de gecertificeerde 
geadresseerde of de tijdelijk gecertificeerde geadresseerde. 
Dit veld is facultatief.

Vak 4.e
Vermeld de postcode van de gecertificeerde geadresseerde 
of de tijdelijk gecertificeerde geadresseerde

Vak 4.f
Vermeld de stad van de gecertificeerde geadresseerde of de 
tijdelijk gecertificeerde geadresseerde.

Vak 4.g 
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 5.a
Vermeld de lidstaat van bestemming met behulp van de 
landcode.

Landcodes moeten gelijk zijn aan de codes in de nomen-
clatuur van landen en gebieden voor de Europese statistieken 
over de internationale handel in goederen, die zijn opgenomen 
in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1470 van 
de Commissie(1), behalve voor: Griekenland, waar EL moet 
worden gebruikt in plaats van GR.

Vak 6.a 
Vermeld een geldig SEED-registratienummer van de 
gecertificeerde geadresseerde of tijdelijk gecertificeerde 
geadresseerde van de plaats van levering.

Vak 6.b
Vermeld de volledige naam van van de gecertificeerde 
geadresseerde of tijdelijk gecertificeerde geadresseerde.

Vak 6.c
Vermeld de straatnaam van de plaats van levering.

Vak 6.d
Vermeld het straatnummer van de plaats van levering. 
Dit veld is facultatief.

Vak 6.e 
Vermeld de postcode van de plaats van levering.

Vak 6.f
Vermeld de stad van de plaats van levering.

Vak 6.g
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 7.a
Vermeld het unieke volgnummer dat de afzender aan het 
e-VAD toekent en waarmee hij de zending in zijn administratie 
identificeert.

Vak 7.b
Vermeld het nummer van de factuur die betrekking heeft op 
de goederen. ls er nog geen factuur is opgesteld? Vermeld 
dan het nummer van de leveringsbon of van een ander 
vervoersdocument.

Vak 7.c 
De datum van het in vak 7.b vermelde document. Dit veld is 
facultatief.

Vak 7.d,
Vermeld 1 van de volgende waarden:

 − 1 = Herkomst – belastingentrepot (in de in artikel 16, lid 1, 
punt a), van Richtlijn (EU) 2020/262 bedoelde situaties)

 − 2 = Herkomst – invoer (in de in artikel 16, lid 1, punt b), van 
Richtlijn (EU) 2020/262 bedoelde situatie)

 − 3 = Herkomst – accijns betaald (in de in artikel 33, lid 1, van 
Richtlijn (EU) 2020/262 bedoelde situatie)

Vak 7.e
De datum waarop de overbrenging aanvangt overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, of artikel 33, lid 3, van Richtlijn (EU) 2020/262. 
Deze datum kan niet later zijn dan 7 dagen na de datum van 
indiening van het voorlopige e-AD/e-VAD. De datum van 
verzending kan een datum in het verleden zijn in het in artikel 
26 of artikel 38 van Richtlijn (EU) 2020/262 bedoelde geval.

Vak 7.f
Het tijdstip waarop de overbrenging aanvangt overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, of artikel 33, lid 3, van Richtlijn (EU) 2020/262. 
Het opgegeven tijdstip is de plaatselijke tijd. Dit veld is 
facultatief.

Vak 8.a
Vermeld de code van het kantoor van de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaat van verzending, dat met de 
accijns controle is belast op de plaats van verzending. 
Zie de toelichting hieronder.

Het identificatienummer Douanekantoor (COR) bestaat uit 
een identificerend kenmerk van de landcode van de lidstaat 
gevolgd door een 6-cijferig alfanumeriek nationaal nummer, 
bijvoorbeeld IT0830AB.

Meer informatie over het COR vind u op ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_consultation_location.jsp?Lang=nl
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Vak 9.a
Identificeer de persoon of personen die verantwoordelijk 
zijn voor de zekerheidstelling met behulp van de codelijst 
hieronder.

