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Verslag 27e overleg ODB-Klankbordgroep DMS   

Definitief 

 
 

1. opening/vaststelling agendapunten 

De voorzitter/Douane opent de 27e bijeenkomst van de ODB Klankbordgroep DMS. 

Op verzoek van het bedrijfsleven wordt aan de agenda punt 7A “DMS info-

verstrekking KlantManager(-s) Douane” toegevoegd. De 17 mei toegezonden 

concept-memo met voorstellen tot een gewijzigde planning voor de aansluiting op 

DMS 4.0 zal onder punt 7 worden behandeld. 

 

2. mededelingen 

bij de agenda is één definitief vastgesteld verslag van de bijeenkomsten van de 

ODB Klankbordgroep DMS van 2 mei 2022 meegezonden. 
 

 

3. Vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 10 mei 

2022 

a) verslag tekstueel: het concept-verslag wordt op één aanvulling na 

goedgekeurd. Er wordt een aanvullende zin toegevoegd op pag. 2, 4e alinea. De 

concept-tekst was: 

B. bedrijven hebben op grond van het gemaakte tijdpad al de nodige acties 

ondernomen. Denk b.v. aan het testen. Hiervoor zijn reeds mensen en middelen 

ingezet (ICT-uren). Gevraagd wordt aan de Douane om hier rekening mee te 

houden. 

  

  
Vergaderdatum 18 mei 2022 

Vergaderplaats digitaal - Webex  

 

Aanwezig Douane: 6x; 

 

Bedrijfsleven: 7x: 

- ADS 

- EVOFENEDEX 

- VNO – NCW 

- VNPI 

- TLN-FENEX 

 

Afwezig - dienstverlener 

- VNTO (VRTO) 

- VOTOB 
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Hierachter wordt toegevoegd de zin: “Mocht dit nodig blijken kan op termijn worden 

bekeken of een financiële compensatie mogelijk is.” 

 

b) verslag inhoudelijk: n.a.v. het verslag worden de volgende aanvullende 

opmerkingen gemaakt: 

- het bedrijfsleven vraag of het door de Douane gemaakte document (HP) 

waarin de (wets-)wijzigingen staan opgesomd van de transitie van AGS naar 

DMS, vrij beschikbaar kan komen. De Douane beaamt dit. Ze zal het gaan 

plaatsen op de douane-website, onder het gemaakte kopje/tegel “van AGS en 

G(S)PA naar DMS”.  

- het bedrijfsleven neemt het initiatief om bilateraal een nadere uitwerking te 

gaan geven aan de gemaakte memo van de Douane met alle AGS-DMS-

(wets-) wijzigingen (HP). De Douane sluit daar bij aan.  

 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 

 

 

4. Communicatie (doorlopend agendapunt) 

- Tegel-content / communicatiekalender. De Douane geeft aan dat er een 

aparte, zogenaamde “tegel” is gecreëerd op Douane.nl, waarop informatie 

staat over de transitie van AGS naar DMS. 

- De Douane geeft aan dat er door de projectorganisatie “AGS naar DMS” een 

wekelijks intern overleg met de afd. Communicatie wordt gehouden. 

- Er is een “communicatiekalender”. De Douane gaat die onder de tegel “van 

AGS naar DMS” plaatsen. 

- De Douane gaat nog bilateraal overleggen met een lid van de Klankbordgroep 

over content-plaatsingen op douane.nl (EtB/RT). 

- De Douane deelt mee dat op douane.nl, onder de tegel “van AGS naar DMS”, 

ook informatie over de Auditfile Voorraad zal worden opgenomen.  

 

 

5. vereenvoudigde aangifte in Codeboek DMS (mail A. de Groot) 

Het Bedrijfsleven heeft een schriftelijke vraag gesteld over het mogelijk tóch 

bieden van de mogelijkheid om een vereenvoudigde (onvolledige) aangifte te 

doen voor het “gewicht” en/of de “hoeveelheid”. De Douane antwoord dat dat een 

onjuiste interpretatie is, het kan niet, het bruto-gewicht moet vermeld worden.  

Aanvullend vraagt het bedrijfsleven hoe het zit als de vessel-naam of het 

kenteken onbekend is. Kan er dan wel een onvolledige aangifte worden gedaan? 

De Douane gaat dat onderzoeken. 

 

 

6. frequentie volgende overleggen ODB KBG DMS 

De Douane stelt voor om de frequentie van het ODB KBG DMS-overleg te verlagen 

van één maal per week naar één maal per twee weken. Dit voorstel is akkoord. 

Het eerstvolgende overleg zal op maandag 30 mei plaatsvinden, daarna 1x per 

twee weken, het liefst weer aan het eind van de werkdag. 

 

 

7.  implicaties uitstel live-gang DMS, onderdeel "brengen in het vrije 

verkeer" 

Er is door de Douane een memo gemaakt waarin de implicaties staan beschreven 

die betrekking hebben op het later in werking treden dan eerder gepland van de 

nieuwe DMS-module “brengen in het vrije verkeer”. Belangrijk element is het 

kunnen verschuiven van de inwerkingtreding van de module DMS-Uitvoer naar 

een later moment dan oorspronkelijk gepland (is geworden uiterlijk 1 juli 2023). 
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Voor de gehele inhoud wordt verwezen naar de memo die is toegezonden aan de 

leden van de ODB Klankbordgroep DMS. Eventuele schriftelijke reacties kunnen 

uiterlijk 23 mei 2022 naar de DMS 4.0 implementatiemanager worden gezonden.  

 

Het bedrijfsleven reageert op de memo met de volgende kanttekeningen: 

- Bij planningsonderdeel 6 en 7 wordt over aantallen aangiften gesproken. 

