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Venue – vereenvoudigde aangifte e-commerce
Voert u e-commercegoederen 
in of uit? Hiervoor kunt u Venue 
gebruiken, de vereenvoudigde 
aangifte e-commerce voor 
bedrijven. 

U kunt Venue gebruiken voor:

Invoer
• tot en met 30 juni 2021: voor goederen niet van 

herkomst uit het Verenigd Koninkrijk, waarvoor 
vrijstelling douanerechten wordt gevraagd op grond 
van artikel 23 of 25 Verordening (EC) nr. 1186/2009

• tot en met december 2022: voor goederen van 
herkomst uit het Verenigd Koninkrijk, waarvoor 
vrijstelling douanerechten wordt gevraagd op grond 
van artikel 23 of 25 Verordening (EC) nr. 1186/20091 

1  Vanaf 1 juli 2021 geldt: Als de aangifte wordt gedaan met de ‘Bij-
zondere regeling voor afstandsverkopen’ in de zin van artikel 369 
terdecies Richtlijn 2006/112/EG (voor de iOSS) of met de ‘Bijzondere 
regeling voor de aangifte en de betaling van btw bij invoer’ van 
artikel 369 sexvicies Richtlijn 2006/112/EG (het special arrangement), 
dan moet de aangifte uitsluitend worden gedaan met gebruik van 
de specifieke dataset (SDR) als genoemd in Bijlage B, kolom H 7 Vo. 
(EU) 2015/2446. Deze aangifte kan alleen worden gedaan in het 
aangiftesysteem Deco.

• tot en met 31 december 2022: voor de andere goederen 
die in de vergunning genoemd zijn.

Uitvoer
• tot en met 31 december 2022: voor Venue-

vergunningen die vóór 1 januari 2017 afgegeven 
zijn, ongeacht de waarde van de goederen

• tot en met 31 december 2022: voor Venue-
vergunningen die na 1 januari 2017 afgegeven zijn, 
voor goederen met een waarde van maximaal € 1.000.

Waarom Venue?
Voor e-commerce kunt u aangifte ten invoer (vrije 
verkeer en tijdelijke invoer) en ten uitvoer doen in AGS, 
het aangiftesysteem van de Douane. Met Venue kunt u 
vereenvoudigd (vooraf) aangifte doen, in een vast gesteld 
formaat. Hiervoor moet u een vergunning ‘vereen-
voudigde aangifte’ hebben. Als u een vooraf aangifte wilt 
doen, moet u dit expliciet aangeven, zie bijlage 1. In dat 
geval maken we aanvullende afspraken met u over het 
aanbrengen van de goederen bij de Douane. 

Bevat de aangifte onvoldoende gegevens om de 
goederen onder de regeling te plaatsen? Dan moet u 
een aanvullende aangifte doen. Dat is het geval als btw 
en/of douanerechten verschuldigd zijn. 

U moet u een aanvullende aangifte doen binnen een 
vooraf gestelde termijn, in AGS. Hebt u een vergunning 
inschrijving in de administratie? Dan doet u de 
aanvullende aangifte via de geautomatiseerde 
periodieke aangifte. 

Btw afhandelen in Venue
Gaat het om goederen van herkomst uit het Verenigd 
Koninkrijk, waarvoor vrijstelling van douanerechten 
op grond van artikel 23 en 25 Verordening (EC) 
nr. 1186/2009 wordt gevraagd? Dan kunt u ervoor 
kiezen om de btw direct na aangifte in Venue te betalen. 
Dan hoeft u géén aanvullende aangifte te doen.

Wilt u de btw betalen in Venue? Dan moet u dit vooraf 
eenmalig aan ons doorgeven. U gaat dan voor al deze 
VK-zendingen die u in Venue aangeeft de btw op die 
manier betalen. Hiervoor moet u een extra dataveld 
voor de berekening van de btw invullen. Zie hiervoor 
bijlage 1 van deze brochure. Enkele dagen nadat u de 
aangifte hebt ingediend krijgt u een uitnodiging tot 
betaling. Deze is opgemaakt op dagbasis. 

