
 

Wat leest u in deze nieuwsbrief? 
 
In deze nieuwe nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte over de voortgang van DMS 4.0 en DMS 4.1.  
 
U leest in deze nieuwsbrief meer over het aangepaste tijdpad voor de overgang van DMS 4.0 en de eerste stappen die zijn 
gezet voor de planning van DMS 4.1. 
 
Verder hebben wij alle handige informatie die u kunt gebruiken bij de migratie op een rijtje gezet. Die is ook terug te 
vinden op onze website.  
Wij adviseren u om daar regelmatig een kijkje te nemen zodat u op de hoogte blijft. 
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Inleiding 

DMS 4.0 
Zoals u heeft kunnen lezen in ons nieuwsbericht van 12 mei j.l., is de planning voor de aansluiting op 
DMS 4.0 gewijzigd. De nieuwe planning vindt u hieronder. Deze geldt voor aangevers die nu aangifte 
doen via de normale procedure in Aangiftesysteem (AGS). De planning is besproken en vastgesteld 
samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in de ODB (Overleg Douane Bedrijfsleven). 
 
De uitnodigingen voor het inplannen van een tijdslot voor de migratie naar DMS 4.0, zijn in juli 
verstuurd.  
 
Doet u aangifte via een webapplicatie van een softwareleverancier? Of gebruikt u voor uw 
berichtenverkeer met ons het elektronisch adres van een softwareleverancier of een hub? Dan 
sturen wij hen berichten over de planning van de overgang naar DMS 4.0. Hebt u hierover vragen? 
Neem dan per e-mail contact met ons op: DMS.Migratie.postbus@douane.nl. 
 
Tijdpad 
Bekijk hier de nieuwe planning voor de overgang naar DMS 4.0. 
 
AGS opslagaangiften en DMS 4.1 
Op 12 en 19 juli starten twee pilots voor de migratie van aangevers die nu in AGS opslagaangiften 
indienen via de normale procedure. 
 
De einddatum van de implementatie van DMS 4.1 blijft gelijk en is gepland voor 1 Juli 2023.  
 
 
 

 
 

 

Uitvraag DMS 4.1 

In april ontvingen alle IIAA vergunninghouders per e-mail een uitvraag van de Douane. Op basis van 
alle volledig ingevulde en teruggestuurde uitvragen, kijkt de Douane welke bedrijven al zover zijn dat 
ze over kunnen naar DMS. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de eigen planning van 
bedrijven en overleggen we over de uiteindelijke planning. Dit doen we ook met de bedrijven die zich 
laten vertegenwoordigen door een softwareleverancier. Alle bedrijven die de uitvraag niet of niet 
volledig hebben ingevuld, worden door de Douane zelf ingepland. Bedrijven die niet reageren krijgen 
nog een laatste herinneringsbrief. 
 
De definitieve planning wordt in september bekend. 
 
 

 

 
 

 

 
Feiten & Cijfers 
Per 15 juli 2022 
 
Totaal aantal verstuurde uitvragen:   705 bedrijven 
 
Volledig ingevuld en retour ontvangen:  400 bedrijven 
Onderbroken tijdens het invullen:  126 bedrijven 
Niet ingevuld:     179 bedrijven 

 
 
 

 
 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/planning-aansluiting-op-dms-4-0-gewijzigd
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/tijdpad-dms-voor-invoer-opslag-en-uitvoeraangiften


 

DMS & Portbase 
Portbase heeft besloten om onder DMS geen ondersteuning te bieden in het aangifteproces. Dit 
betekent dat Portbase  in DMS geen aanbrengberichten zal indienen. Portbase blijft wel de huidige 
“melding domproc” ook wel bekend als de DIN/DEN procedures ondersteunen zolang de Douane dit 
toestaat (30-06-2023). Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Portbase. 

Bedrijven die nu nog gebruik maken van de diensten van Portbase, zullen straks dus zelf de goederen bij 
de Douane moeten aanbrengen in het aangiftesysteem DMS. We adviseren deze bedrijven dringend om, 
als ze dat nog niet gedaan hebben, contact op te nemen met een softwareleverancier. Bedrijven die niet 
tijdig hun software op orde hebben, kunnen vanaf 30 juni 2023 geen aangiften meer doen. 
 

Handige links & Webinars 
 

 Checklist/Stappenplan 
 Nieuwbrief april 2022 

 

 
Webinar 21 april 2021 Op weg naar DMS 
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 
werd specifiek ingegaan op de gevolgen van de invoer DMS op de vergunninghouders IIAA. Dit webinar 
is nog steeds beschikbaar om terug te kijken. 
Kijk het webinar hier terug 
 
In het webinar van 18 februari 2022 werd het bedrijfsleven voorbereid op de overgang van 
AanGifteSysteem (AGS) naar Douaneaangiften Management Systeem (DMS) 4.0. Het webinar kan nog 
steeds teruggekeken worden. Dat is inmiddels al ruim 1000 keer gedaan. U vindt het webinar en de 
presentatie hier: Terugkijken Webinar 18 februari 2022 ‘Van AGS naar DMS 4.0 
 
Webinar 14 april 2022 
Op 14 april is het webinar Auditfile voorraad gehouden. 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. Deze is hier terug te 
kijken. 
 

Meer informatie & Contact  
Heeft u vragen over de overgang van GPA/SPA naar DMS 4.1 Dan kunt u die aan ons stellen via de 
postbus: iiaa@douane.nl    
 
Heeft  u nog vragen? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane.  
Heeft 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 over het Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars. 

 
Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief 

Najaar 2022 
 
 
 

 
 
 

 

https://nh.douane.nl/wp-content/uploads/2022/04/Stappenplan-DMS-1.pdf
https://nh.douane.nl/website-van-ags-naar-dms-geactualiseerd-en-aangevuld-2/
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/
https://webinars.onlineseminar.com/douanenl/webinar/182fbf43-2fc4-4216-8534-e42721bc1666/webinar-auditfile-voorraad/#watch-player
https://webinars.onlineseminar.com/douanenl/webinar/182fbf43-2fc4-4216-8534-e42721bc1666/webinar-auditfile-voorraad/#watch-player
mailto:iiaa@douane.nl
https://nh.douane.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/telefoonnummer-douane-bedrijven
https://www.nhdouane.nl/