Onduidelijk is of die aantallen voor elke module apart gelden of dat de 

aantallen van verschillende modules bij elkaar op worden geteld. De Douane 

geeft aan dat zij de cijfer-definities helderder gaat omschrijven in de 

volgende versie van deze memo. 

- Het bedrijfsleven geeft aan dat het voorkomt dat rondom de jaarwisseling IT-

bedrijven zijn “gesloten” voor het door-uitvoeren van IT-wijzigingen bij 

bedrijven. De nieuwe planning van de Douane houdt daar mogelijk 

onvoldoende rekening mee. De Douane geeft aan dat er sprake zal zijn van 

maatwerk bij de transitie naar DMS. 

- Het bedrijfsleven stelt de vraag of het in deze fase van de transitie van AGS 

naar DMS niet verstandiger is om de projectorganisaties voor DMS 4. 0 en 

DMS 4.1 meer te gaan splitsen (alhoewel er ook sprake is van een duidelijke 

samenhang). Geconstateerd wordt dat de betrokken leden uit de ODB 

Klankbordgroep van zowel DMS 4.0 als 4.1 bijna identiek zijn. Er wordt 

besloten om in de komende klankbordgroep-bijeenkomsten een splitsing aan 

te gaan brengen in de agenda tussen bespreekpunten voor DMS 4.0 en DMS 

4.1 (idee: ieder drie kwartier).  

- Afgesproken wordt dat op het Nationaal Douanecongres van 19 mei nog geen 

mededelingen worden gedaan over de nu in de memo gedane nieuwe DMS 

4.0-planningstermijnen. Op 30 mei is een verder uitgekristalliseerde versie 

beschikbaar. Daarna kan communicatie plaats gaan vinden over de 

aangepaste migratie-planning. 

- Het bedrijfsleven trekt de conclusie dat de eerder gehanteerde einddata van 

de verschillende DMS-4.0 modules niet zijn verlengd, behalve die voor 

“uitvoer” of de combinatie “uitvoer/opslag”. De Douane beaamt dit standpunt 

c.q. heeft nog steeds de ambitie om grotendeels op 1 januari 2023 de 

transitie DMS 4.0 afgerond te hebben. De Douane realiseert dat het 

bedrijfsleven niet gehouden is tot het onmogelijke om de gestelde termijnen 

te halen. 

 

7A.  DMS info-verstrekking KlantManager(-s) Douane 

Het bedrijfsleven geeft het signaal af dat een KlantManager van de Douane een 

mededeling heeft gedaan aan een bij DMS 4.1 betrokken bedrijf dat de einddatum 

van de DMS 4-1-transitie niet 1 juli 2023 is, maar een kwartaal later. De Douane 

geeft aan dat dat onjuiste informatie is. Het bedrijfsleven stuurt de betreffende 

mail door naar de landelijke projectleider DMS 4.1. Het bedrijfsleven geeft als tip 

aan de Douane mee om haar KlantManagers goed op de hoogte te houden van de 

DMS-ontwikkelingen. 

 

 

8. A) IT-voortgang bouw systeem DMS 4.0 / 4.1 (doorlopend 

agendapunt) 

Geen nadere mededelingen vanuit de Douane. 

B) stand van zaken / ervaringen met Bedrijven Test Omgevingen 

(doorlopend agendapunt) 

De vertegenwoordiger van de softwarebouwers deelt mee dat er nog geen 

daadwerkelijke verbeteringen zijn geconstateerd in de door de Douane 

aangeboden BedrijvenTestOmgevingen. Het blijft een moeizaam proces. 
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9. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen rondvragen. De voorzitter sluit af. Volgende bijeenkomst: 30 mei 

2022. 

 

 

 

AKTIEPUNTENLIJST: 

 

 

vergaderdatum actie door voor 

11-10-2021; punt 4 

10- 1- 2022; punt 2 

19- 4- 2022; punt 7 

Detail-planning migratie IIAA-

bedrijven maken 

- Douane 

- Bedrijfsleven 

-  softwareleveranciers 

1-7-2022 / ná 

retournering 

antwoorden 

IIAA- 

Uitvraagbrief 

7-3-2022; punt 7 Openbaarmaking document 

versie 3.0 Auditfile Voorraad 

- Douane Juli 2022 

2-5-2022; punt 6 

18-5-2022; punt 3 

Plaatsen op douane.nl van memo 

AGS-DMS-wijzigingen (HP) 

- Douane 10 mei 2022 

2-5-2022; punt 6 

12 mei 2022; punt 3 

Bilateraal overleg m.b.t. 

vertaling / uitwerking DMS-

opleidingsdocument (HP)  

- Bedrijfsleven 

(EM/GS/LS) 

- Douane (EtB) 

z.s.m. 

10 mei 2022; punt 2 Maken nieuwe Roadmap i.v.m. 

uitstel DMS-invoer 

- Douane z.s.m. 

18 mei 2022; punt 4 Plaatsing van de 

Communicatiekalender op 

douane.nl / tegel “van AGS naar 

DMS”  

- Douane z.s.m. 

18 mei 2022; punt 4 Bilateraal overleg over tegel-

content 

- Douane (EtB) 

- Bedrijfsleven (RT) 

z.s.m. 

18 mei 2022; punt 5 Onderzoeken vessel-naam of 

kenteken (on-)bekend: wel/geen 

onvolledige aangifte mogelijk? 

- Douane z.s.m. 

18 mei 2022; punt 7 1. nieuwe versie planningsmemo 

2. helderder beschreven 

definities totaal-aantallen 

aangiftes 

- Douane 30 mei 2022 

18 mei 2022; punt 7A doorsturen mail naar landelijke 

projectleider DMS 4.1 met foute 

info verlenging termijn DMS 4.1 

- Bedrijfsleven 30 mei 2022 

 


