
Vak 1: Bladzijdenummer en totaal aantal bladzijden.

Vak 1.a Vermeld de bestemming van de overbrenging met 
behulp van een van de volgende waarden: 1 = 
Belastingentrepot (artikel 17, lid 1, onder a), i), van 
Richtlijn 2008/118/EG), 2 = Geregistreerd 
geadresseerde (artikel 17, lid 1, onder a), ii), van 
Richtlijn 2008/118/EG), 3 = Tijdelijk geregistreerd 
geadresseerde (artikel 17, lid 1, onder a), ii), en 
artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2008/118/EG), 4 = 
Rechtstreekse aflevering (artikel 17, lid 2, van 
Richtlijn 2008/118/EG), 5 = Vrijgesteld 
geadresseerde (artikel 17, lid 1, onder a), iv), van 
Richtlijn 2008/118/EG), 6 = Uitvoer (artikel 17, lid 1, 
onder a), iii), van Richtlijn 2008/118/EG), 8 = 
Bestemming onbekend (geadresseerde onbekend; 
artikel 22 van Richtlijn 2008/118/EG).

Vak 1.b Vermeld, rekening houdende met het vervoer
middel en de afstand, de normale duur van de reis 
in uren (H) of dagen (D) gevolgd door twee cijfers 
(bv. H12 of D04). Het getal na ‘H’ mag niet hoger 
zijn dan 24. Het getal na ‘D’ wat maximaal mag 
worden ingevuld verschilt per soort vervoerswijze. 
Via ‘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’ (dit heeft betrekking 
op multimodaal vervoer, waarbij de vracht wordt 
uitgeladen en weer ingeladen en omvat de 
gevallen van gegroepeerde zending, uitvoer, 
splitsing en bestemmingswijziging. In geval van 
uitvoer is de reistijd de geraamde duur van de reis 
tot het moment waarop het douanegebied van de 
Unie wordt verlaten.) niet hoger dan 45. 
Zie de Uitvoeringsverordening 2018/503, bijlage II, 
punt 13.

Vak 1.c Identificeer de persoon die verantwoordelijk is 
voor de organisatie van het eerste vervoer, met 
behulp van een van de volgende waarden: 1 = 
Afzender; 2 = Geadresseerde; 3 = Eigenaar van de 
goederen; 4 = Overige.

Vak 1.d Zie codelijst 2 in bijlage 2 voor het ARCnummer of 
vermeld het nationale noodprocedurenummer.

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

Vak 1.f Staat op 1 bij de eerste geldigmaking en wordt 
vervolgens telkens met 1 verhoogd op elk eAD 
dat door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van verzending wordt aangemaakt bij iedere 
wijziging van bestemming.

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

Vak 1.h Vermeld het nationale referentienummer.

Vak 2.a Vermeld een geldig SEEDregistratienummer van 
de erkende entrepothouder of de geregistreerde 
afzender.

Vak 2.b Vermeld de volledige naam van de erkende 
entrepothouder of de geregistreerde afzender.

Vak 2.c Vermeld de straatnaam van de erkende 
entrepothouder of de geregistreerde afzender.

Vak 2.d Vermeld het straatnummer van de erkende 
entrepothouder of de geregistreerde afzender. 
Dit veld is facultatief.

Vak 2.e Vermeld de postcode van de erkende 
entrepothouder of de geregistreerde afzender.

Vak 2.f Vermeld de stad van de erkende entrepothouder 
of de geregistreerde afzender.

Vak 2.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 3.a Vermeld een geldig SEEDregistratienummer van 
het belastingentrepot van verzending.

Vak 3.b Vermeld de volledige naam van het belasting
entrepot van verzending. Dit veld is facultatief.

Vak 3.c Vermeld de straatnaam van het belastingentrepot 
van verzending. Dit veld is facultatief.

Vak 3.d Vermeld het straatnummer van het belasting
entrepot van verzending. Dit veld is facultatief.

Vak 3.e Vermeld de postcode van het belastingentrepot 
van verzending. Dit veld is facultatief.

Vak 3.f Vermeld de stad van het belastingentrepot van 
verzending. Dit veld is facultatief.

