
Vanaf nu kunt u uw douane aangiftes maken in softwareprogramma Scope. 
Deze handleiding vertelt u hoe u begint met Scope. 

Komt u er toch niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.

U kunt een melding maken door op ‘F12’ in de software te drukken, te 
mailen naar support@ecconline.nl of te bellen naar 088 13 20 100. 

Succes! 

Welkom bij ECC Online! 



U start Scope door op de link te klikken die u heeft ontvangen. 

Scope gebruikt Java. Wanneer u niet de laatste versie van Java op uw computer heeft staan, dan geeft Scope een melding. Installeer Java 
(google op ‘Java’ en download het) en start Scope opnieuw.

Scope plaatst automatisch een icoontje op uw bureaublad. De volgende keer kunt u hierop klikken om Scope te starten. 

Inloggen

Vul uw inloggevens in 
die u van ons heeft 
ontvangen. Bij de 
eerste keer aanmelden, 
kunt u ook de taal 
instellen.

Als u van gebruiker verandert, klik dan op de knop ‘verander gebruiker’. 



Wanneer u bent ingelogd, krijgt u dit scherm te zien.

Starten

Deze knoppen betekenen ‘stap terug’, ‘stap vooruit’, ‘home’, ‘functielijst’, ‘mappen’ en als laatst ‘vernieuwen’. 
Onder ‘functielijst’ vindt u alle modules waar u gebruik van maakt. 

Dit snelmenu zijn uw favorieten. U 
plaatst hier de modules die u het meest 
gebruikt. U kunt dit aanpassen door op 
‘configure’ te klikken. 

Dit is een overzicht van 
de laatste aangiftes. 

Dit is de zoekfunctie. Klik er op en typ 
in het veld een naam of woord of een 
gedeelte daarvan. U ziet verschillende 
zoekresultaten naar bovenkomen.  
Zo kunt u eenvoudig iets opzoeken!



Basis

Om snel aangiftes te kunnen maken, dient u vooraf het partnerbestand en het artikelbestand in te vullen. Deze gegevens zijn de basis voor uw aangiftes. 
In het partnerbestand vult u alle gegevens in van uw partners. Het is een soort adressenboek. In het artikelbestand slaat u de gegevens van goederen op. 
Wanneer u een aangifte maakt, kunt u snel gegevens oproepen uit het partnerbestand en het artikelbestand. 

Begin met het invullen van het partnerbestand. Ga naar de functielijst, klik op ‘Maintenance’ en vervolgens op ‘Partners’. Dan ziet u het volgende 
scherm:  

Via de 
zoekfunctie 
kunt u snel 
een partner 
vinden.

In dit overzicht 
komen de adres-
gegevens van uw 
partners te staan. 

Klik op ‘Nieuw’ om een nieuwe partner in te voeren. 



Partnerbestand

Vul de gegevens van uw partner in.  

Staat ‘show similar addresses’ aan? Dan  
controleert Scope of de gegevens die u invult 
overeenkomen met reeds ingevoerde gegevens. 
De groene balkjes geven aan hoeveel procent van 
de gegevens overeenkomen. Wanneer een balkje 
‘100%’ aangeeft, staan de gegevens al in het 
partnerbestand. Zo voorkomt u dubbele invoer van 
adressen en houdt u een schoon partnerbestand. 

Bij ‘Code’ kunt u een zelfbedachte code invoeren, die past bij de partner. Zo kunt u de partner snel vinden wanneer u een aangifte maakt. 
Een veelgebruikte code bestaat uit de eerste 3 letters van de naam en de eerste 3 letters van de vestigingsplaats van de partner.  
Bij ‘labels’ kunt u meer zoekcriteria toevoegen. Stel de taal in op ‘Nederlands’, u maakt immers een Nederlandse aangifte. 

In de aangifte worden alleen de gegevens onder ‘default address’ weergegeven. 

In het veld ‘country’ kunt u de afkorting van 
een land ingeven. Scope vindt automatisch het 
land, omdat er een codelijst achter zit. Ook 
worden de adresvelden aangepast. Dit kan 
namelijk per land verschillen. 



Partnerbestand

Op het tweede tabblad ‘contacts’ kunt u de gegevens van meerdere contactpersonen toevoegen. Dit doet u 
door op ‘nieuw’ te klikken en de betreffende gegevens in te voeren en op te slaan.



