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Voert u e-commerce goederen in of uit? Dan wijst de Douane u graag op de  vereenvoudigde aangifte e-commerce voor bedrijven, 
kortweg VENUE. U kunt gebruik maken van VENUE gedurende de gehele transitieperiode van het Douanewetboek van de Unie 
(DWU), die uiterlijk op 1 januari 2021 eindigt. Gedurende die termijn heeft u de mogelijkheid de huidige werkwijze tot het doen van 
een vereenvoudigde aangifte e-commerce te (blijven) gebruiken.

Waarom VENUE?
Voor e-commerce kunt u aangifte ten invoer of ten uitvoer doen in AGS, het aangiftesysteem van de Douane. VENUE biedt u de gelegenheid om een onvolle-
dige vooraf aangifte te doen, in een vastgesteld dataformat. Voor invoerzendingen met een waarde boven € 22 en voor uitvoerzendingen boven € 1.000 moet 
u een aanvullende aangifte doen binnen een vooraf gestelde termijn. Deze aanvullende aangifte kan in AGS worden gedaan, of kan een aangifte zijn die deel 
uitmaakt van een geautomatiseerde periodieke aangifte. 

Vereisten voor gebruik VENUE
Om gebruik te kunnen maken van VENUE moet u beschikken over een vergunning vereenvoudigde aangifte. Heeft u al zo’n vergunning gebaseerd op het 
Communautair Douane Wetboek (CDW)? Dan kunt u de aangifteprocedure zoals toegestaan in deze vergunning voortzetten, op grond van de transitie- 
verordening van het DWU. Heeft u nog geen vergunning vereenvoudigde aangifte, dan kunt u er een aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op 
www.douane.nl.

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

Vragen?
Heeft u vragen over de IT-eisen in relatie tot VENUE? Neem dan contact op met de klantmanager of het bedrijvencontactpunt (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 geschiedt met behulp van emailberichten voorzien van één bestand (in zipformaat) als bijlage. De gegevens worden door middel van encryptie beveiligd uitgewis-
seld. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van SSL-certificaten (asymmetrische encryptie). Daarbij zijn beide partijen, Douane en aangever, zelf verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en 
toepassen van de encryptiesleutel. Het publieke deel daarvan wordt door de eerder genoemde partijen uitgewisseld.

2. Beschrijving van het bestand door de aangever
•  Elk aan te leveren bestand dient een unieke naam te verkrijgen. Uitgangspunt is, dat de naamgeving identificerend is voor aangever en volgorde van aanbieding. 
•  De verzender draagt zorg voor het virusvrij verzenden van het emailbericht en ingesloten bestand als bijlage. 
•  Het bestand wordt aangeleverd in standaard ASCII. Het record heeft een vaste lengte, inclusief de vrij in te vullen velden.
•  Elk record wordt afgesloten met een CR/LF. 
•  Elk bestand is voorzien van een sluitrecord, zoals beschreven in bijlage 1 en 2.
•  Het tijdstip van aanleveren van de bestanden wordt afgestemd met de Douane. Het aantal in te zenden bestanden per dag wordt in overleg met de Douane vastgesteld. Richtlijn is tweemaal 

daags.
•  Er kunnen geen correcties aangebracht worden, nadat het file is verzonden naar de Douane. Op verzoek en na overleg kan een aangeboden file verwijderd worden, er wordt een volledig nieuw 

bestand aangeboden. 
•  De bestanden worden verzonden naar de postbus van de Douane: douane@douane.lan
•  Servernaam: mail.dutch-customs.centriconline.eu (bij voorkeur), of IP-adres  217.115.205.105 

Elke aangever krijgt een E-mail adres toegewezen.
•  De verwerkingstijd van het aan de Douane aangeboden bestand bedraagt  maximaal 20 minuten. 

3. Aanleveren van de bestanden door de Douane
•  Het resultaat van de selectie wordt middels een z.g. replyfile aan de aangever via het systeem teruggestuurd. 
•  Het beperkte format wordt in overleg met de Douane vastgesteld. 
•  Het replyfile bevat per regel een terugkoppeling van het selectieresultaat.