Vak 3.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 4.a Vermeld de code van het douanekantoor dat 
verantwoordelijk is voor het in het vrije verkeer 
brengen. Zie codelijst 5 in bijlage II. Vermeld een 
code van een douanekantoor dat is opgenomen in 
de lijst van douanekantoren.

Vak 5.a Voor code soort bestemming 1, 2, 3 en 4: vermeld 
een geldig SEEDregistratienummer van de 
erkende entrepothouder of de geregistreerde  
geadresseerde; voor code soort bestemming 6: 
vermeld het btwidentificatienummer van de 
persoon die de afzender bij het kantoor van uitvoer 
vertegenwoordigt. Geldt niet voor code soort 
bestemming 5. 

Vak 5.b Vermeld de volledige naam van de in vak 5.a 
vermelde entiteit.

Vak 5.c Vermeld de straatnaam van de in vak 5.a vermelde 
entiteit.

Vak 5.d Vermeld het straatnummer van de in vak 5.a 
vermelde entiteit. Dit veld is facultatief.

Vak 5.e Vermeld de postcode van de in vak 5.a vermelde 
entiteit.

Vak 5.f Vermeld de stad van de in vak 5.a vermelde 
entiteit.

Vak 5.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.
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Vak 5.h Vermeld het EORInummer van de persoon die 
verantwoordelijk is voor het indienen van de 
uitvoeraangifte als beschreven in artikel 21, lid 5, 
van Richtlijn 2008/118/EG. Dit veld is facultatief.

Vak 6.a Vermeld de lidstaat van bestemming met behulp 
van de code lidstaat uit codelijst 3 in bijlage II. 
Verplicht voor code soort bestemming 5.

Vak 6.b Verplicht indien een volgnummer is vermeld op het 
certificaat van vrijstelling van accijnzen zoals 
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 31/96 van de 
Commissie (1).

Vak 7.a Voor code soort bestemming 1: vermeld een 
geldig SEEDregistratienummer van het 
belastingentrepot van bestemming; voor code 
soort bestemming 2, 3 en 5: vermeld het btw
identificatienummer of een ander kenmerk.

Vak 7.b Vermeld de volledige naam van de in vak 7.a 
vermelde entiteit.

Vak 7.c Vermeld de straatnaam van de in vak 7.a vermelde 
entiteit.

Vak 7.d Vermeld het straatnummer van de in vak 7.a 
vermelde entiteit. Dit veld is facultatief.

Vak 7.e Vermeld de postcode van de in vak 7.a vermelde 
entiteit.

Vak 7.f Vermeld de stad van de in vak 7.a vermelde 
entiteit.

Vak 7.g  Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 8.a Vermeld de code van het kantoor van uitvoer waar 
de uitvoeraangifte zal worden ingediend. Zie 
codelijst 5 in bijlage II. Vermeld een code van een 
douanekantoor dat is opgenomen in de lijst van 
douanekantoren die belast zijn met taken op het 
gebied van uitvoer.

Vak 9.a Een uniek volgnummer dat de afzender aan het 
eAD toekent en waarmee hij de zending in zijn 
administratie identificeert.

Vak 9.b Vermeld het nummer van de factuur die betrekking 
heeft op de goederen. Als er nog geen factuur is 
opgesteld, moet het nummer van de leveringsbon 
of van een ander vervoersdocument worden 
vermeld.

Vak 9.c De datum van het in vak 9.b vermelde document. 
Dit veld is facultatief.

Vak 9.d De mogelijke waarden voor de herkomst van 
de overbrenging zijn: 1 = Herkomst — 
belastingentrepot (in de in artikel 17, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2008/118/EG bedoelde situaties), 2 = 
Herkomst — invoer (in de in artikel 17, lid 1, onder 
b), van Richtlijn 2008/118/EG bedoelde situatie).

1  Verordening (EG) nr. 31/96 van de Commissie van 10 januari 
1996 betreffende het certificaat van vrijstelling van accijnzen 
(PB L 8 van 11.1.1996, blz. 11).

Vak 9.e De datum waarop de overbrenging aanvangt in 
overeenstemming met artikel 20, lid 1, van 
Richtlijn 2008/118/EG. Deze datum kan niet later 
zijn dan zeven dagen na de datum van indiening 
van het voorlopige eAD. In het in artikel 26 van 
Richtlijn 2008/118/EG bedoelde geval kan de 
datum van verzending een datum in het verleden 
zijn.

