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1. opening/vaststelling agendapunten 

De voorzitter/Douane opent de 25e bijeenkomst van de ODB Klankbordgroep DMS. 

Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.  

 

2. mededelingen 
Er zijn, afgezien van diverse afzeggingen i.v.m. de vakantieperiode, geen 

mededelingen. 

 

3. Vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 26 april 
2022 

a) verslag tekstueel. Op enkele kleine aanpassingen na wordt het verslag 

goedgekeurd; 

b) verslag inhoudelijk. 

• De vraag wordt gesteld wat het bij punt 4b genoemde “go-live-team” 

betekent. De Douane geeft aan dat hier een groep douanemedewerkers 

wordt bedoeld die dagelijks bij elkaar komt om de voortgang van de 

migratie naar DMS te bespreken. 

 

De actiepuntenlijst wordt doorgesproken c.q. geactualiseerd: 
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• de nieuwsbrief is af en heeft als centraal thema DMS 4.0. In de volgende  

nieuwsbrief is het centrale thema DMS 4.1. 

• de Douane heeft zich gebogen over de vraag of er een centrale vindplaats 

van alle DMS-transitie-documentatie moet komen (vergelijkbaar met het 

Container Vrijgave Bericht en de Brexit). De uitkomst van dit interne 

overleg is dat de Douane vindt dat die centrale plaats al bestaat en er 

daarom géén aanleiding is om iets nieuws te creëren. De centrale 

vindplaats is “Douane.nl” en daarbinnen de aangemaakte tegel “Van AGS 

en G(S)PA naar DMS”. Daarnaast is er een verschil met Brexit en het CVB, 

in die zin dat er bij de AGS/IIAA naar DMS-transitie, sprake is van 

bekende douaneklanten, een duidelijk identificeerbare groep. Een 

resultante hiervan is bijvoorbeeld dat er door de Douane een gerichte 

mailing naar de betrokken (bekende) bedrijven gestuurd gaat worden. 

Deze mailing wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. 

Het bedrijfsleven geeft aan dat het goed zou zijn als bekend is wanneer er 

iets geplaatst gaat worden onder de genoemde tegel (content-kalender). 

Hierdoor wordt bekend wanneer er iets wordt gecommuniceerd. 

Afgesproken wordt om dit punt op de agenda te plaatsen van het volgende 

overleg. 

• De Douane gaat zich buigen over het comprimeren van de huidige 

actiepuntenlijst. 

 

4. A. IT-voortgang bouw systeem DMS 

Geen nader nieuws 

B. terugkoppeling voortgang pilot migratie naar DMS 

Er zijn twee bedrijven in de Bedrijven Test Omgeving (BTO) aan het testen. Dit is 

een voorafgaande fase aan het daadwerkelijk live gaan invoeren van een aangifte 

in DMS 4.0. Maandag 9 mei 2022 wordt er geëvalueerd en als dit positief uitpakt 

zal op 11 of 12 mei 2022 voor het eerst live in DMS 4.0 gewerkt gaan worden. Dit 

gebeurt vooralsnog op beperkte schaal. 

 

Het bedrijfsleven vraagt of er criteria zijn opgesteld voor de te maken stap van de 

BTO naar de live-situatie in DMS. De Douane geeft aan dat hiervoor geen harde 

criteria zijn opgesteld. Wél zijn er zogeheten “testscenario’s” aanwezig. Het 

bedrijfsleven vraagt of deze testscenario’s ná 9 mei 2022 kunnen worden gedeeld 

met de softwareontwikkelaars. Het is een belangrijke basis c.q. kennisbron voor 

automatiseerders. In principe bestaat hier geen bezwaar tegen, maar de Douane 

gaat dit nog intern bespreken met IM-deskundigen. Het zal worden geagendeerd 

voor het volgende overleg. 

 
5. Communicatie 

Nieuwsbrief en Stappenplan. De Douane heeft via LinkedIn de nieuwsbrief en het 

Stappenplan beschikbaar gesteld. Het wordt ook geplaatst op Douane.nl (nadat 

hier nog huisstijl-technische aspecten voor zijn geregeld). Het bedrijfsleven geeft 

als tip mee om niet altijd 1:1 content te plaatsen, waarop evt. weer 1:1 op wordt 

gereageerd. Liever via een gezamenlijke post-reactie-optie. 

