
Wat leest u in deze nieuwsbrief? 
 
In deze nieuwsbrief over de vervanging van AGS en G(S)PA naar DMS vindt u informatie over het tijdpad en hebben wij alle 
contactmogelijkheden voor u op een rijtje gezet. Als bijlage sturen wij u een handig stappenplan/checklist waarin u meer 
informatie vindt over de planning en het migratieproces. En natuurlijk vertellen wij u waar u de veel gestelde vragen kunt 
vinden.  
Wij wensen u veel succes met de migratie. 

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website. Wij adviseren u om daar regelmatig een kijkje te nemen zodat u 

op de hoogte blijft van alle actuele zaken over de migratie. 

 

De vervanging van AGS en G(S)PA door DMS is 

begonnen. Bent u al gestart met uw voorbereiding? 
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/aangiftesysteem_ags/van-ags-en-gspa-naar-dms/van-ags-en-gspa-naar-dms


       Inleiding 

Douane Nederland (Douane NL) heeft op dit moment verschillende processen en systemen ingericht voor het 
doen van aangiften. Voor aangiften binnen het proces invoer (brengen in het vrije verkeer, tijdelijke invoer, 
plaatsing douane-entrepot en actieve veredeling) via de normale procedure wordt AGS 3.1 gebruikt. Voor de 
vereenvoudigde aangifteprocedure ‘inschrijving in de administratie van de aangever’ (IIAA) worden de 
aangiftediensten SPA (schriftelijke periodieke aangifte) en GPA (geautomatiseerde periodieke aangifte) 
gebruikt.  
Voor de vereenvoudigde aangiften van expres zendingen wordt Venue gebruikt. Hiervoor is vervanging 
noodzakelijk. 
 

1. de wijze van aangeven en controleren verandert als gevolg van de introductie van bijlage B 
(Uitvoeringsverordening en Gedelegeerde verordening DWU) en bijlage VIa Douaneregeling ;  

2. het voor de GPA gebruikte huidige systeem en AGS 3.1 en Venue zijn technisch gezien ‘end of life’.  
 
AGS en Venue worden vervangen door DMS. De technische beschrijving en bijbehorende procesflows voor 
het berichtenverkeer voor de indieners van aangiften in het nieuwe systeem DMS zijn opgenomen in een 
MIG (Message Implementation Guideline). Deze volgt uit de EU functionele specificaties die zijn gebaseerd op 
de wetgeving. 
 
De verandering bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Indieners van aangiften die nu aangifte doen via AGS moeten uiterlijk 1 januari 2023 aangifte doen 
via DMS.  

 Indieners die nu aangifte doen via Venue moeten uiterlijk 1 januari 2023 aangiften doen via DMS, 
tenzij voor de aangiften gebruik mag worden gemaakt van de gereduceerde dataset in het -in 
juli 2021-  geïntroduceerde aangiftesysteem Deco.  

 Vergunninghouders Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) voor de douaneregelingen 
brengen in het vrije verkeer, actieve verdeling, tijdelijke invoer en douane-entrepot gaan uiterlijk 
juni 2023 aanbrengberichten indienen in DMS.  De huidige DIN/DEN procedures vervallen. 

 Vergunninghouders Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) voor de douaneregelingen 
brengen in het vrije verkeer, actieve verdeling en tijdelijke invoer gaan uiterlijk juni 2023 de 
aanvullende aangiften indienen in DMS. Dan vervalt de mogelijkheid om de aanvullende aangifte 
met de GPA of SPA te doen. 

 De gegevensvereisten (dataset) van de aangiften wijzigen. Aangiften moeten worden gedaan volgens 
de gegevensvereisten van bijlage B1 van de gedelegeerde Verordening van het Douanewetboek van 
de Unie (DWU), volgens de formaten en met de codes van bijlage B de Uitvoeringsverordening DWU 
en volgens de nationale aanvullingen in bijlage VIa bij de algemene douaneregeling.  

 Vergunninghouders IIAA die goederen achtereenvolgens met gebruik making van IIAA onder elkaar 
direct opvolgende douaneregelingen plaatsen, kunnen gebruik maken van de ketenregeling. Alleen 
bij plaatsing onder de eerste douaneregeling moeten de goederen worden aangebracht. Voorwaarde 
is dat alle elkaar opvolgende inschrijvingen (plaatsingen onder de elkaar opvolgende 
douaneregelingen) in dezelfde bedrijfsadministratie worden ingeschreven.   