Vak 9.f Het tijdstip waarop de overbrenging aanvangt in 
overeenstemming met artikel 20, lid 1, van 
Richtlijn 2008/118/EG. Het opgegeven tijdstip is de 
plaatselijke tijd. Dit veld is facultatief.

Vak 9.g De te vermelden ARC is de ARC van het 
vervangen eAD.

Vak 9.1.a Vermeld het (de) nummer(s) van het (de) Enig(e) 
Document(en) voor het in het vrije verkeer 
brengen van de goederen in kwestie.

Vak 10.a Vermeld de code van het kantoor van de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaat van verzending, dat met 
de accijnscontrole is belast op de plaats van 
verzending. Zie codelijst 5 in bijlage II.

Vak 11.a Identificeer de persoon (personen) die 
verantwoordelijk is (zijn) voor de zekerheidstelling, 
met behulp van de code soort zekerheidsteller uit 
codelijst 6 in bijlage II.

Vak 12.a Vermeld een geldig SEEDregistratienummer of 
btwidentificatienummer van de vervoerder of de 
eigenaar van de accijnsgoederen. Dit veld is 
facultatief.

Vak 12.b Vermeld een geldig SEEDregistratienummer of 
btwidentificatienummer van de vervoerder of de 
eigenaar van de accijnsgoederen. Dit veld is 
facultatief.

Vak 12.c Vermeld de volledige naam van de vervoerder of 
de eigenaar van de accijnsgoederen.

Vak 12.d Vermeld de straatnaam van de vervoerder of de 
eigenaar van de accijnsgoederen.

Vak 12.e Vermeld het straatnummer van de vervoerder of 
de eigenaar van de accijnsgoederen. Dit veld is 
facultatief.

Vak 12.f Vermeld de postcode van de vervoerder of de 
eigenaar van de accijnsgoederen.

Vak 12.g Vermeld de stad van de vervoerder of de eigenaar 
van de accijnsgoederen.

Vak 12.h Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 13.a Vermeld de wijze van vervoer bij de aanvang van 
de overbrenging met behulp van de codes uit 
codelijst 7 in bijlage II.

Vak 13.b Geef een nadere omschrijving van de vervoers
wijze als de code vervoerswijze ‘Overige’ is. 

Vak 13.c Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.
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Vak 14.a Vermeld het btwnummer van de organisator van 
het vervoer. Dit veld is facultatief.

Vak 14.b Vermeld de volledige naam van de organisator van 
het vervoer.

Vak 14.c Vermeld de straatnaam van de organisator van het 
vervoer.

Vak 14.d Vermeld het straatnummer van de organisator van 
het vervoer. Dit veld is facultatief.

Vak 14.e Vermeld de postcode van de organisator van het 
vervoer.

Vak 14.f Vermeld de stad van de organisator van het 
vervoer.

Vak 14.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 15.a Vermeld het btwnummer van de persoon die het 
eerste vervoer verricht. Dit veld is facultatief.

Vak 15.b Vermeld de volledige naam van de persoon die het 
eerste vervoer verricht.

Vak 15.c Vermeld de straatnaam van de persoon die het 
eerste vervoer verricht.

Vak 15.d Vermeld het straatnummer van de persoon die het 
eerste vervoer verricht.

Vak 15.e Vermeld de postcode van de persoon die het 
eerste vervoer verricht.

Vak 15.f Vermeld de stad van de persoon die het eerste 
vervoer verricht.

Vak 15.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 16.a Vermeld de code(s) vervoerseenheid met 
betrekking tot de in vak 13.a opgegeven 
vervoerswijze. Zie codelijst 8 in bijlage II.

Vak 16.b Vermeld het registratienummer van de 
vervoerseenheid (vervoerseenheden) wanneer de 
code vervoerseenheid verschilt van 5.

Vak 16.c Vermeld de identificatie van de handelszegels, 
indien deze worden gebruikt om de 
vervoerseenheid te verzegelen.

Vak 16.d Vermeld aanvullende informatie over deze 
handelszegels (bv. het soort zegels dat wordt 
gebruikt). Dit veld is facultatief.

Vak 16.e Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 16.f Vermeld aanvullende informatie over het vervoer, 
bv. de identiteit van eventuele volgende 
vervoerders, informatie over volgende 
vervoerseenheden. Dit veld is facultatief.

