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Procedure aangiften voor vervoermiddelen 
 
           

 
Dit is de nieuwe procedure voor het doen van aangiften voor vervoermiddelen 
(personen vervoer, goederen vervoer, zware machines, schepen en andere). Bij 
het aangeven van genoemde goederen in het vak 33 (goederencode) verschijnt 
een tab ‘vehicle(s) information’ onderaan naast ‘scan.doc.’ Klik op deze tab 
vervolgens verschijnt er een nieuwe blad ‘SAD-Vehicle(s) information page’ hier 
dient u alle informatie van de in te voeren vervoermiddel in te vullen. Let op, dit 
vak is verplicht. Nadat alle informatie is ingevuld dient ook het vak 41 in het 
blad ED bijgewerkt te worden, door het aantal in te vullen. Zijn deze stappen 
doorgaan dan kunt u verder gaan met de normale procedure bij aangifte. In 
onderstaande volgt een stapsgewijze uitleg.
 
 

Stap 1 
Zodra een goederencode betreffende 
vervoermiddel in het vak 33 wordt ingevuld, 
verschijnt een tab balk ‘vehicle(s) 
information’. (Zie onderstaand figuur). 

 
 
 

Stap 2 
Klik op het tab balk ‘vehicle(s) information’ 
dan komt een nieuwe blad tevoorschijn. Zie 
onderstaand figuur. 

  

 

Stap 3 
Vervolgens dient u het nieuwe blad in te 
vullen. Zie onderstaand figuur. 
 

 
 
Bij sommige in te vullen vakken kan uit een 
dropdown menu worden gekozen.  
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Stap 4 

Na het invullen van bovenstaande informatie 
volgt onderstaande pagina.  

 
     
   

Stap 5 

Zodra alle informatie is ingevuld vult u het 
artikel nr. van desbetreffende goed in.  

 
 
Vervolgens klikt u op het icon  
      

Dan zakt de informatie in het volgende 
gedeelte van het blad.  
 

 
 
 
 

Klik op het tab ED om naar de voorblad te 
gaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stap 6 

Vervolgens moet in het vak 41 het aantal nr. 1 
worden ingevuld.  
 

 
 

Zijn er meer artikelen betreffende 
vervoermiddelen dan moet voor elk artikel 
deze handelingen worden herhaald. Verder 
volgt de normale handelingen bij aangiften.  
 
 

De volgende procedure is van 
toepassing op de volgende posten: 
84.26   Dirkkranen; hijskranen etc.  
84.27  Vorkheftrucks, andere transport 
wagentjes met eigen beweegkracht 
84.29   Bulldozers, angledozers, etc. 
84.30  Andere machines en toestellen voor 
het graven etc.  
84.32  Machines, toestellen en werktuigen 
voor land-, tuin-, bosbouw etc.  
86.01  Elektrische locomotieven etc. 
86.02  Andere Locomotieven 
86.03  Motorwagens voor spoor- en 
tramwegen etc.  
86.04  wagens voor het onderhoud van spoor- 
en tramwegen etc.  
86.05  Personenrijtuigen, bagagewagens, etc.  
87.01  t/m 87.06 Tractors, Automobielen etc.  
87.09  Transport wagens met eigen 
beweegkracht  
87.10  Gevechtswagens en pantserwagen 
87.11  Motorrijwielen en rijwielen met 
hulpmotor 
87.13  Invalidenwagens met eigen 
beweegkracht 
89.01 t/m 89.08 Schepen Jachten etc.  
     
    


