
Pagina 1 van 5

Douane Nederland
Douane Landelijk kantoor 

Laan op Zuid 45 
3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen 

www.douane.nl

Contactpersoon
Secretaris ODB 

ODB@douane.nl

Datum
12 december 2022

Versienummer
1.0

Datum vaststelling
12 december 2022

Auteur
Douane

Aan: leden ODB-Klankbordgroep DMS

39e overleg ODB-Klankbordgroep DMS

Vergaderdatum 29 november 2022 
Vergaderplaats Digitaal / Webex
Aanwezig  Bedrijfsleven, 12x: 

- TLN FENEX
- EVOFENEDEX
- ADS
- VOTOB
- VEMOBIN (v/h VNPI)
- VNO-NCW
- douane-dienstverlener
- logistiek bedrijf 

Douane: 10x 

Afwezig    VNTO (VRTO)

Verslag

1. opening / vaststelling agendapunten.
De voorzitter opent de 39e bijeenkomst van de ODB Klankbordgroep DMS. Het 
is een hybride bijeenkomst. Bij agendapunt 7 zal een korte toelichting worden 
gegeven over het onderwerp “CERTEX”.

2. tijdplanning transitie naar systeem DMS 4.0 - 4.
Op 25 november 2022 heeft de Douane een nieuwe versie van de tijd-planning 
betreffende de transitie naar het nieuwe DMS-systeem naar de leden van de 
Klankbordgroep gezonden. Hierin zijn de in de bijeenkomst van 14 november 
2022 gemaakte opmerkingen verwerkt (bijvoorbeeld het inbouwen van een 
vakantieperiode 2023). De tijdplanning beslaat twee slides, één voor DMS 
4.0 en één voor de DMS 4.1. De Douane geeft bij elke slide een toelichting. 
De einddatum is van 1 december 2023 verschoven naar de eerder vermelde 
einddatum van 31 december 2023. Het doel is nu om de tijdplanning definitief 
vast te gaan stellen. 

N.a.v. de 2 slides worden de volgende opmerkingen gemaakt:

https://www.douane.nl
mailto:ODB@douane.nl
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a. is bij de slide DMS 4.0 duidelijk welke bedrijven in categorie 6a, 6b of 6c 
vallen? Antwoord: ja, de Douane heeft de desbetreffende bedrijven in beeld. Ieder 
bedrijf krijgt ook een (individuele) transitie-datum. De Douane zegt toe deze actie 
tot het vaststellen van individuele transitie-data binnen DMS 4.0, begin januari 
2023 op te gaan starten. Dit is mogelijk voor bedrijven die nu al digitaal met de 
Douane communiceren.
Eind januari zal voor DMS 4.0 duidelijk zijn wélke douaneklanten bij wélke 
softwarebouwer horen. 

b. bestaat voor bedrijven die te maken krijgen met meerdere transitiemomenten 
(b.v. 4.0 én 4.1), nog steeds de mogelijkheid om op één moment over te stappen? 
Antwoord: ja, dit is toegezegd en die mogelijkheid blijft bestaan. De Douane geeft 
wel aan dat niet iedereen achteraan in het tijdschema kan gaan migreren. Er moet 
enige mate van spreiding zijn.

c. gevraagd wordt hoe er gecommuniceerd gaat worden richting bedrijfsleven. 
Antwoord: er komt begin december een DMS-Nieuwsbrief. Naast de definitieve 
tijdplanning wordt gevraagd hierin ook iets op te nemen over:
 - de optie om in één keer te mogen migreren;
 - een duidelijke toelichting over de genoemde migratie-subgroepen. Bedrijven 

kunnen dan sneller bepalen in welk deel-segment ze thuis horen (b.v. de 
genoemde aantallen aangiften toelichten).

