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1.  opening /  vaststelling agendapunten. 

De voorzitter/Douane opent de 32e bijeenkomst van de ODB Klankbordgroep 

(KBG) DMS. Aan de toegezonden agenda wordt punt 12 “Portbase” toegevoegd. 

 

 
2.  mededelingen 

– het definitieve verslag van het ODB KBG DMS-overleg d.d. 28 juni is ter 

kennisneming meegezonden met de agenda; 

– bij de agenda is de tekst meegezonden die zal worden gebruikt voor de brief 

die wordt verzonden naar degene die geheel níet hebben gereageerd op de in 

april toegezonden IIAA-uitvraag. Het bedrijfsleven vraagt om mogelijk een 

nóg strakker taalgebruik om nogmaals het belang duidelijk te maken richting 

de IIAA-vergunninghouders. Een koepel uit het bedrijfsleven geeft aan intern 

ook richting hun leden het belang te benadrukken. Gevraagd wordt om dit 

punt te agenderen voor het eerstvolgende ODB KBG DMS-overleg. 

– Het bedrijfsleven vraagt of uit de antwoorden in de IIAA-uitvraag al duidelijk 

is hoe de stand van zaken is bij de zelfbouwers (zij die geen externe 

softwareontwikkelaar inschakelen).  Gevraagd wordt aan de Douane om ook 

aandacht te geven aan deze groep IIAA-vergunninghouders. De Douane zegt 

toe uit gaan zoeken hoe het met de zelfontwikkelaars gesteld is. 

– de Douane deelt mee dat als er in de nieuwe IIAA-situatie (DMS 4.1) gebruik 

wordt gemaakt van de Ketenregeling, en er is sprake van CERTEX 
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(veterinaire/fytosanitaire goederen), de keten NIET kan worden gestart met 

de regeling Douane-entrepot. Bij de andere IIAA-douaneregelingen (b.v. 

Actieve Veredeling) kan dit wél, maar dus níet bij een Douane-entrepot. 

Alhoewel het waarschijnlijk niet veel bedrijven betreft, zal nog nadere 

communicatie volgen. Het bedrijfsleven geeft als tip mee om de betrokken 

bedrijven specifiek te gaan benaderen, b.v. middels een nieuwsbrief. 

 
 

3.  vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 12 juli 2022 
Het concept-verslag wordt op één aanpassing na goedgekeurd: op pagina 2 staat 

vermeld dat de nieuwe douaneapplicatie voor de debiteurenadministratie eind 

december gereed is. Dit moet zijn eind september a.s..  

 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 

 

Nadere toelichtingen: 

– het bedrijfsleven vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de Auditfile 

Voorraad. Er is nog steeds een werkgroepje actief voor dit onderwerp. Of juli 

2022 gehaald wordt m.b.t. het realiseren van versie 3.0 is onzeker. Het 

bedrijfsleven geeft aan dat het een belangrijk onderwerp is en dat men wacht 

op nadere details/uitwerking. 

– er is een structureel overleg opgestart tussen de Douane (afdeling IV/IM) en 

een vertegenwoordiger van softwareontwikkelaars. 

– enkele grotere softwareontwikkelaars hebben aangegeven niet voor ál hun 

klanten te kunnen garanderen dat de einddatum van de IIAA-migratie (1 juli 

2023) wordt gehaald. Hier zitten een paar grotere vergunninghouders bij, 

met ook grensoverschrijdende vergunningen. Er is inmiddels door de Douane 

een overleg opgestart met deze softwareontwikkelaars om de problemen in 

kaart te brengen. 

– als vervolg op het vorige punt geeft het bedrijfsleven aan dat het zinvol zou 

kunnen zijn om een probleemanalyse te maken over de serieuze knelpunten 

die er zijn bij de migratie naar DMS 4.1. Het bedrijfsleven heeft de indruk dat 

er mogelijk te weinig “handen” zijn om het IIAA-project succesvol te laten 

zijn. Nu zijn het veelal projectmedewerkers, zowel bij de Douane als bij het 

bedrijfsleven, die met dit onderwerp bezig zijn. Het bedrijfsleven biedt aan 

om mee te denken over de actuele problemen. Ze kunnen hiervoor mogelijk 

mensen vrijspelen. De Douane antwoord dat het zinvol lijkt om nader te 

spreken over actuele problemen. Op 2 augustus zal in de ochtend een 

overleg over dit onderwerp door de Douane worden ingepland. 

– de Douane is nog bezig met de beantwoording van de door het bedrijfsleven 

opgestelde vragenlijst over DMS 4.0 en 4.1 (EM). 

 
4.  Communicatie 

a. communicatiekalender. Wordt volgende keer besproken. 

b. nieuwsbrief. Er is door de Douane een concept gedeeld met de ODB KBG 

DMS. Aangegeven wordt dat er enkele verbeteringen mogelijk zijn. De 
Douane kijkt er nog naar en publiceert dan deze week de nieuwsbrief via 

de gebruikelijke kanalen. 