Leidt controle van de Douane tot financiële correcties? 
Dan handelen we die apart en achteraf af. 
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Voor Venue-vergunningen die afgegeven zijn 
na 1 januari 2017 zijn de volgende goederen 
uitgezonderd: 
• accijnsgoederen
• fulfilmentzendingen: dit zijn geen e-commerce 

goederen, het betreft immers goederen die bij 
binnenkomst in Nederland nog niet zijn verkocht en 
in het kader van voorraadverplaatsing naar hier worden 
overgebracht

• goederen die niet van herkomst zijn uit het VK en 
worden ingevoerd met een btw-vrijstelling anders dan 
artikel 23 en 25 Verordening (EC) nr. 1186/2009

• goederen die worden uitgevoerd met een waarde 
boven € 1.000 

• goederen die aan verboden en beperkingen zijn 
onderworpen, alsmede goederen waarop toezicht 
en controlemaatregelen van niet-fiscale aard van 
toepassing zijn

• goederen waarvoor aanspraak wordt gemaakt op een 
preferentieel tarief 

• goederen die, alvorens te worden ingevoerd, in een 
douane-entrepot worden ingeslagen (toegestaan is 
uitsorteren)

Deze goederen geeft u aan in AGS, of via de maand-
aangifte als u een vergunning ‘Inschrijving met aangifte 
achteraf’ (GPA) hebt. 

Voorwaarden voor gebruik Venue
Alvorens gebruik te kunnen maken van Venue moet 
u beschikken over een vergunning vereenvoudigde 
aangifte. Hebt u al zo’n vergunning gebaseerd op het 
Communautair Douane Wetboek (CDW)? Dan kunt u 
de aangifteprocedure – zoals toegestaan in deze 
vergunning – voortzetten. Hebt u nog geen vergunning 
vereenvoudigde aangifte, dan kunt u er een aanvragen 
via www.douane.nl.

Omdat bij Venue data worden uitgewisseld in een 
vastgesteld format, kunnen aanpassingen in uw 
software nodig zijn. Bovendien gelden eisen voor het 
versleutelen van de data en de record lay-out. Hierover 
leest u meer in de technische bijlage bij deze brochure. 

Geldigheid vergunning
Een vergunning voor het gebruik van Venue mag u tot 
1 juli 2021 gebruiken voor het aangeven van zendingen 
waarvoor vrijstelling van btw en/of douanerechten 
wordt verzocht op grond van de artikelen 23 en 25 
Verordening (EC) 1186/2009. Geeft u andere zendingen 
aan die u via Venue mag aangeven? Dan geldt de 
vergunning tot 31 december 2022. 

Gaat het om zendingen van herkomst uit het VK? 
Dan mag u de Venue-vergunning gebruiken tot 
31 december 2022. 

Vragen?
Hebt u vragen over de IT-eisen voor Venue? 
Neem dan contact op met de klantmanager of het 
bedrijven contactpunt (BCP) in uw douaneregio. 

Wat verstaat de Douane onder e-commerce?
Alle transacties die:
• langs elektronische weg door tussenkomst van 

een computernetwerk (bijvoorbeeld het internet) 
tot stand komen, en

• fysieke goederenstromen tot gevolg hebben die 
aan douaneformaliteiten zijn onderworpen.
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Technische procedure en toelichting
1. Algemeen
Het aanleveren van de gegevens gebeurt met e-mail-
berichten met 1 bestand (in zipformaat) als bijlage. 
De gegevens worden met encryptie beveiligd 
uitgewisseld. Dit gebeurt met SSL-certificaten 
(asymmetrische encryptie). Beide partijen, Douane en 
aangever, zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer, 
onderhoud en toepassen van de encryptiesleutel. 
Het publieke deel daarvan wordt door deze partijen 
uitgewisseld.

2.  Beschrijving van het bestand door de aangever
• Elk aan te leveren bestand moet een unieke naam krijgen.
• Uitgangspunt is dat de naam van het bestand de 

aangever en volgorde van aanbieding weergeeft.
• De verzender zorgt ervoor dat het e-mailbericht en 

bestand in de bijlage virusvrij zijn.
• Het bestand wordt aangeleverd in standaard ASCII. 

Het record heeft een vaste lengte, inclusief de vrij in te 
vullen velden. 

• Elke regel wordt afgesloten met een CR/LF. 
• Elk bestand is voorzien van een sluitrecord, zoals 

beschreven in bijlage 1 en 2. 

• De tijdstippen voor het aanleveren van de bestanden 
en de omvang daarvan worden in overleg met de 
Douane vastgesteld (bij voorkeur 50.000 aangifteregels 
per bestand).