Vak 16.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 17.a Vermeld een uniek volgnummer, te beginnen 
met 1.

Vak 17.b Vermeld de toepasselijke code accijnsgoed uit 
codelijst 11 in bijlage II.

Vak 17.c Vermeld de toepasselijke GNcode op de datum 
van verzending. De waarde van dit 
gegevenselement moet groter zijn dan nul.

Vak 17.d Vermeld de hoeveelheid (in de maateenheid voor 
de desbetreffende goederencode — zie 
codelijsten 11 en 12 in bijlage II). Bij een 
overbrenging naar een in artikel 19, lid 3, van 
Richtlijn 2008/118/EG bedoelde geregistreerde 
geadresseerde mag de hoeveelheid de aan deze 
persoon toegestane hoeveelheid niet 
overschrijden. Bij een overbrenging naar een in 
artikel 12 van Richtlijn 2008/118/EG 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 nul.

Vak 17.e Vermeld het brutogewicht van de zending (de 
accijnsgoederen inclusief verpakking). Dit veld is  
verplicht.

Vak 17.f Vermeld het gewicht van de accijnsgoederen 
zonder verpakking (voor alcohol en 
alcoholhoudende dranken, energieproducten en 
alle tabaksproducten behalve sigaretten). De 
waarde van dit gegevenselement moet groter zijn 
dan nul.

Vak 17.g Vermeld het alcoholgehalte (volumepercentage bij 
20 °C) indien van toepassing in overeenstemming 
met codelijst 11 in bijlage II. De waarde van dit 
gegevenselement moet groter zijn dan nul.

Vak 17.h Vermeld bij bier de graden Plato indien het op die 
basis wordt belast in de lidstaat van verzending 
en/of de lidstaat van bestemming. Zie codelijst 11 
in bijlage II. De waarde van dit gegevenselement 
moet groter zijn dan nul.

Vak 17.i Vermeld aanvullende informatie over de door de 
lidstaat van bestemming vereiste fiscale 
merktekens. Dit veld is facultatief.

Vak 17.j Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 17.k Vermeld ‘1’ wanneer de goederen een fiscaal 
merkteken dragen of bevatten dan wel ‘0’ 
wanneer zij geen fiscaal merkteken dragen of 
bevatten.
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Vak 17.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 
de wijnsoort(en), in overeenstemming met 
de artikelen 24 en 31 van Verordening (EG) 
nr. 436/2009 van de Commissie (2). De verklaring 
moet als volgt luiden: ‘Verklaring: het hierboven 
vermelde product is geproduceerd in over
eenstemming met de in Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad (3) en de daarbij behorende gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringshandelingen.’ Indien het 
product een BOB of BGA is, wordt de verklaring 
gevolgd door de naam of namen van de BOB of 
BGA en de registernummer(s) ervan als bepaald 
in artikel 18 van Verordening (EG) nr. 607/2009 van 
de Commissie (4).

    2. ten aanzien van bepaalde gedistilleerde dranken, 
waarvoor het in de handel brengen verband houdt 
met de categorie of categorieën gedistilleerde 
dranken, de geografische aanduiding (GA) of de 
leeftijd van het product; de verklaring moet, in 
overeenstemming met de desbetreffende 
Uniewetgeving inzake gedistilleerde dranken (met 
name artikel 4, artikel 12, lid 3, en artikel 15 en 
bijlage II van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad (5) als volgt luiden: 
‘Verklaring: het hierboven vermelde product is in 
de handel gebracht en geëtiketteerd in over
eenstemming met de voorwaarden van artikel 4, 
artikel 12, lid 3, en artikel 15 en bijlage II van 
Verordening (EG) nr. 110/2008 en de daarbij 
behorende gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen.’

2 Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie van 
26 mei 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad met betrekking 
tot het wijnbouwkadaster, de verplichte opgaven en de 
samenstelling van gegevens voor het volgen van de 
markt, de begeleidende documenten voor het vervoer van 
producten en de bij te houden registers in de wijnsector 
(PB L 128 van 27.5.2009, blz. 15).

3 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van 
een gemeenschappelijke ordening van de markten voor 
landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen 
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en 
(EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 67).