Codelijst 5.
Soort zekerheidsteller
Code Omschrijving
1 Afzender
2 Vervoerder
3 Eigenaar van de accijnsgoederen
4 Geadresseerde
5 Geen zekerheid gesteld overeenkomstig artikel 17, 

lid 2, en artikel 17, lid 5, punt b), van Richtlijn (EU) 
2020/262

12 Gezamenlijke zekerheid van de afzender en de 
vervoerder

13 Gezamenlijke zekerheid van de afzender en de 
eigenaar van de accijnsgoederen

14 Gezamenlijke zekerheid van de afzender en de 
geadresseerde

23 Gezamenlijke zekerheid van de vervoerder en de 
eigenaar van de accijnsgoederen

24 Gezamenlijke zekerheid van de vervoerder en de 
geadresseerde

34 Gezamenlijke zekerheid van de eigenaar van de 
accijnsgoederen en de geadresseerde

123 Gezamenlijke zekerheid van de afzender, de 
vervoerder en de eigenaar van de accijnsgoederen

124 Gezamenlijke zekerheid van de afzender, de 
vervoerder en de geadresseerde

134 Gezamenlijke zekerheid van de afzender, de eigenaar 
van de accijnsgoederen en de geadresseerde

234 Gezamenlijke zekerheid van de vervoerder, 
de eigenaar van de accijnsgoederen en de 
geadresseerde

1234 Gezamenlijke zekerheid van de afzender, de 
vervoerder, de eigenaar van de accijnsgoederen 
en de geadresseerde

Vak 10
Verplicht als 1 van de volgende codes bij 9.a van toepassing 
is: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 of 1234.

Vak 10.a
Vermeld een geldig SEED-registratienummer of 
btw-identificatienummer van zekerheidsteller. Dit veld is 
facultatief.

Vak 10.b
Vermeld het btw-identificatienummer van de zekerheidsteller. 
Dit veld is facultatief.

Vak 10.c
Vermeld de volledige naam van de zekerheidsteller. Invullen 
als er geen accijnsnummer van de zekerheidsteller is 
verstrekt. Is dat wel verstrekt, dan is dit veld facultatief.

Vak 10.d
Vermeld de straat van de zekerheidsteller. Invullen als er geen 
accijnsnummer van de zekerheidsteller is verstrekt. Is dat wel 
verstrekt, dan is dit veld facultatief.

Vak 10.e
Vermeld het straatnummer van de zekerheidsteller. Dit veld is 
facultatief.

Vak 10.f
Vermeld de postcode van de zekerheidsteller. Invullen als er 
geen accijnsnummer van de zekerheidsteller is verstrekt. Is 
dat wel verstrekt, dan is dit veld facultatief.

Vak 10.g
Vermeld de stad van de zekerheidsteller. Invullen als er geen 
accijnsnummer van de zekerheidsteller is verstrekt. Is dat wel 
verstrekt, dan is dit veld facultatief.

Vak 10.h
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 11.a
Vermeld de wijze van vervoer bij de aanvang van de 
overbrenging met behulp van de codes uit codelijst 6 
hieronder.

Is de code soort zekerheidsteller ’Geen zekerheid gesteld 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, en artikel 17, lid 5, punt b), 
van Richtlijn (EU) 2020/262’? Dan moet de code vervoerswijze 
’Vaste transportinrichting’ of ’Vervoer over zee’ zijn.

Codelijst 6.
Code Omschrijving 
0 Overige
1 Vervoer over zee
2 Vervoer per spoor
3 Wegvervoer
4 Luchtvervoer
5 Postzendingen
7 Vaste transportinrichtingen
8 Vervoer over binnenwateren

Vak 11.b
Geef een nadere omschrijving van de vervoerswijze als de 
code vervoerswijze ‘Overige’ is.

Vak 11.c
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 12
Om de persoon te identificeren die verantwoordelijk is voor 
de organisatie van het 1e vervoer is vak 12 verplicht in te 
vullen als de waarde in vak 1.c 3 of 4 is. 

Vak 12.a
Vermeld het btw-identificatienummer van de organisator van 
het vervoer. Dit veld is facultatief.

Vak 12.b
Vermeld de volledige naam van de organisator van het 
vervoer.

Vak 12.c
Vermeld de straatnaam van de organisator van het vervoer.

Vak 12.d
Vermeld het straatnummer van de organisator van het 
vervoer. Dit veld is facultatief.

Vak 12.e
Vermeld de postcode van de organisator van het vervoer.

