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AGS – Alternatief Bewijs van uitgang  
Voor het indienen van een bewijs van uitgang van een aangifte in het AGS systeem dient 
een elektronisch bericht ingestuurd te worden naar de douane. Dit gebeurt bij een aangifte 
door een vervolgaangifte in te sturen.  
 
Een vervolgaangifte kan worden ingezonden voor een aangifte die reeds door de Douane is 
geaccepteerd. Voor dit type aangifte zijn scenario’s beschikbaar die u als volgt kunt 
bereiken:  
 
Vanuit het overzichtscherm zoekt u de aangifte op waarvoor u het bewijs wilt insturen.  

U vindt bij deze aangifte de icoontjes zoals hier links weergegeven. Het blad met 
het groene pijltje naar rechts  brengt u naar het keuzescherm voor vervolgaangifte-
scenario’s.  

figuur: keuzemenu vervolgaangifte-scenario’s 

Selecteer het scenario voor alternatief bewijs en u komt in een scenario met 4 velden. 

 Kantoor van uitgang* 

 Code alternatief bewijs* 

 Identificatie alternatief bewijs 

 Datum en tijd van uitgang* 
* Veld is verplicht om in te vullen 

 
Bij het kantoor van uitgang vult u de kantoorcode in waar de goederen daadwerkelijk de EU 
hebben verlaten. Bij de code alternatief bewijs vult u het soort document in waarmee u de 
uitgang van de goederen kunt aantonen; hier zijn diverse mogelijkheden. De verwijzing naar 
dit document kunt u vermelden bij Identificatie alternatief bewijs d.m.v. een referentie of 
documentnummer. Tot slot vult u bij Datum van uitgang de dag in waarop de goederen de 
EU oorspronkelijk hebben verlaten. De tijd wordt hierbij standaard op 00:00:00 gezet.  
 

Na invulling van de velden kunt u de aangifte  en vanuit het samenvattingscherm 

kunt u de vervolgaangifte direct .  
 

De aangifte krijgt nu de status , op korte termijn gevolgd door  
Nadat het verzoek is behandeld door de Douane volgt hierop een nieuwe status:  

Voor de Douane is er voldoende bewijs beschikbaar om de aangifte af 
te melden. U bent nu klaar.  


