
Vak 1
Vermeld het bladzijdenummer en het totale aantal bladzijden.

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

Vak 2.a 
Vermeld het volgnummer van het e-AD. Dit staat op 1 bij de 
1e geldigmaking van het e-AD en wordt vervolgens telkens 
met 1 verhoogd bij iedere wijziging van bestemming.

Vak 2.b 
Invullen wanneer de reistijd wijzigt ingevolge de 
bestemmingswijziging.

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 2.c
Vermeld het ARC-nummer van het e-VAD waarvan de 
bestemming wordt gewijzigd.

Vak 2.d
Invullen wanneer de verantwoordelijke persoon voor 
de organisatie van het vervoer wijzigt ingevolge de 
bestemmingswijziging.

Identificeer de persoon die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van het vervoer, met behulp van 1 van de 
volgende waarden:

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

Vak 2.e
Invullen wanneer de factuur wijzigt ingevolge de 
bestemmingswijziging.

Vak 2.f
Dit veld is facultatief.

Vak 2.g 
Invullen wanneer de vervoerswijze wijzigt ingevolge de 
bestemmingswijziging als de code zekerheidsteller is vermeld 
en er ‘Geen zekerheid gesteld overeenkomstig artikel 17, lid 2, 
en artikel 17, lid 5, punt b), van Richtlijn (EU) 2020/262’ is. 
Anders is dit vak facultatief.

Vermeld de vervoerswijze met behulp van de codes uit code-
lijst 6 (zie hieronder). Is de code zekerheidsteller in vak 7.a in 
het laatste e-VAD (vak 11.a van tabel 1) of in het laatste bericht 
van bestemmings wijziging (vak 7.b) waarin een wijziging van 
de plaats van levering werd vermeld ‘Geen zekerheid gesteld 
overeen komstig 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 2.h 
Invullen als de code vervoerswijze is vermeld en deze 
code ‘Overige’ is. Geef een nadere omschrijving van de 
vervoerswijze.

Vak 2.i 
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 de nieuwe 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)

 − 11 = Bestemming – Retour naar de plaats van verzending 
van de afzender

Vak 4.a
Voor code soort bestemming (nieuwe geadresseerde):

 − 9 en 10: vermeld een geldig SEED-registratienummer 
gecertificeerde geadresseerde of tijdelijk gecertificeerde 
geadresseerde

 − 11: vermeld een geldig SEED-registratienummer van de 
geadresseerde, die de oorspronkelijke gecertificeerde 
afzender of tijdelijk gecertificeerde afzender van de 
overbrenging is

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

Vak 4.c 
Vermeld de straatnaam van de nieuwe 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.
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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
Voor de codes nieuwe bestemming (nieuwe plaats van 
levering) 9 en 10 bij vak 4.a moet vak 5 worden ingevuld. 
Voor code 11 kan vak 5 worden overgeslagen.

Vak 5.a 
Vermeld het btw-identificatienummer of een ander kenmerk.

Vak 5.b 
Vermeld de volledige naam van de nieuwe plaats van levering.

Vak 5.c 
Vermeld de straatnaam van de nieuwe plaats van levering.

Vak 5.d 
Vermeld het straatnummer van de nieuwe plaats van levering. 
Dit veld is facultatief.

Vak 5.e 
Vermeld de postcode van de nieuwe plaats van levering.

Vak 5.f 
Vermeld de stad van de nieuwe plaats van levering.

Vak 5.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 6 
Invullen als de vervoerder wijzigt ingevolge 
bestemmingswijziging.

Vak 6.a 
Vermeld het btw-identificatienummer van de nieuwe 
vervoerder. Dit veld is facultatief.

Vak 6.b
Vermeld de naam van de nieuwe vervoerder.

Vak 6.c
Vermeld de straat van de nieuwe vervoerder.

Vak 6.d
Vermeld het straatnummer van de nieuwe vervoerder. 
Dit veld is facultatief.

Vak 6.e
Vermeld de postcode van de nieuwe vervoerder.

Vak 6.f
Vermeld de stad van de nieuwe vervoerder.

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 
Invullen als de vervoersgegevens wijzigen ingevolge de 
bestemmingswijziging.

Vak 7.a 
Vermeld de code(s) vervoerseenheid met betrekking tot de 
in vak 2.g opgegeven vervoerswijze. Gebruik hiervoor de 
codelijst hieronder.

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

Vak 7.b 
Vermeld het registratienummer van de vervoerseenheid 
(vervoerseenheden) wanneer de code vervoerseenheid 
1, 2, 3 of 4 is.

Vak 7.c 
Vermeld de identificatie van de handelszegels als deze 
worden gebruikt om de vervoerseenheid te verzegelen.

Vak 7.d
Vermeld aanvullende informatie over deze handelszegels. 
Bijvoorbeeld het soort zegels dat wordt gebruikt. Dit veld is 
facultatief.

Vak 7.e 
Alleen invullen als er handelszegels worden gebruikt. Vermeld 
de taalcode uit codelijst 1 in bijlage 2. Voor Nederlands is 
dat ‘nl’.

Vak 7.f
Vermeld aanvullende informatie over het vervoer. Bijvoorbeeld 
de identiteit van eventuele volgende vervoerders, informatie 
over volgende vervoerseenheden. Dit veld is facultatief.

Vak 7.g 
Alleen invullen als vak 7.f wordt gebruikt. 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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