• Er kunnen geen correcties worden gedaan nadat het 
bestand is verstuurd naar de Douane. Op verzoek en 
na overleg kan een aangeboden bestand verwijderd 
worden. U moet dan een volledig nieuw bestand 
aanbieden. 

• De bestanden worden verzonden naar de postbus van 
de Douane: douane@douane.lan

• Servernaam: mail.dutch-customs.centriconline.eu 
(bij voorkeur), of IP-adres 217.149.128.138. Elke aangever 
krijgt een e-mailadres toegewezen.

3.  Aanleveren van de bestanden door de Douane
• Het resultaat van het aanvaardings- en het selectie-

proces wordt met een zogenoemde replyfile aan de 
aangever via het systeem teruggestuurd. 

• Het beperkte format van dit replyfile wordt in overleg 
met de Douane vastgesteld. 

4. Noodprocedure 
Een systeemuitval kan zowel bij de aangever als bij de 
Douane voorkomen. Hiertoe is een noodprocedure 
ontworpen. Deze noodprocedure zal tijdens de 
behandeling van uw vergunningaanvraag met u worden 
doorgenomen. 
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Bijlage 1 Informatie Invoer (versie 02/12/2020)

Veld-
nummer

Veld Omschrijving Start-
positie

Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

A1 VervWijze Vervoerwijze 1 35 C J Identificatie van het vervoer waarmee de zending wordt aangeleverd. Per transport 
is dit een unieke omschrijving. Bijvoorbeeld: vluchtnummer, trucknummer, 
movement nummer.

A2 Waybillnr Waybillnummer of ander 
uniek identificatienummer

36 17 C J Uniek referentienummer waarmee een artikel getraceerd kan worden tijdens het 
vervoer en waarmee een koppeling gemaakt kan worden met elke vorm van een 
douaneaangifte. Het unieke identificatienummer zoals dit door de aangever wordt 
gehanteerd. Dit nummer moet uniek zijn en moet worden geplaatst in het vak 40 
AGS (zie opmerking 1). 
Bij de toepassing van de GPA moet dit nummer worden geplaatst in de nog aan te 
wijzen kolom in de GPA-aangifte. 

A3 AangSrt Aangiftesoort 53 1 C J De onderstaande code wordt gehanteerd om het type van de 
aangifteregel te identificeren: A= Niet-belaste goederen (vrijstelling BTW). Max € 22 
voor B2B/B2C (tot 1 juli 2021) of max € 45 voor C2C. `Er wordt geen aanvullende 
aangifte gedaan. B= Goederen met een waarde < € 1000 waarbij geen heffing 
plaatsvindt en er sprake is van verlegging OB. Er wordt geen aanvullende aangifte 
gedaan. C= Goederen waarbij heffing dient plaats te vinden en/of geen sprake is van 
verlegging OB. Er wordt een aanvullende aangifte gedaan in AGS of de GPA. 
U kunt er ook voor kiezen om voor goederen met een maximale waarde van € 150 
van herkomst uit het VK de btw in Venue te betalen. In dat geval hoeft u géén 
aanvullende aangifte in AGS/GPA te doen. 
Voor vergunningen die vóór 1-1-2017 afgegeven zijn, bestaat ook de mogelijkheid 
om code D te gebruiken: entrepotopslag.

A4 Vrijst Vrijstellingscode 54 25 C J Als in veld A3 een ‘A’ is ingevuld, wordt een verwijzing naar het betreffende 
wetsartikel waarop de vrijstelling is gebaseerd vermeld. Als er sprake is van een 
vrijstellingscode 107, C07, C08 wordt deze codering hier vermeld. 

A5 NmGeadr Naam geadresseerde 79 70 C J De naam van de geadresseerde. 

A6 AdrGeadr Adres geadresseerde 149 70 C J Het adres van de geadresseerde. 

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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Veld-
nummer

Veld Omschrijving Start-
positie

Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

A7 PltsGeadr Woonplaats geadresseerde 219 70 C J Uiterlijk vanaf 1 juli 2021 begint dit veld in alle gevallen met de tweeletterige 
landcode volgens de Toelichting Enig document, Titel II, onderdeel C, vak 15a 
en uit tabel S01, onderdeel Algemeen, van het Codeboek Douane, onderdeel 
aangiftebehandeling (positie 1 en 2). Vervolgens een scheidingsteken (#),gevolgd 
door de postcode van de geadresseerde, gevolgd door een scheidingsteken (#) en 
als laatste de woonplaats van de geadresseerde. 

