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 18e overleg ODB-Klankbordgroep IIAA naar DMS  

Definitief 
 

 

1. Opening / vaststelling agendapunten.  
- De voortgang binnen de subgroep implementatiestrategie wordt besproken 

bij punt 5. 
- De agenda wordt vastgesteld. 

 
 
2. Mededelingen:  

- De notulist van dit verslag neemt de taken van bij afwezigheid  vande 

vaste notulist waar. 

- Twee deelnemers vanuit de Douane zijn afwezig. 
- Een nieuwe deelnemer aan de Klankbordgroep namens Evofenedex wordt 

toegevoegd. 
 
 
3. Vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 11 oktober 2021 

(bijgevoegd én op ConnectPeople-community)  
- Twee aanvullingen: 

- actiepunt 6 aanpassen: het betreft een samenwerking tussen 
Douane, bedrijfsleven én de softwareleveranciers. 

- Het onderwerp vloeibare bulkvraagstukken betreft hele specifieke 
materie en is niet voor de Klankbordgroep. Dit wordt separaat 
opgepakt. 

- Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 
4. IT-voortgang bouw systemen DMS 4.0 en 4.1  
Vanuit Douane wordt aangegeven dat er niet veel nieuwe zaken spelen. Het 
commentaar op de concept MIG 1.10 wordt verwerkt en eind november 2021 wordt 
de definitieve MIG versie 1.10 met KEL v1.4. gepubliceerd. De laatste wijzigingen 
worden nu nog doorgevoerd in de VTS berichten. De VTS zal voor alle 
invoerdeclaraties tussen 1 en 7 december 2021 beschikbaar komen. Kort daarna 
komen de additionele berichten beschikbaar. Op 30 november 2021 wordt ook het 
definitieve GO c.q. NO GO besluit genomen of er met een 1e release van DMS naar 
de BTO kan worden gegaan. De eerste indruk is positief. De versie die naar de BTO 
gaat bevat ook alle invoer/opslag declaraties, maar nog niet de berichten voor 
correcties. Omdat de BTO release is gebaseerd op KEL v1.3, zal er direct daarna 
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een impact analyse worden uitgevoerd of er nog grote verschillen zijn tussen KEL1.3 
en KEL1.4 versie. Omdat er wekelijks afstemming plaats heeft tussen de opstellers 
van 'de MIG en de KEL' en DMS wordt verwacht dat het risico beperkt zal zijn. 
Vanuit de Klankbordgroep worden twee vragen gesteld:  

- Gaan de eerste berichten in het kader van DMS 4.0 naar BTO, nog niet die 
van DMS 4.1? Het antwoord is bevestigend. 

- Is er een document in de maak waarmee MIG leesbaarder wordt? Dit is de 
user manual geeft Douane aan (verhalende vorm). Ook procesflows zitten 
hier in. Op dit moment wordt onderzocht welke onderwerpen ook voor het 
bedrijfsleven meer toelichting behoeven. Middels een webinar zal deze 
toelichting worden verzorgd. Actie Douane IM: webinar organiseren voor 
extra toelichting uitleg bedrijfsleven. 

 
5. Implementatie-strategie DMS 4.0 
1 en 12 november 2021 heeft overleg met een afvaardiging van het bedrijfsleven 
plaatsgevonden wat heeft geleid tot een concept-implementatieplanning. Er wordt 
gestart met het aansluiten van bedrijven die alleen invoer en opslag aangiftes 
indienen bij de Douane. De reden hiervoor is dat de Douane heeft gekozen om ook 
de AES berichten nu al te verwerken in de MIG DMS4.0 en 4.1, zodat het 
bedrijfsleven in 2023 hiervoor geen extra werkzaamheden hoeft uit te voeren. Echter 
voor de Douane betekent dit een scope-uitbreiding waardoor het uitvoer gedeelte 
binnen DMS eerst in het 2e kwartaal 2022 wordt opgeleverd en we daardoor met het 
aansluiten van de uitvoer bedrijven later kunnen starten. 
 
Er wordt gewerkt met tijdvakken waar bedrijven zich op kunnen inschrijven. AGS 
blijft operationeel zolang als dit nodig is voor het implementatietraject. Ook bedrijven 
met combi GPA/AGS kunnen op meerdere momenten over. Verdere 
randvoorwaarden moeten nog uitgewerkt worden. Het betreft een concept-planning. 
Voor definities ‘wat is groot’ e.d. worden de uitgangspunten gehanteerd uit het traject 
Sagitta – AGS. 
Vraag of alle functionaliteiten direct beschikbaar zijn, wordt geantwoord dat de 
Douane het volgende implementatie scenario voor DMS 4.1 voor ogen heeft: 

1. aansluiten entrepot bedrijven, die gebruik maken van een standaard 
aanbrengbericht. Periode: augustus – december 2022 