Vak 12.f
Vermeld de stad van de organisator van het vervoer.

Vak 12.g
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.
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Vak 13.a
Vermeld het btw-identificatienummer van de 1e vervoerder. 
Dit veld is facultatief.

Vak 13.b
Vermeld de volledige naam van de 1e vervoerder.

Vak 13.c
Vermeld de straat van de 1e vervoerder.

Vak 13.d
Vermeld het straatnummer van de 1e vervoerder. Dit veld is 
facultatief.

Vak 13.e
Vermeld de postcode van de 1e vervoerder.

Vak 13.f
Vermeld de stad van de 1e vervoerder.

Vak 13.g
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 14.a
Vermeld de code(s) vervoerseenheid met betrekking tot de 
in vak 11.a opgegeven vervoerswijze. Gebruik hiervoor de 
codelijst hieronder.

Codelijst 7.
Code Omschrijving
1 Container
2 Voertuig
3 Aanhangwagen
4 Trekker
5 Vaste transportinrichting

Vak 14.b
Vermeld het registratienummer van de vervoerseenheid 
(vervoerseenheden) wanneer de code vervoerseenheid 1, 2, 
3 of 4 is.

Vak 14.c
Vermeld de identificatie van de handelszegels, als deze 
worden gebruikt om de vervoerseenheid te verzegelen.

Vak 14.d
Vermeld aanvullende informatie over de handelszegels. 
Bijvoorbeeld het soort zegels dat wordt gebruikt. Dit veld is 
facultatief.

Vak 14.e
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 14.f
Vermeld aanvullende informatie over het vervoer. Bijvoor-
beeld de identiteit van eventuele volgende vervoerders en 
informatie over volgende vervoerseenheden. Dit veld is 
facultatief.

Vak 14.g
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 15.a
Vermeld hier het unieke volgnummer waarmee deze accijns-
goederen in uw administratie zijn opgenomen.

Vak 15.b
Vermeld de toepasselijke code accijnsgoed uit codelijst 10 in 
bijlage II.

Is de code soort zekerheidsteller ’Geen zekerheid gesteld 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, en artikel 17, lid 5, punt b), van 
Richtlijn (EU) 2020/262’? Dan moet de code accijnsgoed die 
van een energieproduct zijn.

Code accijnsgoed S600 is alleen van toepassing op e-VAD 
over eenkomstig artikel 27, lid 1, punt a), van Richtlijn 92/83/
EEG.

Vak 15.c
Vermeld de toepasselijke GN-code op de datum van 
verzending. 

De waarde van de GN-code moet groter zijn dan 0.

Vak 15.d
Vermeld de hoeveelheid in de maateenheid voor de 
desbetreffende goederencode uit codelijsten 10 en 11 in 
bijlage II.

Bij een overbrenging naar een in artikel 18, lid 3, van Richtlijn 
(EU) 2020/262 bedoelde geregistreerde geadresseerde 
en een in artikel 35, lid 8, van die richtlijn bedoelde 
gecertificeerde geadresseerde mag de hoeveelheid de aan 
deze persoon toegestane hoeveelheid niet overschrijden.

Bij een overbrenging naar een in artikel 11 van Richtlijn (EU) 
(EU) 2020/262 bedoelde vrijgestelde organisatie mag de 
hoeveelheid de in het certificaat van vrijstelling van accijnzen 
geregistreerde hoeveelheid niet overschrijden.

De waarde van dit gegevenselement moet groter zijn dan 0.

Vak 15.e
Vermeld de brutomassa van de zending (de accijnsgoederen 
inclusief verpakking).

De waarde van moet groter zijn dan 0. De brutomassa moet 
minimaal de nettomassa zijn.

Vak 15.f
Vermeld de massa van de accijnsgoederen zonder verpakking 
(alcohol en alcoholhoudende dranken, energieproducten en 
alle tabaksproducten behalve sigaretten).

De waarde moet groter zijn dan 0. De brutomassa moet 
minimaal de nettomassa zijn.

Vak 15.g
Vermeld het alcoholgehalte (volumepercentage bij 20 °C) 
indien van toepassing in overeenstemming met codelijst 10 in 
bijlage II.

