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1. opening/vaststelling agendapunten 

De voorzitter/Douane opent de 29e bijeenkomst van de ODB Klankbordgroep 

(KBG) DMS. De toegezonden agenda ondergaat geen wijzigingen. 

 

2. mededelingen 

– het definitieve verslag van het ODB KBG DMS-overleg d.d. 30 mei 2022 is ter 

kennisneming meegezonden met de agenda. 

– de definitieve DMS-communicatiekalender is ter kennisneming meegezonden 

met de agenda en geplaatst op ConnectPeople. 

Vanuit het bedrijfsleven wordt opgemerkt dat het verstandig is om deze 

“communicatiekalender” zo af en toe ter bespreking terug te laten komen in het 

ODB KBG-DMS-overleg. Het bedrijfsleven geeft aan graag van tevoren te willen 

weten wannéér en wélke inhoudelijke berichten de Douane gaat plaatsen op 

communicatiekanalen als (bijvoorbeeld) Twitter, LinkedIn of Douane.nl . Het 

bedrijfsleven geeft aan dat zij daarmee 1. niet voor verrassingen geplaatst wordt 

en 2. dat dit een al eerder gemaakte afspraak is met de Douane. 
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3. Vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 30 mei 

2022 

a) verslag tekstueel: het concept-verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
b) verslag inhoudelijk: n.a.v. het verslag worden de volgende aanvullende 

opmerkingen gemaakt: 

– de memo HP over de wijzigingen t.g.v. het nieuwe DMS-systeem is op 

douane.nl geplaatst; 

– het bedrijfsleven geeft aan dat een delegatie vanuit hun midden nog bij 

elkaar moet komen om te spreken over DMS-opleidingen. Daarna zal contact 

opgenomen worden met de Douane. 

– er heeft overleg plaatsgevonden tussen de Douane en de vertegenwoordiger 

van de softwarebouwers in het ODB-KBG-DMS-overleg. De uitkomst is dat er 

een taskforce wordt ingesteld om de ervaren problemen met de 

BedrijvenTestOmgeving (BTO) gezamenlijk (Douane en softwarebouwers) te 

gaan aanpakken. 

– vanuit Portbase is de vraag naar voren gekomen of zij na het verdwijnen van 

de DIN-DEN-regeling, en dientengevolge de invoering van (nieuwe) 

aanbrengberichten in DMS, daarbij als commerciële partij een rol 

moeten/kunnen gaan spelen. De Douane geeft aan dat het initiatief bij 

Portbase ligt om een gesprek daarover met de Douane aan te gaan. Tot die 

tijd onderneemt de Douane geen actie.    

 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 

 

DMS 4.0: 

 

4. A. aangepaste versie memo EtB herziening planning DMS 4.0 

N.a.v. de in de ODB-KBG-DMS-bijeenkomst van 30 mei 2022 gemaakte 

opmerkingen, en de vertraagde invoering van DMS-invoer, is door de Douane een 

geheel nieuwe invoerings-planning DMS 4.0 gemaakt. De Douane licht deze 

nieuwe versie toe. 

 

De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

– het bedrijfsleven geeft aan dat het voorkomt dat bedrijven soms wisselen 

van softwarebouwer. Dit is een praktisch punt waar door de Douane rekening 

mee gehouden moet worden. De Douane antwoord dat ze voor de migratie 

naar DMS 4.0 hebben uitgevraagd wélke aangevers bij wélke softwarebouwer 

horen. Mochten er wijzigingen zijn, geef dit dan door aan de Douane. 

– het bedrijfsleven vraagt hoe de Douane omgaat met zich voordoende 

noodsituaties in de planning, b.v. als een medewerker bij een bedrijf 

vertrekt. De Douane geeft aan rekening én ruimte te houden voor 

“noodsituaties”. Er is bij de afsluiting van elke fase een beperkt vangnet 

ingebouwd qua tijd. 

– de vertegenwoordiger van de softwarebouwers vraagt wanneer deze notitie 

als definitieve planning wordt gepubliceerd. De Douane: 15 juni. 

– de Douane geeft aan dat softwarebouwers webapplicaties in de markt zetten 

die één compleet (nieuw) systeem omvatten, b.v. DMS. Houdt er rekening 

mee dat de Douane de invoering van DMS in verschillende fases/onderdelen 

laat verlopen. De Douane geeft aan dat als hier problemen mee worden 

ervaren dit kenbaar gemaakt kan worden aan het DMS-4.0-migratieteam van 

de Douane. 

