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Aanwezig Douane: 7x; 
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- dienstverlener 

 

Afwezig  

  

  

 

1. opening/vaststelling agendapunten 

De voorzitter/Douane opent de 23e bijeenkomst van de ODB Klankbordgroep 

“IIAA naar DMS”. Aan de agenda worden toegevoegd de punten: 

• aangepaste (tijd-)planning DMS 4.0 (is nagezonden); 

• opleidingen; 

• concept-nieuwsbrief; 

• memo stappenplan migratie.  

 

2. mededelingen 

De Douane deelt mee dat: 

• de naamgeving van de ODB Klankbordgroep “IIAA naar DMS”, niet meer 
overeenstemt met de werkelijkheid. De scope is in de loop der tijd veel 

breder geworden waardoor de nieuwe naamgeving zal gaan worden “ODB 

Klankbordgroep DMS”. 

 
 

3. Vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 12 april 

2022 
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a) verslag tekstueel. Wordt ongewijzigd goedgekeurd; 

b) verslag inhoudelijk. 

• De Douane heeft intern een actie in gang gezet om te organiseren dat er 

één plaats is waar alle DMS-informatie terug te vinden is. 

• De specificaties van de Auditfile Voorraad zijn op de OSWO-site geplaatst. 

Op Douane.nl zal een beperkte, meer algemene versie ervan worden 

geplaatst. 

• De situatie rondom de BTO-testomgeving DMS 4.0 voor 

softwareleveranciers en de daaropvolgende stap om in de live-omgeving 

te gaan werken door aangevers, is volgens het bedrijfsleven nog steeds 

moeizaam. DMS 4.0 is technisch opgeleverd, maar er zijn nog geen eerste 

bedrijven die hier daadwerkelijk gebruik van maken. De Douane vraagt 

aan het bedrijfsleven/softwareontwikkelaars om de tot op heden mindere 

ervaringen te delen met de Douane. Het bedrijfsleven zegt toe om een 

nieuwe status-update uit te vragen en die vervolgens te delen met de 

Douane.  

De Douane zegt toe om de eerste test-ervaringen van de eerste 2 

bedrijven in de live-omgeving van DMS 4.0, te gaan delen met de 

Klankbordgroep. 

 

De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 

 

 

4. IT-voortgang bouw systeem DMS 

De Douane deelt mee dat er gewerkt wordt aan de DMS-features voor het proces 

“uitvoer”. 

 

 

5. Communicatie 

- De Douane deelt mee de concept-nieuwsbrief versie 0.95 klaar te hebben. 

Degenen die deze versie ontvangen hebben, kunnen nog 1 dag reageren 

waarna uiterlijk 22 april 2022 de nieuwsbrief zal worden gepubliceerd. 

- De Douane heeft het concept-memo “stappenplan Communicatie naar 

aangevers van AGS naar DMS” aangepast. Dit is gebeurd n.a.v. de in de 

vorige Klankbordgroep gemaakte opmerkingen. Uiterlijk 22 april 2022 zal 

de publicatie volgen. 

- Op 14 april 2022 heeft het webinar Auditfile Voorraad (AV) 

plaatsgevonden. Dit is positief ontvangen door zowel het bedrijfsleven als 

de deelnemers vanuit de Douane. Het bedrijfsleven stelt de vraag of de AV 

deel uitmaakt van het project DMS. Dit wordt door de DMS 4.1 

programmamanager bevestigd. Het bedrijfsleven oppert de suggestie om 

de drie personen die het webinar hebben gepresenteerd, gezien het 

belang van het onderwerp, extra te laten ondersteunen. 

- Het bedrijfsleven geeft aan dat de concept-DMS-nieuwsbrief, met 5 

pagina’s, mogelijk te lang is voor de gemiddelde lezer. Verder is het 

handig om een splitsing aan te brengen in DMS 4.0 en DMS 4.1. Dit 

vergemakkelijkt het voor de lezer. Inhoudelijk ziet het er goed uit. Ook 

wordt vanwege de leesbaarheid geopperd om gebruik te maken van 

visualisaties, schema’s, enz.. 

- Het bedrijfsleven vraagt of er voldoende aandacht is voor de DIN-DEN-

procedures in de nieuwe situatie. Nieuw element daarbij zijn bijvoorbeeld 

de aanbrengberichten. De Douane geeft aan dat dit in beeld is en er ook al 

over is gepubliceerd op de douanewebsite bij de FAQ-vragenlijst. 
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- Het bedrijfsleven vraagt of de vergunninghouders IIAA-Douane-entrepot 

voldoende weten wat er voor hen gaat veranderen. De Douane geeft aan 

diverse documenten ter beschikking te hebben gesteld. 

 

 

6. A. Aangepaste (tijd-)planning DMS 4.0 

De Douane heeft op 15 april 2022 naar alle leden van de Klankbordgroep een 

aangepaste planning gestuurd m.b.t. de uitrol van DMS 4.0. De opstart is 

enigszins vertraagd wat betekent dat nu op 2 mei 2022 gestart gaat worden met 

1of 2 indieners van aangiften in DMS 4.0 (invoer-opslag). 

 

Op 22 augustus 2022 wordt gestart met DMS-Uitvoer. Daarmee is tegemoet 

gekomen aan de wens uit het bedrijfsleven om rekening te houden met de 

zomervakantieperiode. Er is één maand pauze. Het bovenstaande (vertraging en 

vakantieperiode) betekent dat de uitloopperiode voor de invoering van DMS 4.0 is 

verkort en nu loopt van 5 tot 23 december 2022. De programmamanager DMS 4.0 

geeft aan dat er vooralsnog geen redenen zijn om de uitrol/tijdplanning van DMS 

4.1 (IIAA) te gaan aanpassen/verlaten. De douaneprogrammamanagers voor DMS 

4.0 en 4.1 hebben frequent contact met elkaar over de tijdplanning. 