De waarde van dit gegevenselement moet groter zijn dan 0 en 
kleiner of gelijk aan 100.

Vak 15.h
Vermeld bij bier de graden Plato als het bier op die basis 
wordt belast in de lidstaat van verzending en/of de lidstaat van 
bestemming. Zie codelijsten 10 en 13 in bijlage II. 

De waarde moet groter zijn dan 0.

Vak 15.i
Vermeld aanvullende informatie over de door de lidstaat van 
bestemming vereiste fiscale merktekens. Dit veld is facultatief.
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Vak 15.j
Alleen invullen als vak 15.i wordt gebruikt. Vermeld de 
taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze gegevens-
groep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands is dat ‘nl’.

Vak 15.k
Vermeld ’1’ wanneer de goederen een fiscaal merkteken 
dragen of bevatten en ’0’ wanneer zij geen fiscaal merkteken 
dragen of bevatten.

Vak 15.l
Dit vak kan worden gebruikt om een verklaring af te geven:
1. ten aanzien van bepaalde wijnen,  

over de beschermde oorsprongsbenaming of geografische 
aanduiding (BOB of BGA) en het oogstjaar of het 
wijndruivenras overeenkomstig de artikelen 24 en 31 
van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/273 van de 
Commissie(1), in de bewoordingen die zijn vermeld in vak 
9 van deel I van bijlage VII bij Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2018/273. Indien het product een BOB of BGA is, 
wordt de verklaring gevolgd door de naam of namen van 
de BOB of BGA en het (de) registernummer(s) ervan als 
bepaald in artikel 119, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad(2);.

2. ten aanzien van bepaalde gedistilleerde dranken, waarvoor 
het in de handel brengen verband houdt met de categorie 
of categorieën gedistilleerde drank, de geografische 
aanduiding (GA) en/of de rijpingsduur/ouderdom 
van het product, overeenkomstig de desbetreffende 
Uniewetgeving betreffende gedistilleerde dranken (met 
name hoofdstuk III, artikel 10 en artikel 13, lid 6, van en 
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/787 van het Europees 
Parlement en de Raad(3)), in de volgende bewoordingen: 
‘Verklaring: het hierboven vermelde product is in de handel 
gebracht en geëtiketteerd in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2019/787.’;

3. ten aanzien van alcoholhoudende dranken die zijn 
geproduceerd door gecertificeerde kleine zelfstandige 
producenten:  
de verklaring betreffende de soort alcoholhoudende 
drank die is vergund in het certificaat overeenkomstig 
artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2266 van 
de Commissie(4), wordt toegevoegd wanneer het de 
bedoeling is in de lidstaat van bestemming aanspraak te 
maken op een verlaagd accijnstarief;

4. ten aanzien van alcoholhoudende dranken die zijn 
geproduceerd door zelfgecertificeerde kleine zelfstandige 
producenten:  
de verklaring betreffende de status van de producent over-
eenkomstig artikel 4, artikel 5, lid 1, en artikel 5, lid 2, van 
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2266 wordt toegevoegd 
wanneer het de bedoeling is in de lidstaat van bestemming 
aanspraak te maken op een verlaagd accijnstarief.

Dit veld is facultatief.

Vak 15.m
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 15.n
Ten aanzien van alcoholhoudende dranken die zijn 
geproduceerd door zelfgecertificeerde kleine zelfstandige 
producenten, wordt de jaarlijkse productiehoeveelheid 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Uitvoeringsverordening 
(EU) 2021/2266 vermeld wanneer het de bedoeling is in de 
lidstaat van bestemming aanspraak te maken op een verlaagd 
accijnstarief.

De waarde van dit gegevenselement moet groter zijn dan 0. 
Dit veld is facultatief.

Vak 15.o
Vermeld de densiteit bij 15 °C, indien van toepassing in 
overeenstemming met codelijst 10 in bijlage II. 

De waarde van dit gegevenselement moet groter zijn dan 0.

Vak 15.p
Vermeld de handelsbenaming van de goederen voor de 
identificatie van de vervoerde goederen.