 

 
DMS 4.0  

 

5.  IT-voortgang bouw systeem DMS 4.0  

Geen nader nieuws. 
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6.  Stand van zaken / ervaringen met BedrijvenTestOmgeving (BTO)  

Er wordt zeer binnenkort (25/26 juli) een nieuwe DMS-versie, met release-notes, 
in de BTO geplaatst. 

De Douane is bezig met het verbeteren/verwerken van ontvangen foutmeldingen. 

 

 
7.  voortgang planning en migratie naar DMS 4.0 

De Douane geeft aan dat de voortgang naar wens verloopt, weliswaar nog niet in 

grote, volumineuze werkstromen, maar de voortgang zit er in, incl. cross-checks. 

 
 

DMS 4.1 

 

8. wel/niet realiseren door softwarebouwers einddatum transitie naar 
DMS 4.1 (= 1-7-2022) 

Besproken bij punt 3 hierboven. 

 

 
9.  voortgang landelijke uitvraag IIAA-vergunninghouders  

Nog steeds ontbreekt bij de Douane een fors deel van de antwoorden van de in 

april 2022 verstuurde IIAA-uitvraag. Rapellen en nabel-acties bij de IIAA-

vergunninghouders zijn uitgevoerd. GPA-bedrijven zijn redelijk in beeld, de 
andere, waaronder de IIAA-Douane-entrepots, nog niet. 

 

De 700 bedrijven zijn onder te verdelen in subgroepen, met elk hun eigen 

actieplan (b.v. eindcontroles, herzieningsonderzoeken, CERTEX). 
15 augustus zal een lijst klaar zijn met de transitiedatums pér vergunninghouder. 

 

 

10.  IT-voortgang bouw systeem DMS 4.1  
Geen opmerkingen 

 

 

11.  voortgang Auditfile Voorraad (AV) 
De Douane deelt mee dat de AV versie 3.0 binnenkort op de OSWO-site zal 

worden geplaatst. Hiermee wordt (bewust) een specifieke groep op de hoogte 

gebracht van de voortgang. Algemene bekendmaking door de Douane van de 

specs van de AV wordt pas op een later moment in het jaar gedaan. 
 

 

12. Portbase en aanbrengberichten 

In de nieuwe situatie, bij inwerkingtreding van DMS, zal Portbase niet meer het 
kanaal zijn dat gebruikt kan worden bij DIN-DEN-procedures / aanbrengberichten. 

Op dit moment doet Portbase dat nog wel. Dit zal zo blijven tot AGS is 

uitgefaseerd. De verwachting is dat softwareleveranciers dit product in de 

toekomst gaan aanbieden. Het gaat mogelijk om zo’n 200-250 bedrijven. 
 

 

13.  Rondvraag en sluiting 

- Het bedrijfsleven vraagt waar (naast internet) informatie te vinden is over de 
CERTEX-bepalingen. De Douane zegt toe dit te verzamelen en te delen. 

 

Volgend bijeenkomst: 8 augustus 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 

25-7-2022; punt 9  

bepalen datums 

migratie individuele 
IIAA-bedrijven  

- Douane  

- Bedrijfsleven  
- software- 

leveranciers  

 

15-8-2022 

7-3-2022; punt 7 
25-7-2022; punt 11  

plaatsing versie 3.0 
Auditfile Voorraad op 

OSWO-site 

- Douane  
 

Juli 2022  

13-6-2022; punt 4  Actualiseren Roadmap/ 

tijdplanning migratie 
DMS 4.1 IIAA  

- Douane  

 

z.s.m.  

13-6-2022; punt 8 A  Beslissen wel/geen 

gebruik DMS 4.0- 

planningstool óók voor 
DMS 4.1  

- Douane  

 

z.s.m.  

13-6-2022; punt 4A Kijken naar personele 

capaciteitsplanning 

Douane nu de planning 
(deels) gelijk gaat 

lopen met die van DMS 

4.1 

- Douane  

 

26-7-2022 

 

12-7-2022; punt 4 communicatiekalender 
doorlopend agenderen 

- Douane  
 

doorlopend 

12-7-2022; punt 4.1 Beantwoorden DMS-

4.0-4.1 vragen in 

document van EM 

- Douane  

 

26-7-2022 

12-7-2022; punt 8 Bericht Portbase / 

aanbrengberichten 

opnemen in DMS-

nieuwsbrief 

- Douane  

 

z.s.m.  

25-7-2022; punt 2 Voortgang ontwikkelen 

van nieuwe  IIAA-

software door 

zelfbouwers 

- Douane z.s.m. 

25-7-2022; punt 3 Inplannen probleem-

analyse bespreking 

- Douane 2-8-2022 

(dinsdag) 

25-7-2022; punt 4b Verbeteren en 

publiceren DMS 
nieuwsbrief 

- Douane 29 juli 2022 

25-7-2022; punt 13 Verzamelen en delen 

CERTEX-info 

- Douane z.s.m. 
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