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MCC-NL: AGS - Aangifte buitenwerking stellen   
 
Voor het buitenwerking stellen 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 die u buitenwerking wilt laten stellen.  

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 buitenwerking stellen en u komt in een scenario met 2 velden. 

 Reden buitenwerkingstelling 

 Code aanpassing 
 

De reden voor buitenwerkingstelling kunt u vrij invullen met een beperking tot in totaal 70 tekens. Hier vermeldt u 
beknopt de reden waarom u de aangifte wilt annuleren en indien beschikbaar het MRN van een vervangend 
document wanneer er een nieuwe aangifte is opgemaakt.  
 
De code aanpassing heeft twee mogelijkheden:  

 Code aanpassing 111 – Hiermee geeft u aan dat er op een foutieve regeling is aangegeven.  

 Code aanpassing 112 – Hiermee geeft u alle overige redenen aan.  
Standaard zal in het scenario de code 112 al voor u zijn ingevuld, daar dit de meest voorkomende is.  
 

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 tot buitenwerking stellen is behandeld volgt hierop een nieuwe status:  

 Indien het verzoek wordt geaccepteerd:  - U bent nu klaar.  

 Indien het verzoek wordt afgewezen:  - De reden voor afwijzing wordt vermeld in 

het pdf-bestand bij uw aangifte.  Let op: uw aangifte blijft geldig!  