Partnerbestand

Op het derde tabblad ‘accounting’ kunt u de BTW-gegevens invoeren. Vul het BTW-nummer in en ga vervolgens met uw cursor rechts van het 
invoerveld staan. Nu verschijnt er een pijltje naar beneden. Als u daar op klikt, verschijnt ‘verify’. Klik op ‘verify’. Het BTW-nummer wordt nu 
gecontroleerd in de Europese database VIS. Als het nummer ‘valid’ is, dan kunt u ervan uitgaan dat het BTW-nummer correct is. 

Heeft uw partner BTW-verlegging? Dit kan alléén met een geldig BTW-nummer. 
We controleren hier NIET of de partner verlegging heeft. Dit komt later! 



Partnerbestand

Op het vierde tabblad kent u een rol toe aan uw partner. De rol van de partner is van invloed hoe de gegevens in de aangifte worden gezet. Klik op 
‘toevoegen’. U kunt kiezen uit ‘aangever’, ‘douane goederen locatie’, ‘douane partner’ en ‘portbase participant’. Klik op de rol die voor de partner van 
toepassing is. U kunt meerdere rollen toekennen aan een partner. 

De rol ‘aangever’, ‘douane goederen locatie’ en ‘douane partner’ worden besproken. De rol ‘Portbase Participant’ hoeft alleen toegekend te worden wan-
neer u gebruik maakt van Portbase. Dit geldt ook voor alle terminals die samen werken met Portbase. Ook zij zijn Portbase Participant. 



Partnerbestand

Uw eigen adresgegevens staan al in Scope. Zoek u zelf op in het partnerbestand en voeg de rol ‘aangever’ toe. Voer alle 
relevante gegevens in. Deze rol hoort bij de vergunninghouder en kan 1 keer toegekend worden per omgeving. 

Via dit tabblad kunt u tevens de zekerheid opvragen. 



Partnerbestand

U heeft de rol ‘goederenlocatie’ geselecteerd. De rol ‘Douane Goederen Locatie’ kent u toe aan alle locaties waar goederen kunnen liggen, zoals 
loodsen of container terminals. Dit is ook van toepassing wanneer een partner een uitgangslocaties is. Op het tabblad ‘General’ vult u uw entrepot 
gegevens in. Let op! Maak voor iedere goederenlocatie een nieuwe partner aan, als uw bedrijf meerdere goederenlocaties heeft. 

Bij ‘Entrepot Type’ kunt u kiezen voor 
types: B, C, D, E, Y en Z. Type Y is 
nieuw in AGS import. 

Op de volgende tabbladen vult u de gegevens in van de 
goederenlocatie en douanekantoren. Voor AGS import 
gelden twee douanekantoren. Een kantoor voor zeevracht: 
0396 en voor luchtvracht: 0432. 

Klik op ‘opslaan’ wanneer u alle 
relevante velden hebt ingevuld. 



Partnerbestand

Wanneer u de rol ‘douane partner’ toevoegt, krijgt u het onderstaande scherm te zien. 
De rol ‘Douane Partner’ kan op verschillende manieren toegekend worden. Dit kan bijvoorbeeld een shipper of een consignee zijn. 
- Sagitta Import/AGS*: ken deze rol toe wanneer er sprake is van directe vertegenwoordiging en/of BTW verlegging 
- Sagitta Export: ken deze rol toe wanneer er sprake is van directe vertegenwoordiging
- NCTS: deze rol hoeft u niet verplicht toe te kennen, maar het is handig om in te vullen. Bij het maken van een aangifte  
 worden deze gegevens standaard ingevuld.

Vink ‘BTW Verlegging’ aan, als u zeker weet 
dat uw partner verlegging heeft. Dit kunt u 
controleren op het tweede tabblad ‘invoer’. 
Het is belangrijk dit zelf te controleren, omdat 
de Douane in AGS import dit niet meer doet. 



Partnerbestand

Het tweede tabblad ‘invoer’ vult u in, indien er sprake is van directe vertegenwoordiging en/of BTW-verlegging.  
Er is het één en ander veranderd door AGS import. Export en NCTS zijn hetzelfde als voorheen.

Vink ‘invoer’ aan, om aan te geven dat de partner financieel  
representatief is. 

Let op: “AGS Betaler Invoerrechten” vervangt “DSI Betaling door”. U 
kunt dit veld leeg laten, als de importeur betaalt (in de oude situatie 
“9”). Wanneer dit niet het geval is, vul dan de partij in die de invoer-
rechten betaalt (oude situatie “14”.)

Bij ‘geldig vanaf’ kunt u de datum invullen vanaf wanneer u 
gemachtigd bent. We geven u een waarschuwing wanneer dit 
verloopt. 

Als u een datum in wilt vullen, dan kunt u ook ‘-1’ intypen, als u 
gisteren bedoelt. Of ‘+7’ als u volgende week bedoelt. Dit geldt voor 
alle velden in Scope waar u een datum opgeeft. 