4. Werkwijze Noodprocedure
Een systeemuitval kan zowel bij de aangever als bij de Douane voorkomen.
•  In geval informatie niet bij de Douane aankomt of verwerkt kan worden zal de informatie aan de Douane per reguliere e-mail toegezonden worden. Deze e-mail bevat een bijlage in Excel 

formaat (landscape),bevattende:
 – Invoer; velden A2, A3 A5 t/m A13, A17 t/m A19
 –   Uitvoer; velden D2 t/m D7, D9 t/m D12, D17 t/m D19 en D40
Hierop zal de selectie plaatsvinden.
•  In geval de informatie bij de Douane wel verwerkt kan worden maar het replyfile bij de aangever niet aankomt, maakt de Douane de reeds gemaakte selecties per reguliere e-mail bekend.
•  Het initiatief tot aanvraag noodprocedure ligt bij de aangever.
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Bijlage 1 Vooraf informatie Invoer (versie 20/4/2016)

Toelichting Syntax

Syntac Omschrijving Uitlijning
C Character links
N Numeric rechts 
D Date -

Veldnr. Veld Omschrijving Start- Aantal Syntax Vulling Toelichting / Bijzondere eisen 

   positie posities  verplicht 

A1 VervWijze Vervoerwijze 1 35 C J Identificatie van het vervoer waarmee de zending wordt aangeleverd. Per transport is dit een unieke  
       omschrijving. Bijv.: vluchtnr., trucknr., movementnr 

A2 Waybillnr  Waybillnummer  36 17 C J Uniek referentienummer waarmee een artikel getraceerd kan worden tijdens het vervoer en waarmee 
  of ander uniek      een koppeling gemaakt kan worden met elke vorm van een douaneaangifte. Het unieke identificatie- 
  identificatienummer       nummer zoals dit door de aangever wordt gehanteerd. Dit nummer dient uniek en identificerend te zijn 

per regel. Indien aanvullende aangifte middels AGS wordt gedaan moet dit nummer ook opgenomen 
worden in de aangifte in het veld AGS: ACR_CNTR 

A3 AangSrt Aangiftesoort 53 1 C J  De onderstaande code wordt gehanteerd om het type van de voorafaangifteregel te indentificeren:  
A= Niet belaste goederen (vrijstellinggoederen), er wordt geen aanvullende aangifte gedaan,  
B= Goederen met een waarde < € 1000 waarbij geen heffing plaats vindt en er sprake is van verlegging 
OB, er wordt geen aanvullende aangifte gedaan, C= Goederen met een waarde ≥ € 1000; goederen  
met een waarde < € 1000 waarbij heffing dient plaats te vinden en/of geen sprake is van verlegging OB; 
goederen waarop toezicht- en controlemaatregelen van niet- fiscale aard van toepassing zijn en  
goederen waarvoor aanspraak wordt gemaakt op een preferentieel tarief. Hiervoor moet aangifte 
middels AGS worden gedaan. D= Goederen met bestemming inslag in entrepot.  

A4 Vrijst Vrijstellingscode 54 25 C J  Indien  in veld A3 een “A” is ingevuld wordt een verwijzing naar het betreffende wetsartikel waarop de 
vrijstelling is gebaseerd vermeld. Indien er sprake is van de C30 regeling 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 

A7 PltsGeadr Woonplaats 219 70 C J De woonplaats van de geadresseerde 
  geadresseerde 
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Veldnr. Veld Omschrijving Start- Aantal Syntax Vulling Toelichting / Bijzondere eisen 

   positie posities  verplicht 

A8 PCGeadr  Postcode 289 6 C J De postcode van de geadresseerde (formaat: 9999XX) 
geadresseerde 

A9 OBnrGeadr OB nr OB-plichtige 295 11 C J/N Indien 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 tweeletterige 
communnautaire code uit tabel S01, onderdeel Algemeen, van het Codeboek Douane, onderdeel aangif-
tebehandeling (positie 1 en 2) 

A14 Bijzproc Aanduiding voor 518 1 C J/N Indien aangiften worden ingediend ter opvolging van de noodprocedure, dan dient in dit veld  
  gebruik      een “N” te worden vermeld  
  noodprocedure 

A15 WijzeBet Wijze van betaling 519 50 C J/N Indien beschikbaar wordt in dit veld de informatie beschikbaar mbt de betaalwijze van de  
       verzendkosten vermeld 

A16 Gncod GN-code 569 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 A17 zodanig zijn dat aan de hand hiervan de 
goederen identificeerbaar zijn en indeling van de goederen in het gebruikstarief mogelijk is 