A8 PCGeadr Postcode geadresseerde 289 6 C J De postcode van de geadresseerde (formaat: 9999XX). Het veld moet altijd worden 
gevuld bij Nederlandse adressen, ongeacht de vermelding in het veld ‘adres 
geadresseerde’. 

A9 OBnrGeadr OB-nr OB-plichtige 295 11 C J/N Als bekend: het 11-cijferig OB-nummer van de OB-plichtige. 

A10 NmAfz Naam afzender 306 70 C J De naam van de afzender van de goederen. 

A11 AdrAfz Adres afzender 376 70 C J Het adres van de afzender van de goederen. 

A12 PltsAfz Woonplaats afzender 446 70 C J De woonplaats van de afzender van de goederen. 

A13 LvAanb Land van aanbieding 516 2 C J Land van waaruit de goederen zijn uitgevoerd (herkomst) volgens de Toelichting Enig 
document, Titel II, onderdeel C, vak 15a. Vermelding van het land dat van toepassing 
is met één van de twee-letterige communautaire code uit tabel S01, onderdeel 
Algemeen, van het Codeboek Douane, onderdeel aangiftebehandeling (positie 1 
en 2). 

A14 Bijzproc Aanduiding voor gebruik 
noodprocedure 

518 1 C J/N Als aangiften worden ingediend na de noodprocedure, vermeld dan in dit veld een 
‘N’. 

A15 WijzeBet Wijze van betaling 519 50 C J/N Als beschikbaar wordt in dit veld de informatie vermeld, die voorhanden is over de 
betaalwijze van de verzendkosten. 

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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Veld-
nummer

Veld Omschrijving Start-
positie

Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

A16 Gncod GN-code 569 22 C J/N De GN-code is niet verplicht voorvergunningen die voor 1 januari 2017 zijn 
afgegeven. In die gevallen is de specifieke goederenomschrijving (A17) verplicht. 
Voor vergunningen die vanaf 1 januari 2017 zijn afgegeven geldt dat de GN-code 
wél verplicht is. De enige uitzondering hierop geldt tot 1 juli 2021, voor goederen 
met een intrinsieke waarde van maximaal € 22. Hiervoor is het vermelden van de 
GN-code niet verplicht. 

A17 GoedOms Goederenomschr ijving 591 246 C J Zie ook toelichting vak A16. De omschrijving moet in een van de officiële talen van 
de EU worden opgesteld. 

A18 DW Douanewaarde 837 15 N 12.2 J De douanewaarde van de goederen. De waarde dient in euro’s (zonder euroteken) 
te worden vermeld. Als decimaalteken een ‘.’ (punt) gebruiken. Let op! Géén 
scheidingstekens voor duizendtallen gebruiken. 

A19 BrutoGew Brutogewicht 852 15 N 12.2 J Bruto gewicht van de goederen in KG. Als decimaalteken een ‘.’ (punt) gebruiken. 
Let op! Géén scheidingstekens voor duizendtallen gebruiken. Als de goederen een 
gedeelte vormen van de inhoud vaan 1 (een) collo, dan wordt het bruto gewicht 
gesplitst naar dat gedeelte. 

A20 ContrLoc Controlelocatie 867 3 C J Een met de Douane afgesproken locatie waar de goederen ter controle aanwezig 
zijn. Per bedrijf wordt, in overleg met de Douane, de controlelocatie afgesproken. 
Ook moet rekening worden gehouden met de voorafgaande regeling waarop de 
Venue moet aansluiten. Iedere controle locatie moet bij de Douane bekend zijn en 
krijgt een drie letter code voor het geautomatiseerde berichtenverkeer. 

A21 TransDat Transactiedatum 870 6 D J Datum aanleveren aangifte informatie. 
Formaat: JJMMDD (jaar-maand-dag).

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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Veld-
nummer

Veld Omschrijving Start-
positie

Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

A22 AangNr Uniek referentie-nummer 
naar de AGS-aangifte (indien 
van toepassing)

876 30 C J/N Zie toelichting op veld A2.

A23 Eorinr Eori-nummer 906 17 C J/N Als bekend moet u hier het EORI-nummer van de geadresseerde vermelden.

