
 

Wat leest u in deze nieuwsbrief? 

In deze laatste nieuwsbrief van 2022 brengen wij u op de hoogte van de voortgang van DMS 4.0 en DMS 4.1.  
Alle informatie die u kunt gebruiken bij de migratie is terug te vinden op onze website. Wij adviseren u om die  
regelmatig te raadplegen zodat u altijd over de meest actuele informatie beschikt. 
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Nieuwe planning 

Op 28 november 2022 is in de klankbordgroep Overleg Douane Bedrijfsleven/DMS de 
gewijzigde planning voor de migratie naar DMS normale procedure en DMS IIAA vastgesteld. 
Alle vergunninghouders IIAA en ondernemingen die aangifte doen via AGS hebben hierover 
een mail ontvangen. Ook is er een nieuwsbericht verschenen op onze website. 
 
Klik hier om naar het tijdpad van de migratie te gaan.  
 
Start DMS 4.0 
Alle aangevers die zelf communiceren met de Douane ontvangen uiterlijk in week 4/2023  
een uitnodiging vanuit de plantool om een migratie tijdstip te plannen binnen een 
toegewezen tijdslot. Als een toegewezen tijdslot niet past, dan kunt u een verzoek voor een 
ander tijdslot indienen bij het implementatieteam via Douane.DMS.Migratie@douane.nl. 
Aangevers die communiceren via software van een softwareleverancier worden door hen 
benaderd voor de migratie.  
 
Op 1 maart 2023 gaat de Douane samen met geselecteerde softwareleveranciers 5 
aangevers aansluiten op DMS Invoer. Vervolgens worden alle aangevers die alleen invoer- 
en opslagaangiften indienen aangesloten op DMS. In mei 2023 gaan we verder met de 
aangevers die ook uitvoeraangiften doen of een combinatie van invoer, uitvoer en opslag. 
Eind september 2023 hopen we de migratie te hebben afgerond. Gedetailleerde informatie 
over de migratieplanning vindt u op Douane.nl 
 
In januari en februari 2023 overlegt de Douane met softwareleveranciers en grote aangevers 
over hun implementatiestrategie om de migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel behoefte hebben aan een overleg, 
neem dan contact op via Douane.DMS.Migratie@douane.nl. 
 
 
Entrepotbedrijven kunnen nu al over naar DMS  

Vergunninghouders IIAA met uitsluitend een vergunning douane-entrepot, die alleen 

plaatsingsaangiften entrepot doen via de inschrijving in de administratie en die hun 

vergunning IIAA willen beëindigen, kunnen nu al plaatsingsaangiften gaan doen via de 

normale procedure. Dit kan door aan te sluiten op DMS Opslag. Als u nu migreert heeft de 

Douane ruim de tijd om het aansluitproces te begeleiden. Regel dit zo snel mogelijk, nu is 

daar tijd voor. Vanaf maart is daar minder tijd voor vanwege de migratie van AGS aangevers 

naar DMS.  
 
 

 
 
 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/invoeren-dms-gaat-verder-volgens-nieuwe-planning
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/tijdpad-dms-voor-invoer-opslag-en-uitvoeraangiften
mailto:Douane.DMS.Migratie@douane.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/tijdpad-dms-voor-invoer-opslag-en-uitvoeraangiften
mailto:Douane.DMS.Migratie@douane.nl


Hortichain B.V. werkt al met DMS Opslag 
 
Hortichain B.V. is een onderneming gericht op de logistieke dienstverlening in de 

sierteeltsector, gevestigd op de bloemenveiling van Aalsmeer. De onderneming 

heeft zo’n 2500 m2 aan gekoelde opslag ruimte. De onderneming is al overgestapt 

van AGS naar DMS Opslag (normale procedure).  

 

Hortichain B.V. is gespecialiseerd in “Cross Docking”: snelle, flexibele import, 

verwerking en overslag; vacuüm koeling voor een betere kwaliteit en snelle koeling 

van producten en “Dock service”, het makkelijk laden en lossen aan één van de acht 

docks voor de directe retail stromen. Hortichain B.V. gebruikt aangiftesoftware die is 

ontwikkeld door Riege Software. 

 

Bob Kaandorp -export medewerker bij Hortichain- en Martin Bos van Riege Software 

vertellen over hun ervaringen met de overgang naar DMS: 

 
Sinds wanneer zijn jullie over? 
Bob Kaandorp: ‘’Hortichain doet sinds 12 
juli 2022 aangifte in DMS Opslag. Het 
bedrijf maakt gebruik van Scope, de 
aangiftesoftware ontwikkeld door Riege 
Software.” 
 