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

A18 DW Douanewaarde 837 15 N  12.2 J  De douanewaarde van de goederen. De waarde dient in Euro’s te worden vermeld.  
Als decimaalteken “.” (punt) gebruiken. GEEN scheidingstekens voor duizendtallen gebruiken 
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Veldnr. Veld Omschrijving Start- Aantal Syntax Vulling Toelichting / Bijzondere eisen 

   positie posities  verplicht

 
A19 BrutoGew Brutogewicht 852 15 N  12.2 J  Bruto gewicht van de goederen in KG. Als decimaalteken “.” (punt) gebruiken. GEEN scheidingstekens 

voor duizendtallen gebruiken 

A20 ContrLoc Controlelocatie 867 3 C J Een met de Douane afgesproken locatie waar de goederen ter controle aanwezig zijn 

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

A22 AangNr Uniek referentie- 876 30 C J/N Zie toelichting op veld A2 
  nummer naar de AGS 
  aangifte 
  (indien van toepassing) 

A23 Eorinr Eori-nummer 906 17 C J/N Indien bekend dient hier het EORI-nummer van de geadresseerde te worden vermeld 

A24 Intrinwaar Intrinsieke waarde 923 15 N  12.2 J  De intrinsieke waarde van de goederen indien in veld A3 een “A” is aangegeven. NB: de waarde dient in 
Euro’s te worden vermeld. Als decimaalteken “.” (punt) gebruiken. GEEN 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 

A27 VrijVld1 Vrij veld 1 959 70 C N  Tekstveld. Per aangever verschillend. In overleg met de Douane kan relevante informatie in dit veld 
worden vermeld 

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 
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Veldnr. Veld Omschrijving Start- Aantal Syntax Vulling Toelichting / Bijzondere eisen 

   positie posities  verplicht

 
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 

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

A36 VrijVld10 Vrij veld 10 1589 70 C N Hyperlink naar het artikel op internet, voor het product bedoeld bij veldnummer A17 

A37 VrijVld11 Vrij veld 11 1659 70 C N  Gebruiken voor het markeren van briefpost. In overleg met de Douane kan relevante informatie in dit 
veld worden vermeld 

A38 VrijVld12 Vrij veld 12 1729 70 C N  Tekstveld. Per aangever verschillend. In overleg met de Douane kan relevante informatie in dit veld 
worden vermeld 

A39 VrijVld13 Leveringsvoorwaarden 1799 70 C J Leveringsvoorwaarden, bv DDP 

A40 VrijVld14 Vrij veld 14 1869 70 C N Gereserveerd voor gebruik door Douane 

A41 VrijVld15 Vrij veld 15 1939 70 C N Gereserveerd voor gebruik door Douane 

A42 Eindrec  Einde aanduiding 2009 1 C J “|”  (pipe karakter) 
record  

- Sluitrecord Bestand afsluiten met een sluitrecord van 2009 posities lang. Zie toelichting op de laatste pagina.
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Toelichting sluitrecord          
      
  Start positie Aantal posities Syntax Formaat / vereisten
  in sluitrec.
 
1) Aantal records in bestand 1 10 N   

2) Som Douanewaarde 11 15 N (12.2 decimalen) Als decimaalteken “.” (punt) gebruiken. GEEN scheidingstekens voor duizendtallen. 

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

“binnenkomend”  en uitgaand”. Het volgnummer wordt uitgevuld met voorloopnullen (bijv. 
0000000123). De eerste positie kan worden gebruikt als locatie-aanduiding (optioneel). De locatie-
aanduiding kan een cijfer of een letter zijn. (bijv.: 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)
Vooraf informatie binnenkomend = A
Volgnummer bestand = 4000000123 (Voorbeeld met locatie-aanduiding. Locatie-aanduiding  = 4)
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Bijlage 2 Vooraf informatie Uitvoer (versie 20/4/2016)

Toelichting Syntax

Syntac Omschrijving Uitlijning
C Character links
N Numeric rechts
D Date -

Veldnr. Veld Omschrijving Start- Aantal Syntax Vulling Toelichting / Bijzondere eisen 

   positie posities  verplicht 

D1 VervWijze Vervoerwijze 1 35 C J  Identificatie van het vervoer waarmee de zending wordt aangeleverd. Per transport is dit een unieke 
omschrijving. Bijv.: vluchtnr., trucknr., movementnr 

D2 Waybillnr Waybillnummer of  36 17 C J Uniek referentienummer waarmee een artikel getraceerd kan worden tijdens het vervoer en waarmee  
  ander uniek     een koppeling gemaakt kan worden met elke vorm van een douaneaangifte. Het unieke identificatie- 
  identificatienummer      nummer zoals dit door de aangever wordt gehanteerd. Dit nummer dient uniek en identificerend te zijn 

per regel. Indien aanvullende aangifte middels AGS wordt gedaan moet dit nummer ook opgenomen 
worden in de aangifte in het veld AGS: ACR_CNTR 