A24 Intrinwaar Intrinsieke waarde 923 15 N 12.2 J De intrinsieke waarde (art 1-48 (EC) Gedelegeerde Verordening 2015/2446) 
van de goederen als in veld A3 een ‘A’ is aangegeven. Let op! De waarde moet 
u in euro’s vermelden. Als decimaalteken een ‘.’ (punt) gebruiken. Let op! Géén 
scheidingstekens voor duizendtallen. 

A25 VervDoc Vervoersdocumentnr. 938 18 C J MRN-nummer. Formaat: <jaar, 2 posities><landcode, 2 posities><douanekantoor, 6 
posities><volgnummer, 8 posities>. 

A26 AantCol Aantal colli 956 3 C J Totaal aantal colli. Opgave van het aantal colli is verplicht en moet groter zijn dan ‘0’. 
Als de goederen een gedeelte vormen van de inhoud van 1 (een) collo, wordt aan het 
AWB nummer een volgnummer toegekend. 

A27 VrijVld1 Vrij veld 1 959 70 C N Tekstveld. Per aangever verschillend. In overleg met de Douane kunt u relevante 
informatie in dit veld vermelden. 

A28 VrijVld2 Vrij veld 2 1029 70 C N Idem

A29 VrijVld3 Vrij veld 3 1099 70 C N Idem

A30 VrijVld4 Vrij veld 4 1169 70 C N Idem

A31 VrijVld5 Vrij veld 5 1239 70 C N Idem

A32 VrijVld6 Vrij veld 6 1309 70 C N Idem

A33 VrijVld7 Vrij veld 7 1379 70 C N Idem

A34 VrijVld8 Vrij veld 8 1449 70 C N Idem

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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Veld-
nummer

Veld Omschrijving Start-
positie

Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

A35 VrijVld9 Vrij veld 9 1519 70 C J/N Gebruiken voor het markeren van de fyco’s op verzoek van de aangever, de 
zogenoemde klant-fyco’s (bijvoorbeeld. door vermelding van code: K0001).

A36 VrijVld10 Hyperlink 1589 70 C N Hyperlink naar het artikel op internet, voor het product bedoeld bij veldnummer 
A17.

A37 VrijVld11 Briefpost 1659 70 C N Gebruiken voor het markeren van briefpost. In overleg met de Douane kunt u 
relevante informatie in dit veld vermelden.

A38 VrijVld12 Vrij veld 12 1729 70 C N Tekstveld. Per aangever verschillend. In overleg met de Douane kunt u relevante 
informatie in dit veld vermelden.

A39 VrijVld13 Leveringsvoorwaarden 1799 70 C J Leveringsvoorwaarden, bv DDP.

A40 VrijVld14 BTW code en overige kosten 1869 70 C J/N Voor betaling van de btw in Venue dient dit veld altijd te worden ingevuld. Dit veld 
bevat op de 1e positie 1 van de volgende codes:
1. Btw o%
2. Btw 9%
3. Btw 21%
Op de 2e positie van dit veld moet een ‘;’ worden vermeld (lijst scheidingsteken).
Vanaf positie 3 wordt het totaalbedrag van de kosten tot op de plaats van 
bestemming vermeld. De waarde moet u in euro’s (zonder euroteken) vermelden. 
Als decimaalteken een ‘.’ (punt) gebruiken. Let op! Géén scheidingstekens voor 
duizendtallen.

A41 VrijVld15  Voorafaangifte 1939 70 C J/N Voor een voorafaangifte moet in dit veld op de eerste 3 posities de code ‘VRA’ 
worden vermeld

A42 Einderec Einde aanduiding record 2009 1 C J ‘|’ (pipe karakter). 

- Sluitrecord Bestand afsluiten met een sluitrecord van 2009 posities lang. Zie toelichting op de volgende pagina.

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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Toelichting sluitrecord

Start positie 
in sluitrec.

Aantal 
posities

Syntax* Formaat / vereisten

1) Aantal records in bestand 1 10 N

2) Som Douanewaarde 11 15 N (12.2 decimalen) Als decimaalteken een ‘.’ (punt) gebruiken. Let op! Géén scheidingstekens voor duizendtallen.