2. Volledige IIAA zonder fyto en veterinair: november 2022 tot en met juni 
2023. 

3. Volledig IIAA met fyto en veterinair (afhankelijkheid met Certex): mei 2023 
t/m juni 2023. 

 
Bij veterinair loopt nog discussie aan de bulkkant of dit onder deze controles vallen. 
Douane geeft aan dat hierin een onderscheid bestaat tussen binnenbrengen (zijn de 
goederen marktwaardig?) en IIAA (vrije verkeer). Voor IIAA: is er een certificaat 
verleend door de NVWA? Keuring zelf staat hier los van, deze gaat eraan vooraf. 
Er wordt aangegeven dat bij bedrijven de behoefte bestaat om zich al aan te 
melden. Dit kan voordelen hebben. Bedrijven kunnen zich altijd melden, alleen kan 
niet gegarandeerd worden dat de Douane dan al gereed is met DMS 4.1. 
Op de vraag of Surveillance tijdig gereed is, wordt bevestigend geantwoord. Dit is 
een randvoorwaarde om bedrijven later aan te mogen sluiten in 2023. Op de 
gegevens in de SPA wordt z.s.m. teruggekomen. 
Een tweetal typfoutjes in de concept-planning worden aangepast. Er wordt besloten 
om de conceptplanningen voor zowel DMS 4.0 als 4.1 begin december met een 
disclaimer te publiceren in de community voor softwareontwikkelaars Belastingdienst 
Douane. 
Actie Douane IM: publiceren conceptplanningen incl. disclaimer in OSWO 
omgeving 
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Actie Douane: Hoe gaan we om met SPA bedrijven m.b.t. aanvullende data naar 
Surveillance 
 
 
6. Implementatiestrategie / roll-out  Auditfile Voorraad  
De huidige fase is de ontwikkelfase, voortvloeiend uit de PoC. Bedrijven kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Deze fase loopt door tot medio januari en dan is de Audit File 
gereed voor de ketenregeling. De DMS 4.1-klanten beginnen eind 2022. In januari 
2022 zal een inhoudelijke meeting rondom dit onderwerp worden belegd. 
Actie Douane: Inhoudelijke meeting m.b.t. planning/strategie organiseren medio 
januari 2022 
 
 
7. Communicatie (doorlopend agendapunt) 

- Er wordt een oproep gedaan om CP te gebruiken. We zien dat dit middel 
nauwelijks gebruikt wordt. 

- De mogelijkheden rondom opleidingen (intern en extern) worden onderzocht. 
Extern kan niet meedoen met intern, dus moet op andere manier. Actie 
Douane: uitzoeken wat extern mogelijk is en hoe gaan we dit doen. 

- Er komt een nieuwsbrief. 
- Webinar Audit File voorraad in januari 2022. Actie Douane: Plannen webinar 

auditfile januari 2022. 
- De mailbox van het Programma is iiaa@douane.nl. Alle vragen die op de 

diverse websites worden gepubliceerd zouden moeten worden geclusterd: 
actie Douane/Koepels: afstemmen werkwijze 

- Aanvullend is om te kijken naar eerder project Container Vrijgave Bericht. 
Hier werd goed samengewerkt in één omgeving tussen Douane en 
Bedrijfsleven. Actie Douane: Afstemmen met CVB. 

 

8. Rondvraag  /  datum  volgend overleg (fysiek ja/nee) / sluiting. 
Ten slotte wordt aangegeven dat vragen aan de Helpdesk (OSWO)  te lang open 

staan. De Douane herkent dit en geeft aan dat hieraan wordt gewerkt. 
Actie Douane IM; terugkoppeling mbt wachttijden vragen en reactie hierop. 

 

Datum volgend overleg: medio januari 2022. 
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AKTIEPUNTENLIJST: 
 

 

vergaderdatum actie door voor 

3-5-2021; punt 6 Voorzitter Klankbordgroep van info 

voorzien m.b.t. de 

implementatievoortgang DMS 4.1 

bij bedrijven 

- bedrijfsleven doorlopend 

3-5-2021; punt 7 IIAA-nieuwsbrief uitbrengen  - Douane Indien 

nieuwe info 

5-7-2021; punt 8 Agenderen “communicatie”  - Douane doorlopend 

30-8-2021; punt 4 

11-10-2021; punt 5 

Verwerken in nieuwe versie MIG 

specifieke vragen bedrijfsleven 

o.a. douane-entrepot 

- Douane november 

11-10-2021; punt 4 Detail-planning maken - Douane 

bedrijfsleven 

softwareleveranciers 

dec. 2021 

11-10-2021; punt 6 Deelnemer(-s)/sparringpartner 

vanuit Bedrijfsleven met 

inhoudelijke kennis 

Voorraadverloop 

- bedrijfsleven z.s.m. 

11-10-2021; punt 8 Vormen en plannen bijeenkomst 

subgroep IIAA-acties met tijdpad 

- Douane en 

bedrijfsleven 

November 

2021 

15-11-2021; punt 4 DMS-Webinar organiseren t.b.v. 

bedrijfsleven (extra uitleg) 

- Afd. IM Douane Jan. 2022 

15-11-2021; punt 5 Publiceren concept-planningen 

incl. disclaimer in OSWO-

omgeving 

- Afd IM Douane Medio dec. 

2021 

15-11-2021; punt 5 Beantwoorden vraag hoe omgaan 

met SPA-bedrijven m.b.t. 

aanvullende data naar Surveillance 

- Douane z.s.m. 

15-11-2021; punt 6 Organiseren inhoudelijke meeting 

m.b.t. planning/strategie 

- Douane Medio 

januari 

2022 

15-11-2021; punt 7 Onderzoeken mogelijkheden voor 

externe voorlichtingen door 

Douane 

- Douane z.s.m. 

15-11-2021; punt 7 Plannen Webinar Auditfile 

Voorraad 

- Douane Januari 

2021 

15-11-2021; punt 7 Afstemmen werkwijze clustering 

vragen op diverse websites 

- Douane-

bedrijfsleven 

z.s.m.  

15-11-2021; punt 7 Afstemmen werkwijze 

samenwerking Douane met 

bedrijfsleven bij het CVB  

- Douane z.s.m. 

15-11-2021; punt 8 Onderzoeken trage afhandeling 

OSWO-helpdeskvragen 

- Afd. IM Douane z.s.m. 
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