Martin Bos van Riege Software: 
“We kennen onze klanten en de aangiftes 
die ze doen. De aangiftestroom van 
Hortichain hebben wij goed kunnen testen 
in de Bedrijven Test Omgeving van de 
Douane. Op de dag zelf, 12 juli 2022, 
hoefden wij alleen maar de technische 
aansluiting te verzorgen. Dat verliep aan 
onze kant voorspoedig. De retour 
communicatie vanuit DMS verliep niet 
goed. Toen deze verstoring opgelost was, 
zijn er geen problemen meer geweest.  
De messageflows van opslagaangiften zijn 
redelijk eenvoudig. Er zijn weinig 
berekeningen en correcties op deze 
aangiften nodig. En er hoeven weinig 
bescheiden worden aangeleverd.” 
 
Merk je veel verschil tussen het oude en 
het nieuwe systeem?  
Bob Kaandorp: “Ik merk weinig verschil 
tussen de systemen. Wat mij opviel, is dat 
er in het begin nog wat extra handelingen  
 

waren. Die zijn gelukkig snel opgelost door 
onze softwareleverancier.”  
Na contact met Hortichain heeft Riege 
Software de software nog verder 
geoptimaliseerd. 
 
Wat zijn tot nu toe de ervaringen en zijn er 
veranderingen in het proces? 
Bob Kaandorp: “Mijn ervaring tot nu toe is 
positief. Het nieuwe systeem is veel sneller 
dan zijn voorganger, AGS. Wij ontvangen 
heel snel, soms binnen enkele seconden, 
een retourbericht 
dat de aangifte is 
geaccepteerd. 
Verder is de lay-out 
van de aangifte iets 
veranderd. Maar de 
gegevens die wij 
moeten invoeren en die de Douane nodig 
heeft zijn hetzelfde. Dus eigenlijk is er qua 
werkwijze en proces voor ons niet zoveel 
veranderd.” 
 
Heb je nog tips voor andere bedrijven? 
“Ik heb eigenlijk geen tips. In het begin is 
het misschien een beetje wennen, het 
werkt net iets anders, maar dat is zo weer 
vergeten. Maak vooral gebruik van het 
nieuwe systeem.  Je zult er profijt van 
hebben!” 

“Je zult er 

profijt van 
hebben!” 

 

Bob Kaandorp, 

Hortichain B.V.   



Nieuwe planning DMS 4.1 

De planning voor de overgang naar DMS 4.1 van de vergunninghouders IIAA (entrepot, GPA, 

SPA, tijdelijke invoer, actieve veredeling en bijzondere bestemming) is aangepast. De oude 

planning ging ervan uit dat alle vergunninghouders uiterlijk op 1 juli 2023 zouden zijn 

aangesloten op DMS 4.1. In de nieuwe planning is dit uiterlijk op 31 december 2023. Alle 

vergunninghouders ontvangen een brief waarin zij verder worden geïnformeerd over de 

planning. 

 
De nieuwe planning kent 5 fasen: 
 
Fase 1 
Van december 2022 tot juli 2023. Vergunninghouders IIAA entrepot, die hun vergunning 
beëindigen en overgaan naar de normale procedure. 
 
Fase 2 
Van februari 2023 tot juli 2023. Vergunninghouders IIAA entrepot, die hun vergunning willen 
behouden en gaan werken met aanbrengberichten. 
 
Fase 3 
Van maart 2023 tot juni 2023. Vergunninghouders IIAA invoer, tijdelijke invoer, actieve 
veredeling en bijzondere bestemming, die hun vergunning beëindigen en overgaan naar de 
normale procedure. 
 
Fase 4 
Van mei 2023 tot december 2023. Vergunninghouders IIAA invoer, tijdelijke invoer, actieve 
veredeling  en bijzondere bestemming, die hun vergunning IIAA-GPA behouden en gaan 
werken met een aanvullende aangifte. 
 
Fase 5 
Van juni 2023 tot januari 2024. Vergunninghouders IIAA invoer, tijdelijke invoer, actieve 
veredeling en bijzondere bestemming, die hun vergunning IIAA-GPA willen behouden en gaan 
werken met aanvullende aangiften, met goederen die vallen onder de CERTEX. 
 
 
De vergunninghouders ontvangen een brief, met nadere informatie over de planning. 
 
 
 

 

CERTEX 

Zodra er meer duidelijkheid is over de invoering van CERTEX informeren we u hierover via  
onze website en nieuwsbrieven. Medio 2023 organiseert de Douane een webinar over dit 
onderwerp. 
 