3) Naam bestand 26 20 C Formaat voor de naam van het bestand:
• Afkorting naam aangever, in overleg door de Douane vastgesteld. 3-lettercode
• Datum zending (JJMMDD)
• Aanduiding ‘A’ (= binnenkomend)
• Doorlopend uniek volgnummer (10 posities). Afzonderlijke doorlopende nummering voor bestanden ‘binnenkomend’ 

en uitgaand’. Het volgnummer wordt uitgevuld met voorloopnullen (bijvoorbeeld 0000000123). De eerste positie kan 
worden gebruikt als locatie-aanduiding (optioneel). De locatie-aanduiding kan een cijfer of een letter zijn. (bijvoorbeeld: 
4000000123 of A000000123). Een ‘0’ (nul) kan niet dienen als locatie-aanduiding.

4) Aanvullen met spaties 46 1963 C

5) Eind aanduiding sluitrecord 1 ‘|’ (pipe karakter)

Totaal posities 2009

Voorbeeld sluitrecord
12345678901234567890123456789012345678901234567890 (ter info voor bepalen juiste positie)
 435 23567.31XXX160223A4000000123
Aantal records = 435
Douanewaarde = 23567.31
Aangever = XXX
Datum zending = 160223 (23-02-2016) 
Voorafinformatie binnenkomend = A
Volgnummer bestand = 4000000123 (Voorbeeld met locatie-aanduiding. Locatie-aanduiding = 4)
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Bijlage 2 Informatie Uitvoer (versie 02/12/2020)

Veld-
nummer

Veld Omschrijving Start -
positie

Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

D1 VervWijze Vervoerwijze 1 35 C J Identificatie van het vervoer waarmee de zending wordt aangeleverd. Per transport 
is dit een unieke omschrijving. Bijvoorbeeld: vluchtnummer, trucknummer, 
movementnummer.

D2 Waybillnr Waybillnummer of ander 
uniek identificatienummer

36 17 C J Uniek referentienummer waarmee een artikel getraceerd kan worden tijdens het 
vervoer en waarmee een koppeling gemaakt kan worden met elke vorm van een 
douaneaangifte. Het unieke identificatienummer zoals dit door de aangever wordt 
gehanteerd. Dit nummer moet uniek en zijn en moet worden geplaatst in het 
vak 40 AGS (zie opmerking 1).
Bij de toepassing van de GPA moet dit nummer worden geplaatst in de nog aan 
te wijzen kolom in de GPA-aangifte.

D3 AangSrt Aangiftesoort 53 1 C J De onderstaande code wordt gehanteerd om het type van de aangifteregel te 
identificeren: A = Goederen met een waarde van maximaal € 1.000. Er wordt geen 
aanvullende aangifte gedaan.
Voor vergunningen die vóór 1 januari 2017 afgegeven zijn, geldt dat ook goederen 
met een waarde van meer dan € 1.000 kunnen worden aangegeven. Hiervoor moet 
een aanvullende aangifte in AGS worden gedaan. 

D4 NmGeadr Naam geadresseerde 54 70 C J De naam van de geadresseerde.

D5 AdrGeadr Adres geadresseerde 124 70 C J Het adres van de geadresseerde.

D6 PltsGeadr Woonplaats geadresseerde 194 70 C J De woonplaats van de geadresseerde.

D7 LandGeadr Land geadresseerde 264 2 C J Het land van de geadresseerde. Vermelding van het land dat van toepassing is met 
één van de tweeletterige communautaire code uit tabel S01, onderdeel Algemeen, 
van het Codeboek Douane, onderdeel aangiftebehandeling (positie 1 en 2).

D8 Bijzproc Aanduiding voor gebruik 
noodprocedure

266 1 C J/N Als aangiften worden ingediend na de noodprocedure, dan moet u in dit veld een ‘N’ 
vermelden.

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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Veld-
nummer

Veld Omschrijving Start -
positie

Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

D9 NmAfz Naam afzender 267 70 C J De naam van de afzender van de goederen

D10 AdrAfz Adres afzender 337 70 C J Het adres van de afzender van de goederen

D11 PltsAfz Woonplaats afzender 407 70 C J Uiterlijk vanaf 1 juli 2021 begint dit veld in alle gevallen met de tweeletterige 
landcode volgens de Toelichting Enig document, Titel II, onderdeel C, vak 15a 
en uit tabel S01, onderdeel Algemeen, van het Codeboek Douane, onderdeel 
aangiftebehandeling (positie 1 en 2). Vervolgens een scheidingsteken (#), gevolgd 
door de postcode van de geadresseerde, gevolgd door een scheidingsteken (#) en 
als laatste de woonplaats van de geadresseerde.