 De opgave voorraadverloop wordt voor vergunninghouders IIAA vervangen door een 
auditfile voorraad. 

 De overgang naar DMS heeft enkele procedurele gevolgen in het aangifteproces. Zo zullen indieners 
straks zelf hun aangiften moeten splitsen in meerdere artikelen, als de Douane bij controle vaststelt 
dat een zending meerdere goederensoorten omvat. Goederen worden pas vrijgegeven als deze 
'gecorrigeerde' aangifte volledig is verwerkt door de Douane. 

1 Omdat deze bijlagen nog niet zijn verwerkt in een geconsolideerde versie van de gedelegeerde en uitvoeringsverordening, is een link naar de 

betreffende wijzigingsverordeningen opgenomen. 

 
Per 1 januari 2023 moet het systeem operationeel zijn. Dit betekent dat alle aangevers/indieners die aangifte 
doen via de normale procedure dan gebruik moeten maken van DMS. Aangevers/indieners die aangifte doen 
via GPA/SPA of via de normale procedure en GPA/SPA zijn uiterlijk 1 juli 2023 gemigreerd naar DMS. Per die 
datum kent Douane NL nog maar 2 aangiftesystemen: DMS en DECO voor E-commerce aangiften tot €150,- 
waarvoor  vrijstelling van invoerrechten wordt gevraagd conform art.23 en/of 25 van het DWU. 
 
 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0235&qid=1649319013683&from=en


Aan het woord 
Erik te Boome, implementatiemanager DMS 
4.0, kijkt tevreden terug op het webinar ‘Van 
AGS naar DMS’ van 18 februari 2022. ‘We 
ontvingen 600 bezoekers, waarvan 500 
bedrijven. Met een overall beoordeling van 
7,6 ben ik heel blij.’ 
 
‘Tijdens het webinar stelden wij een aantal 
poll vragen, om een indruk te krijgen hoe ver 
de aangevers zijn in het proces en waar 
behoefte aan is. Wat mij opviel, is dat veel 
bedrijven niet of nog maar net waren 
begonnen met het in kaart brengen van de 
gevolgen voor hun bedrijfsproces of de 
migratie. Daar maak ik mij wel zorgen over,’ 
aldus Erik te Boome. ‘Ik zou dan ook tegen 
iedereen willen zeggen: wacht niet totdat je 
softwareleverancier of de Douane zich meldt, 
maar begin vandaag nog.’ Op Douane.nl en 
bij het webinar zijn een aantal handige 
startvragen geformuleerd die u op weg 
helpen.  
 
Inhoudelijke kennis 
‘Verder merkten we dat er zowel bij het 
bedrijfsleven als bij de softwareleveranciers 
veel behoefte is aan een inhoudelijke 
toelichting op wat er echt gaat veranderen in 
het aangifte proces. Bijvoorbeeld over de 
overgang van ‘Enig document’ naar bijlage B 
met al zijn vakken. Tijdens het webinar van 
18 februari is hier uitgebreid aandacht aan 
besteed. Reden om deze nog een keer te 
kijken. Verder heeft de Douane een 
kennismodule voor aangevers/indieners 
ontwikkeld die wijzigingen nog meer op  
 

 
 

detailniveau behandelt. Die is op korte termijn 
(eind april 2022) beschikbaar op Douane.nl.  
 
Deadlines 
Voor het overgrote deel van de bedrijven 
geldt dat zij voor 31-12-2022 gemigreerd 
moeten zijn. Er is een uitzondering, dat betreft 
de GPA/SPA aangevers die aangifte doen voor 
de normale procedure in AGS. Zij kunnen 
gebruik maken van het geboden uitstel tot 1 
juli 2023. Erik te Boome: ‘Mijn advies aan deze 
aangevers is om alleen uit te stellen als u 
afhankelijk bent van een module in DMS die 
pas in 2023 wordt opgeleverd, zoals 
bijvoorbeeld ‘fyto-sanitair’ of de ‘audit-file 
voorraad’.’ 
 
Het tijdpad van de migratie is hier te vinden.  
 