4 Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie van 
14 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft 
beschermde oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en 
presentatie van bepaalde wijnbouwproducten (PB L 193 van 
24.7.2009, blz. 60).

5 Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de 
definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken (PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16).

    3. ten aanzien van bier gebrouwen door een kleine 
zelfstandige brouwerij zoals omschreven in 
Richtlijn 92/83/EEG van de Raad (6), waarvoor 
beoogd wordt in de lidstaat van bestemming 
aanspraak te maken op een verlaagd accijnstarief. 
De verklaring moet als volgt luiden: ‘Verklaring: 
het hierboven vermelde product is door een kleine 
zelfstandige brouwerij gebrouwen.’

    4. ten aanzien van ethylalcohol gedistilleerd door een 
kleine distilleerderij zoals omschreven in Richtlijn 
92/83/EEG, waarvoor beoogd wordt in de lidstaat 
van bestemming aanspraak te maken op een 
verlaagd accijnstarief. De verklaring moet als volgt 
luiden: ‘Verklaring: het hierboven vermelde product 
is door een kleine distilleerderij geproduceerd.’

Vak 17.m Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II 
om de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 17.n Vermeld voor bier of gedistilleerde dranken 
waarvoor in vak 17.l (oorsprongsbenaming) een 
verklaring is afgegeven, de jaarproductie van het 
vorige jaar in hectoliters bier respectievelijk zuivere 
alcohol. De waarde van dit gegevenselement moet 
groter zijn dan nul. Dit veld is facultatief.

Vak 17.o Vermeld de densiteit bij 15 °C, indien van 
toepassing in overeenstemming met codelijst 11 
in bijlage II. De waarde van dit gegevenselement 
moet groter zijn dan nul.

Vak 17.p Vermeld de handelsbenaming van de goederen 
ten behoeve van de identificatie van de vervoerde 
goederen. Wanneer wijnen bedoeld in de punten 1 
tot en met 9, 15 en 16 van deel II 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 in de etikettering of het 
de bedoeling is ze daarin op te nemen. Dit veld is 
facultatief.

Vak 17.q Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 17.r Vermeld in voorkomend geval de merknaam van 
de goederen. Dit veld is  afhankelijk van een 
voorwaarde die niet kan worden gecontroleerd 
door het geautomatiseerde systeem.

Vak 17.s Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 17.1.a Vermeld het soort colli met behulp van de codes 
uit codelijst 9 in bijlage II.

Vak 17.1.b Vermeld het aantal colli indien de colli telbaar zijn 
in overeenstemming met codelijst 9 in bijlage II.

6 Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 
betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns 
op alcohol en alcoholhoudende dranken (PB L 316 van 
31.10.1992, blz. 21).
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Vak 17.1.c Vermeld de identificatie van de handelszegels, 
indien deze worden gebruikt om de colli te 
verzegelen.

Vak 17.1.d Vermeld aanvullende informatie over deze 
handelszegels (bv. het soort zegels dat wordt 
gebruikt). Dit veld is facultatief.

Vak 17.1.e Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 17.2.a Vermeld voor wijnproducten opgenomen in deel 
XII van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 
een 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 17.2.b Vermeld de wijnbouwzone van oorsprong van het 
vervoerde product in overeenstemming met 
aanhangsel 1 van bijlage VII bij Verordening (EU) 
nr. 1308/2013.

Vak 17.2.c Vermeld een landencode uit codelijst 4 in bijlage II 
die niet is opgenomen in codelijst 3 in bijlage II of 
gelijk is aan de landencode ‘GR’.

Vak 17.2.d Andere informatie over het wijnproduct. Dit veld is 
facultatief.

Vak 17.2.e Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 17.2.1.a Vermeld een of meer code(s) wijnbehandeling in 
overeenstemming met de lijst in bijlage VI, deel B, 
punt 1.4, onder b), bij Verordening (EG) 
nr. 436/2009.

Vak 18.a Geef een beschrijving van eventuele certificaten 
die betrekking hebben op de vervoerde goederen, 
bv. certificaten met betrekking tot de in vak 17.l 
bedoelde oorsprongsbenaming.

Vak 18.b Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 18.c Vermeld een referentie naar eventuele certificaten 
die betrekking hebben op de vervoerde goederen.

Vak 18.d Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 19 Vakken 118 juist bevonden.