 

6. Opleidingen 

De Douane geeft aan dat er een doortimmerd stuk is gemaakt (HP) en gedeeld 

met de Klankbordgroep waarin accuraat en uitgebreid staat beschreven wat de 

aanstaande DMS-transitie behelst. De Douane gaat er van uit dat dit stuk het 

bedrijfsleven een goed handvat biedt om bij hun achterbannen opleidingen te 

kunnen gaan verzorgen. De Douane ziet het niet als haar primaire taak om aan 

het bedrijfsleven (weer) een Webinar, Roadshows o.i.d. aan te bieden. Wél wil ze 

ondersteuning aanbieden als het bedrijfsleven daar behoefte aan heeft. Er is 

immers een gezamenlijk belang: een goede DMS-implementatie. 
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Het bedrijfsleven vraagt of het bezwaarlijk is of de door de Douane voor haar 

douanemedewerkers ontwikkelde DMS-leeromgeving, in .pdf-format kan worden 

gedeeld met het bedrijfsleven. De Douane gaat dit intern navragen, maar 

benadrukt dat de douaneleeromgeving een andere insteek heeft dan de 

bedrijfsleven leeromgeving (aangever-ontvanger). Ook is het zo dat het 

opleidingsdocument zoals dat er nu ligt, inhoudelijk/douane-technisch gezien, 

géén nadere uitwerking meer zal ondergaan, het is af. Het zal alleen nog door 

specialisten in de juiste onderwijskundige vorm worden gegoten. 

 

Het bedrijfsleven geeft aan dat ze iemand met inhoudelijke douanekennis 

beschikbaar heeft (EM) die mee wil denken over de doorvertaling van de content 

naar medewerkers op de werkvloer. De Douane en deze Klankbordgroep-

deelnemer zullen met elkaar in contact treden.  

 

De Douane benadrukt dat het nu beschikbare opleidingsdocument zodanig in 

elkaar steekt dat ter zake deskundige medewerkers in het bedrijfsleven er 

waarschijnlijk goed mee kunnen werken. Denk in deze bijvoorbeeld aan 

declaranten die de belangrijke Bijlage B kunnen lezen en begrijpen.  

 

7. Rondvraag en sluiting 

- Douane. Wat is de stand van zaken rondom de DMS-noodprocedure? Is 

die al vastgesteld? 

Antw.: ja, voor het proces “invoer” is die er en is ook gepubliceerd. Met 

“uitvoer” is de Douane nog bezig. 

- Bedrijfsleven. Zijn er al uitkomsten bekend van de door de Douane 

verstuurde IIAA-Uitvraag? 

Antw.: nee, de reactietermijn is nog niet verlopen. Het onderwerp zal in 

het volgende ODB KBG DMS-overleg worden geagendeerd.  

 

 

Volgende overleg: 10 mei 2022. 
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AKTIEPUNTENLIJST: 

 

 

vergaderdatum aktie door voor 

11-10-2021; punt 4 

10- 1- 2022; punt 2 

19- 4- 2022; punt 7 

Detail-planning IIAA-migratie 

bedrijven maken 

- Douane 

- Bedrijfsleven 

-  softwareleveranciers 

1-7-2022 / ná 

retournering 

antwoorden 

IIAA- 

Uitvraagbrief 

  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 document 

versie 3.0 Auditfile Voorraad 

- Douane Juli 2022 

2-5-2022; punt 3 Maken/verzenden centrale 

mailing naar alle bij DMS-

transitie betrokken bedrijven 

- Douane z.s.m. 

2-5-2022; punt 3 agenderen procedure m.b.t. 

plaatsen content op centrale 

DMS-vindplaats/tegel (content-

communicatie-kalender) 

- Douane 10 mei 2022 

2-5-2022; punt 3 Comprimeren actiepuntenlijst - Douane  10 mei 2022 

2-5-2022; punt 4 1. agenderen testscenario’s 

2. delen testscenario’s met 

softwareontwikkelaars 

- Douane  10 mei 2022 

2-5-2022; punt 6 beoordelen omzetten naar .pdf-

format en beschikbaar stellen 

aan bedrijfsleven van de interne 

DMS-leermodule Douane 

- Douane 10 mei 2022 

2-5-2022; punt 6 Overleg vertaling/uitwerking 

opleidingsdocument  

- Douane (EtB) 

- Bedrijfsleven (EM) 

z.s.m. 

2-5-2022; punt 7 Agenderen IIAA-Uitvraagbrief - Douane 10 mei 2022 
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