Wanneer wijnen bedoeld in deel II, punten 1 tot en met 9, 
15 en 16, van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 
onverpakt worden vervoerd, omvat de omschrijving van 
het product de in artikel 120 van die verordening bedoelde 
facultatieve aanduidingen voor zover die aanduidingen 
voorkomen op het etiket of het de bedoeling is ze daarop te 
vermelden.

Bij elke alcoholhoudende drank omvat de handelsbenaming 
ook de wettelijke benaming ervan overeenkomstig artikel 10 
van Verordening (EU) 2019/787.

Dit veld is facultatief.

Vak 15.q
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 15.r
Vermeld in voorkomend geval de merknaam van de goederen.

Vak 15.s 
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 15.t
Bij alcoholhoudende dranken moet de rijpingsduur of ouder-
dom overeenstemmen met wat is vermeld in de omschrijving, 
presentatie en etikettering van de drank als bedoeld in artikel 
13, lid 6, van Verordening (EU) 2019/787. Dit veld is facultatief.

Vak 15.u 
Alleen invullen als vak 15.t wordt gebruikt. Vermeld de 
taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze gegevens-
groep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands is dat ‘nl’.

Vak 15.1.a 
Vermeld de code van het soort colli.

Gebruik de codes van bijlage VI bij aanbeveling 21 van het 
Centrum van de Verenigde Naties voor de bevordering van 
handel en elektronisch zakendoen. Deze codelijst vindt u op 
unece.org

Vak 15.1.b 
Vermeld het aantal colli indien de colli telbaar zijn in 
overeenstemming met codelijst 8 in bijlage II.

Is het ‘Aantal colli’ ’0’? Dan moet er ten minste 1 verpakking 
met dezelfde ‘Verzendingsmerken’ en hetzelfde ’Aantal colli’ 
bestaan waarvan de waarde groter is dan ’0’.

Vak 15.1.c
Vermeld de identificatie van de handelszegels, als deze 
worden gebruikt om de colli te verzegelen.

Vak 15.1.d
Vermeld aanvullende informatie over deze handelszegels. 
Bijvoorbeeld het soort zegels dat wordt gebruikt. Dit veld is 
facultatief.

https://unece.org/DAM/cefact/recommendations/rec21/rec21rev4_ecetrd309.pdf
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Vak 15.1.e
Alleen invullen als vak 15.1.c wordt gebruikt. Vermeld de 
taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze gegevens-
groep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands is dat ‘nl’. 

Vak 15.1.f
Verplicht in te vullen indien het ‘Aantal colli’ ‘0’ is (bijvoorbeeld 
bulk), anders is dit veld facultatief.

Vak 15.2.a
Vermeld voor wijnproducten opgenomen in deel XII van 
bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 1 van de volgende 
waarden:

 − 1 = Wijn zonder BOB/BGA
 − 2 = Cépagewijn zonder BOB/BGA
 − 3 = Wijn met BOB/BGA
 − 4 = Ingevoerde wijn
 − 5 = Overige

Vak 15.2.b
Vermeld de wijnbouwzone van oorsprong van het vervoerde 
product in overeenstemming met aanhangsel 1 van bijlage VII 
bij Verordening (EU) nr. 1308/2013. Verplicht in te vullen veld 
voor wijnproducten die onverpakt worden vervoerd (nominaal 
volume > 60 liter).

Vak 15.2.c
Verplicht in te vullen vak bij ingevoerde wijn. Gebruik de code 
uit bijlage 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1470 van 
de commissie.

Vak 15.2.d
Dit veld is facultatief.

Vak 15.2.e
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 15.2.1
Vermeld 1 of meer code(s) wijnbehandeling in 
overeenstemming met de lijst in afdeling B, punt 2.1, e), ii), 
van bijlage V bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/273.

Vak 16.a
Geef een beschrijving van eventuele certificaten die 
betrekking hebben op de vervoerde goederen. Bijvoorbeeld 
certificaten met betrekking tot de in vak 17l bedoelde 
oorsprongsbenaming.

Vak 16.b
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.

Vak 16.c
Vermeld een referentie naar eventuele certificaten die 
betrekking hebben op de vervoerde goederen.

Vak 16.d
Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de in deze 
gegevensgroep gebruikte taal te definiëren. Voor Nederlands 
is dat ‘nl’.
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