– voor Douane en softwarebouwer moet duidelijk zijn wie er in the lead is bij 

de migratie: de aangever zelf óf de softwarebouwer. 
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– de Douane geeft aan dat als er een softwarebouwer is, met één 

webapplicatie, die (b.v.) 250 klanten bedient, dit mogelijk enige ruimte gaat 

bieden in de voorziene migratieplanning. 

– het bedrijfsleven geeft richting de vertegenwoordigers van de 

softwarebouwers in dit ODB KBG DMS-overleg aan, dat er náást aangevers 

en softwarebouwers, soms ook nog andere keten-partners zijn betrokken 

waar rekening mee gehouden moet worden als het gaat om de tijdplanning. 

– het bedrijfsleven vraagt hoe er in de planning om wordt omgegaan met 

nieuwe aangevers. De Douane: dit zal pér nieuwe aangever bekeken moeten 

worden. 

– het bedrijfsleven vraagt naar de stand van zaken binnen de Venue-regeling 

en de grens van < € 1.000,- . Douane: dit onderwerp is nog in onderzoek en 

loopt via een ander overleg: het ODB IT.  

– het bedrijfsleven vraagt, ná deze 4.0-planning, om zo snel mogelijk met een 

tijdplanning te komen voor de migratie van de IIAA-vergunninghouders naar 

DMS 4.1. 

 

 B. stand van zaken live-gang DMS 4.0 

Geen nader nieuws. 

 

5. Communicatie DMS 4.0 

- de communicatiekalender is gepubliceerd; 

- de Douane beraad zich intern nog of er in de ODB KBG DMS iemand vanuit de 

afdeling Communicatie gaat deelnemen. 

 

6. IT-voortgang bouw systeem DMS 4.0 

Geen nader nieuws. 

 

7. Stand van zaken / ervaringen met BedrijvenTestOmgeving (BTO) 

De vertegenwoordiger van de softwarebouwers geeft aan dat het de intentie is om 

samen met de Douane de kwaliteit van de gebouwde en te bouwen BTO’s sterk te 

verbeteren. Het wordt als DE randvoorwaarde gezien om tot een succesvolle 

implementatie van DMS te komen. 

De Douane geeft aan dat inmiddels al een aantal verbeteringen in de BTO zijn 

gerealiseerd.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

DMS 4.1: 

 

8. A) voortgang landelijke uitvraag IIAA-vergunninghouders 

Er is kortgeleden begonnen met het nabellen van de IIAA-vergunninghouders die 

ondanks herhaalde rappels nog steeds de digitale uitvraag niet hebben 

geretourneerd. Het gaat hier om honderden IIAA-vergunninghouders. De nieuwe 

datum van inlevering is door de Douane gesteld op 21 juni 2022. 

Verwacht wordt dat medio juli tot een individuele planning van een migratiedatum 

per IIAA-vergunninghouder gekomen kan worden. 

 

Het bedrijfsleven geeft aan dat de planningen voor DMS 4.0 en DMS 4.1 door 

elkaar gaan lopen, mede door het uitstel, c.q. het doorlopen van de migratie van 

4.0 naar medio 2023. Ook wordt de afspraak nog een keer herhaald dat bedrijven 

die zowel met 4.0 als 4.1 te maken hebben, de toezegging hebben dat ze op één 

moment/datum over mogen. 
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De Douane geeft aan dat wordt onderzocht of de bij 4.0 te gebruiken 

planningstool óók bij de transitie naar 4.1 / IIAA gebruikt gaat worden. Beide 

opties (wel/niet gebruiken) hebben voor- en nadelen. Het niet meer volgtijdelijk, 

maar nu ook gelijktijdig uitvoeren van DMS 4.0 en 4.1-migratie-acties, vraagt 

mogelijk júist om het gebruik van de planningstool. 

 

Het bedrijfsleven geeft aan dat bij het bepalen van de individuele transitiedatums 

voor de 700 IIAA-bedrijven naar DMS 4.1, mogelijk voorrang gegeven moet 

worden aan de bedrijven die de digitale uitvraag hebben ingezonden (met een 

gemelde voorkeurs-transitiedatum vanuit de IIAA-vergunninghouder). 

