
 

 

 

 
Geachte, 
 
Op 4 oktober 2021 start de Douane met plateau 1 van het Container Vrijgave Bericht (CVB). In deze brief 
vertellen we u nog een keer wat dat precies betekent, waarom het belangrijk is om een goede aangifte in 
te dienen en waar u meer informatie vindt. 

Wat is plateau 1 van het CVB? 
Voor goederen die over zee worden binnengebracht en worden gelost in Nederland moet een aangifte 
tot tijdelijke opslag (ATO) worden gedaan. Deze ATO wordt gezuiverd door de goederen onder een 
douaneregeling te plaatsen of weder uit te voeren. Bij plateau 1 van het CVB wordt een douaneaangifte 
die gedaan wordt in het aangiftesysteem AGS alleen aanvaard als deze matcht met een nog niet 
gezuiverde ATO. 

Wat is het verschil met nu? 
Nu wordt een aangifte die in AGS wordt gedaan ook aanvaard als de match met de ATO niet gemaakt 
kan worden, dus bij een mismatch. Mismatches worden onder meer veroorzaakt doordat niet juist 
verwezen wordt naar de ATO en doordat hoeveelheden niet overeenstemmen. Elke maand zijn er nu nog 
zo’n 50.000 mismatches. Alle mismatches moeten achteraf worden uitgezocht. Dit is voor het 
bedrijfsleven en voor de Douane veel (onnodig) werk dat voorkomen kan worden door een goede 
aangifte in te dienen.  

Wat gebeurt er als uw aangifte niet matcht met een ATO? 
Vanaf 4 oktober 2021 worden aangiften die niet matchen met een ATO niet meer aanvaard. Dit betekent 
dat uw goederen niet worden vrijgegeven en niet mogen worden weggevoerd van de containerterminal 
of ferryterminal waar ze gelost zijn. U kunt pas over uw goederen beschikken nadat u een aangifte heeft 
ingediend die wel matcht met een nog niet gezuiverde ATO. Om logistiek oponthoud te voorkomen, 
moet u een aangifte doen die matcht met een nog niet gezuiverde ATO. 

Wat kunt u doen om logistiek oponthoud te voorkomen? 
Het belangrijkste dat u kunt doen, is ervoor zorgen dat u alle informatie heeft die nodig is voor een 
correcte aangifte voordat u uw aangifte doet. En ook dat u de aangifte zorgvuldig invult. U kunt ook 
gebruikmaken van de zogenaamde voorafaangifte. Als de voorafaangifte niet matcht met een nog niet 
gezuiverde ATO, dan krijgt u dit al voor aankomst van de goederen te horen. U kunt de fout dan mogelijk 
al herstellen voordat de goederen gelost zijn. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op voorbereidophetcvb.nl of op douane.nl/cvb. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nanette van Schelven 

Directeur-generaal Douane 

 

http://www.voorbereidophetcvb.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/container-vrijgave-bericht-kijk-wat-er-verandert-voor-uw-invoeraangifte