Vragen  
Erik: ‘Ik kan mij voorstellen dat er de komende 
tijd nog best wat vragen opkomen. We 
proberen daar op verschillende manieren een 
antwoord op te geven. Op de website 
Douane.nl staat veel informatie en u kunt ook 
contact met ons opnemen. Hoe u ons kunt 
bereiken leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
Schroom niet om ons een vraag te stellen!’ 

                                                                       
 

 

 
 
 
 
 
Erik te Boome, 
implementatiemanager DMS 4.0 

 

 

 

 

https://webinars.onlineseminar.com/douanenl/webinar/554f0df4-2e08-4aef-b333-d42485ba8ac9/webinar-van-ags-naar-dms-40/#watch-player
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/tijdpad-dms-voor-invoer-opslag-en-uitvoeraangiften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/aangiftesysteem_ags/van-ags-en-gspa-naar-dms/van-ags-en-gspa-naar-dms


 

 
  

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio juli met daarin onder andere aandacht voor 

DMS 4.1 

 

 

De vervanging van AGS en G(S)PA door DMS is begonnen. 

Start vandaag nog met uw voorbereidingen! 
 

 

 

Auditfile voorraad  (14 april 2022) 
 Deze auditfile is een verplichting voor IIAA bedrijven (bedrijven met een vergunning ‘Inschrijving in de 
administratie van de aangever’ die overgaan naar DMS 4.1 en kiezen voor scenario 3, de ketenregeling. Voor 
bedrijven die kiezen voor andere scenario’s kan dit webinar extra inzicht geven in nut en noodzaak hiervan 
voor hun eigen interne processen en het nut hiervan in relatie tot het toezicht door de Douane.  
Kijk het webinar (en de presentatie) hier terug.  
 
Op weg naar DMS (21 april 2021)  
De invoering van het nieuwe aangiftesysteem heeft grote gevolgen voor alle bedrijven die een vergunning 
’inschrijving in de administratie van de aangever (IIAA)’ gebruiken. Tijdens het webinar is specifiek ingegaan 
op de gevolgen van de invoer DMS op de vergunninghouders IIAA.  
Kijk het webinar hier terug. 
 
Van AGS naar DMS 4.0 (18 februari 2022) 
Tijdens dit webinar werd het bedrijfsleven voorbereid op de overgang van AanGifteSysteem (AGS) naar 
Douaneaangiften Management Systeem (DMS) 4.0.  
Kijk het webinar (en de presentatie) hier terug.  
 
 

 

 Webinars 

Stappenplan/Checklist 
Om u te helpen bij de voorbereiding op de migratie hebben wij een handige checklist voor u gemaakt. Die vindt 
u als bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
Meer informatie & contact  
Alle informatie is over van AGS G(S)PA naar DMS is terug te vinden op onze website. 
De veel gestelde vragen zijn hier te vinden 
 
Hebt u nog specifieke vragen? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane.  
Hebt u geen vraag over de berichtenverwerking in AGS of DMS, maar een andere vraag? Bel dan met 
uw bedrijvencontactpunt. 
Bent u softwareontwikkelaar? Kijk dan op de website van de Nationale Helpdesk Douane, bij de informatie van 
het Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars. 

De nationale aanvullingen in bijlage VIa van de algemene douaneregeling zijn onlangs gepubliceerd. De 
aankondiging hiervan leest u in de Staatscourant. 

Agenda 

19 mei   

SDU Nationaal Douanecongres: Douane NL verzorgt een break-out sessie van AGS en G(S)PA naar DMS. 

 

https://webinars.onlineseminar.com/douanenl/webinar/182fbf43-2fc4-4216-8534-e42721bc1666/webinar-auditfile-voorraad/#watch-player
https://channel.royalcast.com/douanenl/#!/douanenl/20210421_1
https://webinars.onlineseminar.com/douanenl/webinar/554f0df4-2e08-4aef-b333-d42485ba8ac9/webinar-van-ags-naar-dms-40/#description
https://webinars.onlineseminar.com/douanenl/webinar/554f0df4-2e08-4aef-b333-d42485ba8ac9/webinar-van-ags-naar-dms-40/#description
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/veelgestelde-vragen-ags-dms
https://nh.douane.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/telefoonnummer-douane-bedrijven
https://www.nhdouane.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-9713.html

