
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douane  
Versnel het aangifteproces en bedien 

klanten met grenzeloos gemak  
 

 

De internationale vraag naar een snelle levering van goederen lijkt onstuitbaar en stelt logistiek 

dienstverleners voor grote uitdagingen. Goederen moeten zo snel mogelijk van A naar B vervoerd worden. 

Tegelijkertijd mag er geen twijfel bestaan over de volledigheid en juistheid van de vereiste documenten. 

Staat data opgeslagen in verschillende systemen? Ontbreek het u aan overzicht van in- en uitslagen én 

mutaties van douane goederen? Is het elke keer weer een tijdrovende taak om de benodigde documenten 

voor te bereiden? 

 

Voorkom foutieve invoer van gegevens, minimaliseer de administratieve handelingen en versterk uw 

concurrentiepositie door uw douaneprocessen te automatiseren met één geïntegreerde oplossing. Want met de 

douane software van Boltrics heeft u de kennis in huis om aan uiteenlopende formaliteiten te voldoen. Met één druk 

op de knop genereert u de benodigde documenten en verlopen douane aangifte geautomatiseerd.

 



 

Stroomlijn uw douaneprocessen met de software van Boltrics  

 

GPA 
Voldoe moeiteloos aan alle 
administratieve verplichtingen die de 
douane stelt aan uw douane entrepot. 
En houd alle in- en uitslagen én mutaties 
van douane goederen automatisch bij 
met onze software. Zo heeft u altijd 
inzicht in de voorraad(mutaties) en kunt 
u  eenvoudig aan het eind van de maand 
een GPA aangifte draaien. 
 

NCTS 

Het afmelden van T1 documenten was 
nog nooit zo makkelijk: volledig 
geïntegreerd in het WMS proces. De 
controle op Toestemming tot Lossen 
loopt mee met het inslagproces, zodat 
er geen containers meer ongeoorloofd 
geopend worden. Het opmaken van een 
T1 voor Vertrek is ook ingebouwd in het 
WMS proces, inclusief controles op 
uitgaan.  
 

AGP 

Beheert u voor uw opdrachtgevers  
accijnsgoederen, dan bent u verplicht de 
belastingdienst controle te verlenen op 
het voorraadverloop van deze goederen. 
Dat hoeft u echter niet veel tijd te 
kosten, want met onze software geeft u 
heel eenvoudig geautomatiseerd de 
wijzigingen door via de opgave AGP. 

EMCS 

Via het Excise Movement and Control 
System (EMCS) doet u direct melding (e-
AD) van vervoer van accijnsgoederen, 
onder schorsing van accijns. De 
meldingen aan EMCS zijn net als NCTS 
volledig geïntegreerd in het WMS 
proces. 

 
AGS (NL) & PLDA (BE) 
Doe direct vanuit het WMS een invoer- 
of uitvoeraangifte in AGS voor 
Nederland of PLDA voor België. Efficiënt 
en betrouwbaar: u ziet in één oogopslag 
of de aangifte compleet is. De 
verschuldigde invoerrechten en BTW 
worden automatisch bijgewerkt in de 
aangifte én in de WMS documenten, en 
daarom ook op de verkoopfactuur. 
Vervoersdocumenten worden daarnaast 
automatisch opgemaakt. 
 

GDB & PD (nVWA) 
Planten, fruit en producten van dierlijke 
oorsprong of levende dieren die de EU 
binnekomen of verlaten, moeten 
worden aangemeld bij nVWA. Direct 
vanuit onze software doet u de PD 
(planten en fruit) en GDB (dierlijke 
producten) vooraanmeldingen bij de 
nVWA en wordt u op de hoogte 
gehouden van de controles van de 
betreffende partij. 

DGVS* 
Meldt vervoersbewegingen op en rond 
schiphol aan DGVS (Documentloos 
Goederen Volg Systeem) zónder fysieke 
documenten via het platform van 
Cargonaut. Geen handmatige berichten 
meer: uw DGVS voorraad komt altijd 
overeen met uw WMS voorraad. 
*Vanaf 1 februari 2019 wordt DGVS 
vervangen door PGTS ( Paperless Goods 
Tracking Systeem) wat vanaf dat moment ook 
beschikbaar is in Boltrics’ software.  

 

Portbase 
Portbase is dé digitale spil voor de 
Nederlandse zeehavens, waar veel 
informatiestromen samenkomen. Uw 
uitvoer en invoer vooraanmeldingen in 
het Portbase systeem zijn onderdeel van 
het WMS proces.  

 

APCS & TUL 
Communicatie met de Antwerpse haven 
en PSA terminal voor het aanmelden van 
transporten verloopt direct en 
geïntegreerd met het WMS proces.  

 

Onze oplossing  

De wetenschap dat logistieke dienstverleners onafhankelijk van elkaar het wiel proberen uit 

te vinden, inspireerde Boltrics tot de ontwikkeling van een branche standaard. Tot één 

oplossing waar de hele branche haar schouders onder zet. Een bewezen standaard, altijd 

state-of-the-art dankzij de ontwikkelkracht van Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Snel, lean en daadkrachtig geïmplementeerd door Boltrics, exact volgens plan. Zonder 

tijdrovend maatwerk. 
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“De oplossing van Boltrics is gebouwd binnen de standaard Dynamics 365 
Business Central technologie, dus zonder maatwerk, waardoor we altijd 
naadloos mee kunnen met upgrades en in de toekomst geen last meer hebben 
van verouderde software.” 
 
Brennus van der Klaauw, Managing Director bij VCK Group  
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