
Op weg naar DMS

De vervanging van het huidige Aangiftesysteem (AGS) en de 
Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) of Schriftelijke 

Periode Aangifte (SPA) door het Douaneaangiften Management 
Systeem (DMS) is reeds begonnen. Om aan de wettelijke 

Union Customs Code (UCC) vereisten te voldoen, ontwikkelt 
de Nederlandse douane een nieuw aangiftesysteem, 

namelijk DMS 4.0. Dit systeem zal het bestaande AGS 3.1 
aangiftesysteem vervangen. Daarnaast zullen de GPA- en SPA 

procedures vervangen worden door DMS 4.1.
(Bron: https://www.evofenedex.nl/actualiteiten/van-ags-naar-dms-bereid-je-goed-voor)

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

Checklist overgang

Bent u al gestart met uw voorbereiding?  
Hieronder 5 stappen om u hierbij te helpen.

1.  
Als uw bedrijf dit nog niet heeft gedaan, meldt u zich dan aan bij  

De Kamer van Koophandel in Nederland

2.  
Een kopie van het aanvraagformulier EMR moet worden  

opgestuurd naar de Nederlandse douane, formulier Aanvraag  
Registratie elektronisch berichtenverkeer (Douane) 

(Bron:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/ 
programmas_en_formulieren/aanvraag_registratie_elektronisch_berichtenverkeer)
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/themaoverstijgend/applications_and_forms/application-form-electronic-messaging-registration


3.  
Autorisaties moeten mogelijk worden aangepast  

en vernieuwd voor DMS 4.0 en 4.1.  
Als dit niet wordt gedaan, is de huidige instelling  

mogelijk niet geldig en dat kan leiden tot vertragingen bij de overgang.

4.  
Zorg ervoor dat u weet welke gegevens naar de douane opgestuurd  

moeten worden bij overgang van AGS naar DMS 4.0 en 4.1, en dat u dit  
kunt doen voor de overgangsdeadline. Met gegevensvereisten bedoelen  
we de gegevens die de douane nodig heeft om uw aangifte te valideren.  

Merk op dat de gegevensvereisten veel uitgebreider zijn in DMS, vergeleken  
met de huidige processen en vereisten in AGS of via GPA/SPA. 

5.  
Kies welke soorten aangiften u wilt gebruiken en ga tegelijk ook na hoe  

u uw aangiftestromen en processen kunt optimaliseren.  
Doet u een standaardaangifte of gebruikt  
u Invoer in de Aangiftegegevens (EIDR)?

Heeft u vragen over de overgang naar het nieuwe DMS systeem?  
Neem dan contact op met onze experts voor vrijblijvend advies.  

Zie onderstaande link voor contactgegevens:  
Schiphol - The Maurice Ward Group
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https://www.mauriceward.com/local-finder/schiphol/