 

Het bedrijfsleven vraagt of er een noodscenario voor het tijdpad is, in geval van 

calamiteiten. De Douane geeft aan dat dat er niet is. AGS zal ook ná 31 december 

2022 in de lucht blijven. Aan het bedrijfsleven is door de Douane toegezegd om, 

als er sprake is van een (vergunningen-) combinatie bij bedrijven van 4.0 en 4.1, 

én zij in één keer over willen stappen, dit mogelijk is. Denk b.v. aan AGS-gebruik 

én een IIAA-invoer-vergunning. 

 

B. Opleidingen 

De Douane benadrukt nogmaals dat de DMS-leeromgeving die intern door de 

Douane gaat worden gebruikt, níet ook door het bedrijfsleven kan worden benut. 

Het lesmateriaal kan eventueel wel in een Word-document beschikbaar worden 

gesteld aan het bedrijfsleven. Op 22 april 2022 is zo’n document beschikbaar voor 

de Klankbordgroepleden. 

Afgesproken wordt om een subgroep uit het Klankbordgroep-overleg te formeren, 

bestaande uit zowel douane als bedrijfsleven, die zich verder over het onderwerp 

“opleidingen” gaat buigen. 

 

 

7. Rondvraag en sluiting 

- Het bedrijfsleven vraagt naar de voortgang, en daaropvolgend het maken 

van de individuele tijdplanningen, van de IIAA-uitvraag. De Douane geeft 

aan dat de eerste IIAA-uitvraagformulieren ingevuld retour zijn gekomen. 

De reactietermijn loopt tot 2 mei 2022 waarna eventueel zal worden 

gerappelleerd. 

 

De Douane wil nog vóór de aanstaande zomervakantie een beeld m.b.t. de 

individuele overgangsdata van de IIAA-bedrijven hebben. Het 

bedrijfsleven vraagt om tijdig de data te communiceren met de individuele 

IIAA-vergunninghouders. Als tip wordt meegegeven richting Douane om te 

gaan werken met een cohortenplanning, zoals tijdens de Coronapandemie. 

De Douane geeft aan dat ze te maken heeft met de beschikbare interne 

personele capaciteit. Het zal een samenspel moeten gaan worden tussen 

bedrijfsleven/IIAA-vergunninghouders en Douane.  
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Volgende overleg: 26 april 2022. 

 

AKTIEPUNTENLIJST: 

 

 

vergaderdatum actie door voor 

3-5-2021; punt 6 

 

Voorzitter Klankbordgroep van 

info voorzien m.b.t. de 

implementatievoortgang DMS bij 

bedrijven 

- bedrijfsleven doorlopend 

7-3-2022; punt 8 

12-4-2022; punt 3 

IIAA-nieuwsbrief uitbrengen  - Douane 22-4-2022 

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 

12-4-2022; punt 3  

Organiseren één gezamenlijke 

vindplaats informatie omtrent 

DMS-project (b.v. zoals bij CVB) 

- Douane 18 april 2022 

7-3-2022; punt 7 

19-4-2022; punt 3b 

Plaatsing algemeen document 

Auditfile Voorraad op douane.nl 

- Douane z.s.m. 

7-3-2022; punt 7 Openbaarmaking versie 3.0 

Auditfile Voorraad 

- Douane Juli 2022 

4-4-2022; punt 2 

19-4-2022, punt 3b 

Uitvragen én delen richting 

Douane en KBG van eerste 

ervaringen Bedrijfsleven met 

BTO en live-omgeving DMS 4.0 

- Bedrijfsleven z.s.m. 

19-4-2022; punt 2 Delen met KBG van eerste live-

ervaringen vanuit Douane-zicht 

van de eerste 2 bedrijven met 

DMS 4.0 

- Douane z.s.m. 

12-4-2022; punt 6  Publiceren .pdf- of .docx- of 

.xlsx-documentatie DMS 

(opleidingsmateriaal) 

- Douane 22-4-2022 

12-4-2022; punt 6 

 

Onderzoeken manieren van 

samenwerking Douane en 

bedrijfsleven bij DMS-

opleidingen 

- Douane z.s.m. 

12-4-2022; punt 5 

19-4-2022; punt 5 

Publiceren “stappenplan 

Communicatie naar aangevers 

van AGS naar DMS” 

- Douane 22-4-2022 

19-4-2022; punt 6B Beschikbaar stellen aan 

bedrijfsleven Word-opleidings-

document DMS 4.0 

- Douane 22-4-2022 

19-4-2022; punt 6B 

 

Samenstellen subgroep “DMS-

opleidingen” 

- Douane 

- bedrijfsleven  

z.s.m. 

19-4-2022; punt 7 Maken individuele planning 

transitiedata IIAA-

vergunninghouders 

- Douane 1-7-2022 

 


	Verslag  23e overleg ODB-Klankbordgroep DMS
	1. opening/vaststelling agendapunten
	2. mededelingen
	3. Vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 12 april 2022
	4. IT-voortgang bouw systeem DMS
	5. Communicatie
	6. A. Aangepaste (tijd-)planning DMS 4.0
	B. Opleidingen
	7. Rondvraag en sluiting
	AKTIEPUNTENLIJST:


