
 

 

Aan: leden ODB-Klankbordgroep DMS  

 

 Pagina 1 van 4 
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6401 DN Heerlen 
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Datum 
7 april 2022 

Versienummer 
1.0 JD  

Datum vaststelling 
12 april 2022 
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Vergaderdatum 4 april 2022 
Vergaderplaats digitaal - Webex  

 

Aanwezig       Douane: 9x; 

Bedrijfsleven: 12x: 

- ADS 

- EVOFENEDEX 

- VNO-NCW 

- VNPI 

- VOTOB 

- TLN-FENEX 

- dienstverlener 

 

Afwezig       VNTO (VRTO) 

  

 

 

1. opening/vaststelling agendapunten 
Er wordt vanuit de Douane aangegeven dat er een besluit is genomen om voor dit 

Klankbordgroep (KBG)-overleg een nieuwe voorzitter (PvB) aan te laten treden. 

Dit is reeds per mail aan alle leden van het KBG-overleg meegedeeld 

(28/3/2022/9:59). 

De volgorde van behandeling van de toegezonden agendapunten wordt 

aangepast.  

 

 

2. IT-voortgang bouw systeem DMS 4.0 / 4.1 
De Douane deelt mee dat: 

- vanmiddag (4 april 2022) DMS 4.0 uitgerold wordt naar “productie”; 
- ze bezig is met de release “uitvoer”; 

- ze bezig is met de features voor DMS 4.1; 

- er nog gesprekken gaande zijn met 2 (allereerste) bedrijven over de 

deelname aan de uit te rollen versie DMS 4.0. Het bedrijfsleven vraagt om 
op de hoogte gehouden te worden van de uitkomst van deze gesprekken. 

Er worden zorgen uitgesproken door het bedrijfsleven dat er op dit 

moment nog geen bedrijven zijn die deze rol op zich willen nemen. De 

Douane geeft aan dat er geen plan B is. De volgende fase van de uitrol 
van DMS 4.0 (125 bedrijven aansluiten op DMS 4.0), lijkt op dit moment 

nog niet in gevaar te komen. Het bedrijfsleven biedt aan om, daar waar 

dat kan, de Douane te willen ondersteunen.  

Het bedrijfsleven geeft aan dat ze een uitvraag hebben gedaan bij 

softwareontwikkelaars naar ervaringen met de BedrijvenTestOmgeving (BTO). Dit 
gaf niet altijd een positief beeld te zien. Afgesproken wordt dat het geleverde 
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commentaar per mail met de Douane wordt gedeeld. Deze mail zal ook met de 

hele KBG IIIA worden gedeeld. 
 

 

3. ophogen frequentie IIAA-klankbordgroep-overleg 
Er is enige tijd geleden een subgroep “communicatie” ingesteld vanuit de KBG 

IIAA. In de laatst gehouden bijeenkomst van deze werkgroep zijn zorgen geuit 

over (o.a.) de bestuurlijke aandacht voor het project. Het veranderen van het 

voorzitterschap is een rechtstreeks gevolg van de zorgen die zijn geuit. 

 

Ook is nu het voorstel aan de voltallige KBG IIAA om de frequentie van het KBG-

overleg te verhogen naar 1x per week, en de vergadertijd in te plannen aan de 

“randen van de werkdag”. Dit voorstel wordt geaccordeerd en extra KBG IIAA-

bijeenkomsten zullen, bij voorkeur tussen 17.00-18.00 uur, worden ingepland 

(Secretaris KBG IIAA: gedaan 5/4/2022). 

 

De ingestelde sub-werkgroep Communicatie wordt opgeheven. 

 
 
4. Mededelingen 

- Er is vanuit de Douane een nieuwe plaatsvervangend programmamanager 

IIAA naar DMS aangesteld. Hij stelt zich kort voor. 

 

 

5. Vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 7 maart 
2022  

a) verslag tekstueel: wordt ongewijzigd definitief vastgesteld. 
b) verslag inhoudelijk:  

- een nieuwsbrief staat op stapel om te worden uitgebracht; 

- de door de Douane te maken detailplanning van het tijdpad waarop elke IIAA-

vergunninghouder over gaat naar DMS, is afhankelijk van de respons van de te 

verzenden IIAA-uitvraagbrief (zie ook punt 6); 

c) actiepuntenlijst: wordt doorgesproken en geactualiseerd. 

 

 

6. Uitvraagbrief-mail bij IIAA vergunninghouders  
Door de Douane zal zeer binnenkort (in de week van 11-15 april 2022) ruim 700x 

een uitvraagbrief IIAA (in de vorm van een mail) worden verzonden. Diverse 

mensen uit het bedrijfsleven en de Douane hebben een testversie ervan 

beoordeeld. Eén van de testers voorziet wel de nodige vragen bij IIAA-

vergunninghouders. Aangeraden wordt om een voldoende duidelijke begeleidende 

tekst mee te zenden die ook duidelijk het belang van invulling / retournering 

aangeeft. Geen vrijblijvendheid suggereren. 

 

Een belangrijk element van de uitvraag is de door de IIAA-bedrijven in te vullen 

gewenste overgangsdatum naar DMS. Hiermee gaat de Douane aan de slag om 

een individuele bedrijven-migratiedatum te genereren. Mogelijk dat hiervoor de bij 

DMS 4.0 te gebruiken zgn. “planningstool”, ook voor de IIAA-vergunninghouders 

gebruikt gaat worden. De ervaringen met de planningstool bij DMS 4.0 zullen 

worden gebruikt bij het maken van een keuze. 

 

7. Auditfile Voorraad 
De planning is om op 14 april a.s. het webinar “Auditfile Voorraad” (AV) te gaan 

houden. Deze is bestemd voor zowel het bedrijfsleven als douane-medewerkers. 

De presentatie zal ook gezamenlijk worden gegeven/ingevuld. Er is een 
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aanmeldpagina voor het webinar online beschikbaar. De tip wordt meegegeven 

om het webinar breed in te steken en niet alleen maar IT-technisch. Het webinar 

kan later teruggekeken worden. 

 

Er is een nieuwe versie van de specificaties van de AV. Medio april zal dit op de 

OSWO-site worden geplaatst. Het bedrijfsleven vraagt hoe men zich kan 

aanmelden voor die OSWO-site. Dit kan via de site van de Nationale Helpdesk 

Douane. 

 

De Douane zal de aanmeld-links voor zowel het webinar als de OSWO-site delen 

met de KBG IIAA (Secretaris KBG IIAA: gedaan per mail d.d. 4/4/2022/12.29) 

 

8. Communicatie (doorlopend agendapunt) 
Het bedrijfsleven heeft nog steeds de behoefte om een centrale plaats te hebben 

waar alle projectinformatie DMS IIAA is terug te vinden. De ontwikkelingen volgen 

elkaar nu snel op en dit punt zou ook met de nodige spoed tot uitvoering moeten 

worden gebracht. Het bedrijfsleven stelt voor om dit uiterlijk over 2 weken 

ingeregeld te hebben. De Douane gaat hier mee aan de slag. 

 

Het bedrijfsleven kent iemand die rondom Communicatie een rol bij de Brexit-

operatie heeft gespeeld en mogelijk ook in dit project een bijdrage kan leveren. 

Het bedrijfsleven geeft de naam door aan de voorzitter. 

 

Een dienstverlener uit bedrijfsleven vraagt of hij ook de IIAA-uitvraagbrief kan 

ontvangen. Onderzocht wordt of dit mogelijk is (uitvraag-mail gaat via een extern 

bureau). 

 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen rondvragen. De voorzitter sluit het overleg. 
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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 

7-3-2022; punt 8 

IIAA-nieuwsbrief uitbrengen  - Douane z.s.m. 

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

11-10-2021; punt 4 

10-1-2022; punt 2 

Detail-planning IIAA-migratie 

bedrijven maken 

- Douane  

- Bedrijfsleven 

- softwareleveranciers 

Na 

retournering 

antwoorden 

uitvraagbrief 

15-11-2021; punt 7 

4-4-2022; punt 8 

Organiseren één gezamenlijke 

vindplaats informatie omtrent 

project (b.v. zoals bij CVB) 

- Douane 

- Bedrijfsleven 

18 april 2022 

7-3-2022; punt 7 Plaatsing specificaties Auditfile 

Voorraad op de OSWO-site 

- Douane z.s.m. 

7-3-2022; punt 7 Openbaarmaking versie 3.0 

Auditfile Voorraad 

- Douane Juli 2022 

4-4-2022; punt 2 Update geven aan bedrijfsleven 

zoeken 2 testbedrijven DMS 4.0 

- Douane 8 april 2022 

4-4-2022; punt 2 Delen richting Douane én KBG 

van ervaringen Bedrijfsleven met 

BTO 

- Bedrijfsleven z.s.m. 

4-4-2022; punt 8 Doorgeven naam Brexit 

communicatie-expert aan 

voorzitter 

- Bedrijfsleven z.s.m. 

4-4-2022; punt 8 Toezending uitvraag-mail naar 

KBG-deelnemer 

- Douane z.s.m. 
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