Proeftuin implementatie DMS 4.1 
Vanuit de ODB-klankbordgroep/DMS (Overleg Douane Bedrijfsleven) is het verzoek gekomen 
om een proeftuin in te richten met betrekking tot de implementatie van DMS 4.1. Het doel 
van deze proeftuin is om gezamenlijk ervaring op te doen met en oplossingen te zoeken voor 
zaken die spelen rondom de implementatie. De ODB-klankbordgroep heeft een bedrijf 
voorgedragen voor deze proeftuin. Informatie over en leermomenten uit deze proeftuin 
worden gedeeld met zowel de Douane als het bedrijfsleven via separate nieuwsbrieven. 
 
 

 



Auditfile Voorraad 

Doordat de GPA-applicatie wordt vervangen door DMS, verdwijnt ook de huidige 
gestandaardiseerde dataset (voorraadverloop = auditfile), die periodiek werd uitgewisseld met 
de Douane en voor interne controledoeleinden gebruikt kon worden. Uit een onderzoek onder 
alle bedrijven die een GPA inleveren is vastgesteld dat bedrijven de voordelen van een 
auditfile wilden behouden.  
 
Daarom is de Auditfile Voorraad ontwikkeld. De basis hiervoor is de ontwikkeling van de 
internationale standaard ISO 21378:2019. Veel gegevens die in deze internationale standaard 
worden gevraagd, zijn ook van toepassing voor de Douane. Het gebruik van de Auditfile 
Voorraad is verplicht voor de vergunninghouders IIAA die gebruik gaan maken van de 
ketenregeling.  
 
Het gebruik van de Auditfile Voorraad biedt belangrijke voordelen voor zowel bedrijven als 
Douane. Bijvoorbeeld voor interne controledoeleinden, het voldoen aan wet- en regelgeving 
door de vergunninghouder en het terugdringen van administratieve lasten.  
Gebruik van de Auditfile Voorraad is ook mogelijk voor de vergunninghouders die geen 
gebruik maken van de ketenregeling.  
 
De Auditfile Voorraad zal gedurende 2023 verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd.  
De planning hiervan is als volgt: 
 
1e kwartaal 2023 
Auditfile en de toelichting hierop, gereed; 
 
2e en 3e kwartaal,  
Testen auditfile en uitvoeren pilot met het bedrijfsleven; 
 
Vanaf het 4e kwartaal 2023  
Implementatie van de auditfile en aanlevering door de vergunninghouders; 
 
Einde 1e kwartaal 2024 
Afronding van de implementatie van de Auditfile Voorraad. 
 
In 2023 organiseert de Douane opnieuw een webinar over de Auditfile Voorraad. 
 
Veel gestelde vragen geactualiseerd  
De veel gestelde vragen zijn geactualiseerd en opnieuw ingedeeld. Begin januari 2023 

verschijnen deze op Douane.nl. Dit wordt bekend gemaakt via een nieuwsbericht op 

Douane.nl  

 



 

Handige links & webinars 
Checklist/Stappenplan 
Planning 
Checklist (English) 
 
Webinar 14 april 2022: Auditfile Voorraad 
Kijk het webinar hier terug 
 
Webinar 18 februari 2022: Van AGS naar DMS 4.0  
Kijk het webinar hier terug 
 
Webinar 21 april 2021: Op weg naar DMS 
Kijk het webinar hier terug 
 
Meer informatie & Contact  
Heeft u vragen over de migratie of planning van DMS 4.0, neem dan contact op via 
Douane.DMS.Migratie@douane.nl. 
 
Heeft u vragen over de overgang van uw vergunning IIAA: entrepot, actieve veredeling, 
tijdelijke invoer, bijzondere bestemming en invoer (GPA/SPA) naar DMS 4.1? Dan kunt u die 
aan ons stellen via de postbus: iiaa@douane.nl 
 
Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane of 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 
1e kwartaal 2023 
De nieuwsbrief over de proeftuin verschijnt op het moment dat er relevante informatie is die 
kan worden gedeeld met het bedrijfsleven en de Douane. 
 
 

https://nh.douane.nl/wp-content/uploads/2022/04/Stappenplan-DMS-1.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/tijdpad-dms-voor-invoer-opslag-en-uitvoeraangiften
https://nh.douane.nl/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/ROADMAP-DMS-4.0_English.pdf
https://webinars.onlineseminar.com/douanenl/webinar/182fbf43-2fc4-4216-8534-e42721bc1666/webinar-auditfile-voorraad/#watch-player
https://webinars.onlineseminar.com/douanenl/webinar/554f0df4-2e08-4aef-b333-d42485ba8ac9/webinar-van-ags-naar-dms-40/
https://channel.royalcast.com/douanenl/#!/douanenl/20210421_1
mailto:Douane.DMS.Migratie@douane.nl
https://nh.douane.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/telefoonnummer-douane-bedrijven
https://www.nhdouane.nl/