D12 Pcafz Postcode afzender 477 6 C J De postcode van de afzender (formaat: 9999XX)

D13 Obnr OB nr OB-plichtige 483 11 C J/N Indien bekend het 11-cijferig OB-nummer van de OB-plichtige

D14 WijzeAanb Wijze van aanbieding 494 50 C J/N De wijze waarop de goederen wordt aangeboden

D15 WijzeBet Wijze van betaling 544 50 C J/N Indien beschikbaar wordt hier de informatie beschikbaar mbt de betaalwijze van de 
verzendkosten vermeld

D16 Gncod GN-code 594 22 C J/N Indien beschikbaar wordt in dit veld de GN-code volgens het gebruikstarief vermeld. 
Als de GN-code niet beschikbaar is moet de goederenomschrijving in veld D17 
zodanig zijn dat aan de hand hiervan de goederen identificeerbaar zijn en indeling 
van de goederen in het gebruikstarief mogelijk is

D17 GoedOms Goederenomschrijving 616 246 C J Zie ook toelichting vak D16. De omschrijving moet in een van de officiële talen van 
de EU worden gesteld

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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nummer

Veld Omschrijving Start -
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Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

D18 DW Douanewaarde of statistische 
waarde

862 15 N 12.2 J De douanewaarde of statistische waarde van de goederen. De waarde dient 
in Euro’s (zonder euroteken) te worden vermeld. Als decimaal teken ‘.’ (punt) 
gebruiken. Let op! Géén scheidingstekens voor duizendtallen.

D19 BrutoGew Brutogewicht 877 15 N 12.2 J Bruto gewicht van de goederen in KG. Als decimaalteken ‘.’ (punt) gebruiken. 
Let op! Géén scheidingstekens voor duizendtallen. Als de goederen een gedeelte 
vormen van de inhoud van 1 (een) collo, dan wordt het bruto gewicht gesplitst naar 
dat gedeelte. 

D20 ContrLoc Controlelocatie 892 3 C J Een met de Douane afgesproken locatie waar de goederen ter controle aanwezig 
zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de voorafgaande regeling waarop 
de Venue moet aansluiten. Iedere controle locatie moet bij de Douane bekend zijn 
en krijgt een drie letter code voor het geautomatiseerde berichtenverkeer. 

D21 TransDat Transactiedatum 895 6 D J Datum aanleveren aangifte informatie. 
Formaat: JJMMDD (jaar-maand-dag)

D22 AangNr Uniek referentienummer 
naar de AGS aangifte 
(indien van toepassing)

901 30 C J/N Zie toelichting op veld D2

D23 Eorinr EORI-nummer = verzender 931 17 C J/N Indien bekend dient hier het EORI-nummer van de verzender te worden vermeld

D24 AantCol Aantal colli 948 3 C J Totaal aantal colli.
Opgave van het aantal colli is verplicht en moet groter zijn dan ‘0’. Als de goederen 
een gedeelte vormen van de inhoud van 1 (een) collo, wordt aan het AWB nummer 
een volgnummer toegekend.

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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Veld Omschrijving Start -
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Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

D25 VNnum VN code gevaarlijke goederen 951 5 C J Voor vergunningen die vóór 1 januari 2017 afgegeven zijn, geldt dat het VN-
nummer gevaarlijke stoffen indien 
van toepassing vermeld moet worden (bijvoorbeeld: 1090 = aceton).
Voor vergunningen die 1 januari 2017 afgegeven zijn, geldt dat geen gevaarlijke 
stoffen in Venue aangegeven mogen worden (het betreft immers goederen met 
voorwaarden/beperkingen). 

D26 VrijVld1 Vrij veld 1 956 70 C N Tekstveld. Per aangever verschillend. In overleg met douane kunt u hier relevante 
informatie vermelden.

D27 VrijVld2 Vrij veld 2 1026 70 C N Idem 

D28 VrijVld3 Vrij veld 3 1096 70 C N Idem 

D29 VrijVld4 Vrij veld 4 1166 70 C N Idem 

D30 VrijVld5 Vrij veld 5 1236 70 C N Idem 

D31 VrijVld6 Vrij veld 6 1306 70 C N Idem 

D32 VrijVld7 Vrij veld 7 1376 70 C N Idem

D33 VrijVld8 Hyperlink 1446 70 C N Hyperlink naar het artikel op internet, voor het product bedoeld bij veldnummer 
D17.