D3 AangSrt Aangiftesoort 53 1 C J  De onderstaande code wordt gehanteerd om het type van de vooraf aangifteregel te identificeren: A= 
Goederen met een waarde < € 1000, er wordt geen aanvullende aangifte gedaan, B= Goederen met een 
waarde van ≥ € 1.000,- en goederen waarop toezicht- en controlemaatregelen van niet-fiscale aard van 
toepassing zijn. Hiervoor moet aangifte middels 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 194 70 C J De woonplaats van de geadresseerde 
  geadresseerde 

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

D8 Bijzproc Aanduiding voor 266 1 C J/N Indien aangiften worden ingediend ter opvolging van de noodprocedure, dan dient in dit veld een  
  gebruik noodprocedure      “N” te worden vermeld  
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Veldnr. Veld Omschrijving Start- Aantal Syntax Vulling Toelichting / Bijzondere eisen 

   positie posities  verplicht

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 De woonplaats van de afzender van de goederen 

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 I ndien 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 

D18 DW Douanewaarde of 862 15 N  12.2 J De douanewaarde of statistische waarde van de goederen. De waarde dient in Euro’s te worden vermeld.  
  statistische waarde      Als decimaalteken “.” (punt) gebruiken. GEEN scheidingstekens voor duizendtallen gebruiken 

D19 BrutoGew Brutogewicht 877 15 N  12.2 J  Bruto gewicht van de goederen in KG. Als decimaalteken “.” (punt) gebruiken. GEEN scheidingstekens 
voor duizendtallen gebruiken 

D20 ContrLoc Controlelocatie 892 3 C J Een met de Douane afgesproken locatie waar de goederen ter controle aanwezig zijn 

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

D22 AangNr  Uniek referentie- 901 30 C J/N Zie toelichting op veld D2 
nummer naar de AGS  
aangifte (indien van  
toepassing) 

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

D24 AantCol Aantal colli 948 3 C J Totaal aantal colli 
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Veldnr. Veld Omschrijving Start- Aantal Syntax Vulling Toelichting / Bijzondere eisen 

   positie posities  verplicht

D25 VNnum  VN code gevaarlijke 951 5 C J Vermeld VN-nummer gevaarlijke stoffen indien van toepassing (Bijv.: 1090 = aceton) 
goederen      

D26 VrijVld1 Vrij veld 1 956 70 C N  Tekstveld. Per aangever verschillend. In overleg met douane kan relevante informatie hier worden vermeld 

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 Vrij veld 8 1446 70 C N Hyperlink naar het artikel op internet, voor het product bedoeld bij veldnummer D17 

D34 VrijVld9 Vrij veld 9 1516 70 C J/N Gebruiken voor het markeren van de fyco’s op verzoek van de aangever, de zg Klant-fyco’s (bijv. door 
vermelding van code: K0001)
D35 VrijVld10 Vrij veld 10 1586 70 C N Gebruiken voor het vermelden van een Dual-use of andere uitvoervergunning 

D36 VrijVld11 Vrij veld 11 1656 70 C N Gebruiken voor het markeren van briefpost. In overleg met de Douane kan relevante informatie in dit 
veld worden vermeld
D37 VrijVld12 Vrij veld 12 1726 70 C N Tekstveld. Per aangever verschillend. In overleg met douane kan relevante informatie in dit veld worden 
vermeld
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 Eindrec Einde aanduiding 2006 1 C J “|”  (pipe karakter) 
  record 

- Sluitrecord Bestand afsluiten met een sluitrecord van 2006 posities lang. Zie toelichting op de laatste pagina 
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Toelichting sluitrecord          
      
  Start positie Aantal posities Syntax Formaat / vereisten
  in sluitrec.
 
1) Aantal records in bestand 1 10 N  

2) Som Douanewaarde 11 15 N (12.2 decimalen) Als decimaalteken “.” (punt) gebruiken. GEEN scheidingstekens voor duizendtallen.

3) Naam bestand  26 20 C  Formaat voor de naam van 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 (bijv. 
0000000123). De eerste positie kan worden gebruikt als locatie-aanduiding (optioneel). De locatieaan-
duiding kan een cijfer of een letter zijn. (bijv.: 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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