Onder ‘Douane Ondernemers Informatie’ staan gegevens die we op 
de achtergrond controleren. Vink ‘automatisch bijwerken’ aan om 
te zorgen dat om de 3 weken de gegevens automatisch gecheckt 
worden.  



Partnerbestand

Het tabblad ‘delivery/pickup addresses’ is niet relevant voor douaneaangiftes. 

Op het tabblad ‘documenten’ kunt u externe documenten toevoegen. Sla de gegevens van de partner eerst op. Zoek de partner weer op en ga naar dit 
tabblad. Nu kunt u documenten naar het lege veld slepen.

Klik nog een keer op ‘opslaan’ en uw partner staat opgeslagen in het partnerbestand. 



Artikelbestand

In het artikelbestand koppelt u de gegevens van uw goederen aan douane specifieke gegevens. Tijdens het maken van de aangifte, roept u eenvoudig de ge-
gevens op uit het artikelbestand en hoeft u niet steeds gegevens opnieuw in te typen, zoals het statistieknummer, goederenomschrijving en bescheidcodes.

Klik op de volgende stappen om het artikelbestand te zien: Functielijst > Maintenance > Article Maintenance. 

In dit overzicht komen uw ingevoerde artikelen te staan. 

Klik op ‘nieuw’ om een nieuw artikel in te voeren. 

Deze knoppen kunt u gebruiken om reeds ingevoerde 
artikelen te bewerken, te kopiëren of te verwijderen. 

Wanneer u op ‘vernieuwen’ drukt, wordt de vernieuwde 
data weergegeven. 

U kunt ook data importeren vanuit een .CSV bestand.  
Klik op ‘import’ en ‘mapped .CSV bestand’. Vervolgens 
kunt u een bestand uploaden en de juiste kolommen 
mappen, zodat de data correct in het artikelbestand 
wordt geplaatst. 

Wanneer u data verwijdert uit het artikelbestand, 
wordt de data niet ‘echt’ verwijderd, maar ‘niet 
getoond’. Wilt u dit herstellen? Dan kunt u ‘toon 
verwijderde items’ aanvinken. 

Wanneer artikelen niet gekoppeld zijn aan een 
partner, dan kunt u deze artikelen weergeven door 
‘show not assigned’ aan te vinken. 

Via het zoekveld kunt u artikelen snel  
zoeken door een woord of letters in te typen. 



Artikelbestand

Als u op ‘nieuw’ heeft geklikt, dan kunt u een nieuw artikel invoeren.

Bij ‘partner’ kunt u een reeds ingevoerde partner, die hoort bij het in te voeren artikel, 
opgeven.

Vul bij ‘nature of goods’ de goederenomschrijving in. 

Bij ‘article number’ kunt u een nummer ter identificatie invullen. Dit kan ook een  
zelfbedacht nummer zijn.  

‘Article Group’ 

In het veld ‘labels’ kunt u zoekcriteria invullen, waardoor u snel een artikel vindt bij het 
maken van een aangifte. 

Bij ‘Country of Origin’ kunt u het land van oorsprong invullen. 

‘Gross Weight’ is het bruto gewicht en ‘Net weight’ het netto gewicht. 

‘HS Code’ is de code vermeld in het Harmonized Systems Code.

‘Price’ is de prijs van het artikel. 

‘Batch Management’



Artikelbestand

Klik op het tweede tabblad ‘profiles’ om meer informatie toe te voegen. 

Als u alle relevante velden heeft ingevuld, dan kunt u op ‘opslaan’ drukken. Uw nieuwe artikel staat nu in het overzichtsbestand. U kunt nu een aangifte maken. 

Bij ‘goederencode’ staat een rood kruisje. Dit betekent dat u het veld verplicht moet invullen. De andere velden kunt u optioneel invullen.

Wanneer u in het tariefboek van de Douane wilt kijken, dan kunt u klikken op ‘customs tariff’ voor de meest actuele informatie van de 
Douane.

Vul onder ‘Client VWA’ en ‘Client PD’ de juiste gegevens in, wanneer dit van toepassing is.  

In de velden onder ‘AGS’ vult u de codes in uit het nieuwe Douane Tarief Voorziening. ‘Commodity Class SRZ’ is de algemene Europese 
goederencode en ‘Commodity Class GN’ is een additionele nationale code. U kunt dit vinden op de website van DTV. 

Onderaan de pagina staat meer 
uitleg over de melding. Als u 
er op klikt, springt u naar het 
betreffende veld. 