 

Het bedrijfsleven benadrukt er van uit te gaan dat de straks vastgestelde IIAA-

transitiedatums, harde afspraken zullen zijn. Hierop worden b.v. straks IT-uren 

ingepland. 

 

 

B) vervolg-acties n.a.v. uitvraag IIAA-vergunninghouders 

Zie onder 8 A. 

 

9.  Communicatie DMS 4.1 

De Douane deelt mee dat als er IIAA-vergunninghouders zijn die nog steeds geen 

reactie hebben verstuurd n.a.v. de al sinds april lopende uitvraag-actie, zij een 

brief gaan ontvangen met daarin aangegeven de daaraan verbonden 

consequenties/gevolgen. 

 

10.  IT-voortgang bouw systeem DMS 4.1 

Op schema. Er zijn nu vier releases in productie gegaan. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

- Het bedrijfsleven geeft aan dat n.a.v. het Brusselse MASP-programma, er 

náást DMS, veel ontwikkelingen spelen bij vele andere (nieuwe) douane-

applicaties. Hier bestaat samenhang tussen. Het bedrijfsleven wil dit 

onderwerp aankaarten in het eerstvolgende overleg van het ODB 

Algemeen. Afgesproken wordt om medio augustus 2022 ook in dit ODB 

KBG DMS-overleg, dit onderwerp een keer te bespreken? 

- De Douane deelt mee dat de implementatiemanager voor DMS 4.0 i.v.m. 

vakantie een aantal weken afwezig zal zijn. Hij wordt waargenomen door 

de implementatiemanager DMS 4.1. 

- Het bedrijfsleven vraag naar de stand van zaken rondom de Auditfile 

Voorraad. De Douane deelt mee dat hier voortgang geboekt wordt. Versie 

2.0 is (als werkdocument) klaar. In juli a.s. wordt versie 3.0 verwacht. Op 

23 juni a.s. is een volgend (fysiek) overleg gepland. 

 

Op 28 juni en 12 juli a.s. staan de volgende ODB KBG DMS-overleggen gepland. 

Er zal worden door gepland met een frequentie van 1x per twee weken, middels 

Webex (noot notulist: inmiddels gebeurd t/m 3 okt. 2022). Mochten er geen/te 

weinig bespreekpunten zijn dan wordt een geplande bijeenkomst geschrapt.  

  

 

De voorzitter sluit af. Het volgende overleg zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 28 

juni 2022. 
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AKTIEPUNTENLIJST: 

 

 

vergaderdatum actie door voor 

11-10-2021; punt 4 

10- 1- 2022; punt 2 

19- 4- 2022; punt 7 

13-6-2022; punt 8a 

Detail-planning migratie IIAA-

bedrijven maken 

- Douane 

- Bedrijfsleven 

-  softwareleveranciers 

15-7-2022 / 

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 

12-5-2022; punt 3 

Bilateraal overleg m.b.t. 

vertaling / uitwerking DMS-

opleidingsdocument (HP)  

- Bedrijfsleven 

(EM/GS/LS) 

z.s.m. 

18-5-2022; punt 4 Bilateraal overleg over tegel-

content 

- Douane (EtB) 

- Bedrijfsleven (RT) 

z.s.m. 

30-5-2022; punt 4 Onderzoeken/nabellen optie 

enkelvoudige DMS MIG-

implementatie “opslag” 

- Douane  

- Bedrijfsleven/SWL 

z.s.m. 

30-5-2022; punt 4 Publicatie nieuwe DMS planning - Douane 15 juni 

30-5-2022; punt 8C Overleg ter verduidelijking DIN-

DEN-Portbase in DMS 

- Bedrijfsleven 

(initiatief) 

- Douane 

z.s.m. 

13-6-2022; punt 4 Maken tijdplanning / migratie 

DMS 4.1 IIAA 

- Douane z.s.m. 

13-6-2022; punt 5 Wel/geen directe deelname aan 

ODB KBG DMS van medewerker 

Communicatie 

- Douane z.s.m. 

13-6-2022; punt 8 A Wel/geen gebruik planningstool: 

naast DMS 4.0 óók voor DMS 4.1  

- Douane z.s.m. 

13-6-2022; punt 11 Agenderen MASP-consequenties 

douane-applicaties (o.a. uit ODB-

algemeen) 

- bedrijfsleven 15 aug. 2022 
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