D34 VrijVld9 Fyco op verzoek aangever 1516 70 C J/N Gebruiken voor het markeren van de fyco’s, op verzoek van de aangever, de 
zogenoemde klantfyco’s (bijvoorbeeld door vermelding van code: K0001).

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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Veld Omschrijving Start -
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Aantal 
posities

Syn tax* Vulling 
verplicht

Toelichting / Bijzondere eisen

D35 VrijVld10  Uitvoervergunning 1586 70 C N Gebruiken voor het vermelden van een Dual use of andere uitvoervergunning. 
Voor vergunningen die na 1 januari 2017 afgegeven zijn, geldt dat deze goederen 
niet in Venue aangegeven mogen worden (het betreft immers goederen met 
voorwaarden/beperkingen).

D36 VrijVld11 Briefpost 1656 70 C N Gebruiken voor het markeren van briefpost. In overleg met de Douane kunt u 
relevante informatie in dit veld vermelden.

D37 VrijVld12 Vrij veld 12 1726 70 C N Tekstveld. Per aangever verschillend. In overleg met douane kunt u relevante 
informatie in dit veld vermelden.

D38 VrijVld13 Vrij veld 13 1796 70 C N Gereserveerd voor gebruik door Douane. 

D39 VrijVld14 Vrij veld 14 1866 70 C N Gereserveerd voor gebruik door Douane. 

D40 VrijVld15 Vrij veld 15 1936 70 C N Gereserveerd voor gebruik door Douane.

D41 Einderec Einde aanduiding record 2006 1 C J ‘|’ (pipe karakter).

- Sluitrecord Bestand afsluiten met een sluitrecord van 2006 posities lang. Zie toelichting op de volgende pagina.

* Syntax C = Character (links uitlijnen) N = Numeric (rechts uitlijnen) D = Date (-)
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Toelichting sluitrecord

Start positie 
in sluitrec.

Aantal 
posities

Syntax* Formaat / vereisten

1) Aantal records in bestand 1 10 N

2) Som Douanewaarde 11 15 N (12.2 decimalen) Als decimaalteken een ‘.’ (punt) gebruiken. Let op! Géén scheidingstekens voor duizendtallen.

3) Naam bestand 26 20 C Formaat voor de naam van het bestand:
• Afkorting naam aangever, in overleg door de douane vastgesteld. 3-lettercode
• Datum zending (JJMMDD)
• Aanduiding ‘D’ (= Uitgaand)
• Doorlopend uniek volgnummer (10 posities). Afzonderlijke doorlopende nummering voor bestanden ‘binnenkomend’ 

en uitgaand’. Het volgnummer wordt uitgevuld met voorloopnullen (bijvoorbeeld 0000000123). De eerste positie kan 
worden gebruikt als locatie-aanduiding (optioneel). De locatieaanduiding kan een cijfer of een letter zijn. (bijvoorbeeld: 
4000000123 of A000000123). Een ‘0’ (nul) kan niet dienen als locatie-aanduiding.

4) Aanvullen met spaties 46 1960 C

5) Eind aanduiding sluitrecord 1 Als eindaanduiding sluitrecord ‘|’ (pipe teken) gebruiken.

Totaal posities 2006

Voorbeeld sluitrecord
12345678901234567890123456789012345678901234567890 (ter info voor bepalen juiste positie)
 435 23567.31XXX160223A4000000123
Aantal records = 435
Douanewaarde = 23567.31
Aangever = XXX
Datum zending = 160223 (23-02-2016) 
Vooraf informatie binnenkomend = A
Volgnummer bestand = 4000000123 (Voorbeeld met locatie-aanduiding. Locatie-aanduiding = 4)
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Opmerking 1 
Het AWB nummer, inclusief subnummer, wordt geplaatst in AGS vak 40: 
 

 
1e deelvak = de letter ‘Z’ (voorafgaand document), 
2e deelvak = ‘ZZZ’
3e deelvak = waybillnummer inclusief het subnummer 
4e deelvak = leeg laten, omdat het 3e deelvak incl het subnummer is. 
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