Afgesproken wordt dat de Douane een Webinar gaat organiseren waarin met name 
de DMS-migratie-tijdplanning centraal komt te staan. Het bedrijfsleven wordt 
betrokken bij de voorbereiding.
Afgevaardigden uit de Klankbordgroep zijn samen met de Douane bezig om het 
onderwerp “communicatie” een kwalitatieve impuls te geven.

d. in de DMS 4.0 tijdplanning is een vakantieperiode opgenomen. Dit is bij 
DMS 4.1 niet het geval. De Douane geeft aan dat door het uitstel van een half 
jaar een kortere migratieperiode voor DMS 4.1 is ontstaan. Dit laat niet toe 
dat er voor 4.1 een “rustperiode”, b.v. voor de uitvoering van de noodzakelijke 
Herzieningsonderzoeken DMS 4.1, kan worden ingepland. Omdat afspraken voor 
DMS 4.1 individueel op bedrijfsniveau worden gemaakt, verwacht de Douane geen 
problemen met doorwerken in de vakantieperiode.
Het bedrijfsleven geeft aan dat de tijdige uitvoering van de 
Herzieningsonderzoeken een risicofactor is voor de Douane. I.v.m. interne 
administratieve verwerking van de Herzienings-onderzoeks-uitkomsten, is 
de einddatum feitelijk wel 31 december 2023, maar werkelijk mogelijk al in 
november 2023.

e. in de tijdplanning staat nu ook de Auditfile Voorraad (AV) opgenomen. Is er al 
meer duidelijkheid over de inlevering van de voorraad-overzichten? Antwoord: 
de Douane geeft aan dat bedrijven die t.z.t. al in het nieuwe AV-format kúnnen 
aanleveren, dit ook mogen doen. Op een later moment in de transitie gaat de 
Douane op individueel niveau met vergunninghouders afspraken maken over de 
(wel/niet) periodieke inlevering van voorraadoverzichten. 

De voorzitter trekt de conclusie dat de voorliggende concept-tijdplanning DMS 
4.0 – 4.1 zónder aanpassingen definitief kan worden vastgesteld. Middels de uit te 
brengen Nieuwsbrief én plaatsing op de douanewebsite wordt het schema vóór 3 
december 2022 breed gecommuniceerd.
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3. mededelingen
 - het definitieve verslag van het ODB Klankbordgroep-overleg DMS d.d. 7 

november is meegezonden met de agenda;
 - het bedrijfsleven deelt mee dat zeer recent een deel van de Klankbordgroep 

een informeel ingelast overleg heeft gehad met vertegenwoordigers van de 
Douane. Gespreksonderwerp was de voortgang van de implementatie van 
DMS 4.0 en 4.1, met de nadruk op DMS 4.1. Afgesproken is om binnen een 
nog nader te bepalen douaneregio, een Proeftuin op te starten waarbij a.d.h.v. 
een bestaande vergunning de transitie naar DMS 4.1 zal worden gevolgd. 
Hieruit komen mogelijk nuttige ervaringen naar voren die gebruikt kunnen 
worden bij de landelijke DMS 4.1-transitie. De exacte uitwerking van deze 
Proeftuin zal nog moeten worden vastgesteld. De start is voorzien in januari 
2023. Afgesproken wordt om dit Proeftuin-traject in 2023 standaard te gaan 
agenderen in elk ODB Klankbordgroep-overleg DMS. 

4. vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg 
d.d. 14 november 2022
 - het concept-verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd;
 - de actiepuntenlijst wordt geactualiseerd;

Inhoudelijk worden de volgende opmerkingen geplaatst:
 - De FAQ-lijst DMS zal door de Douane op 15 december 2022 zijn aangepast en 

op de douanesite worden geplaatst;
 - Voor de in Nederland afgegeven grensoverschrijdende IIAA-vergunningen 

(GOV-SASP) gelden de regels zoals die gelden bij de gehele DMS-transitie. 
Voor de in het buitenland afgegeven GOV-SASP-vergunningen spelen 
andere zaken die binnen de douane nog onderwerp van gesprek zijn. Bij 
deze bedrijven moet er t.z.t. een één op één contact zijn tussen Douane en 
vergunninghouder.

 - De BedrijvenTestOmgeving voor Uitvoer is sinds 22 november 2022 
operationeel;

 - Het bedrijfsleven benadrukt dat de verwachting is dat veel bedrijven op één 
moment de DMS-transitie-slag willen maken. Hierdoor zullen veel bedrijven 
achter aan in de transitie-periode over willen gaan. Daarbij komt dat deze 
bedrijven in de tweede helft van 2023 staan gepland waardoor er geen optie 
overblijft voor een eventuele uitloop/noodscenario.

 - De Douane deelt mee dat ze nu niet over kunnen gaan tot het opstellen van 
een memo over mogelijke tegenvallers (en oplossingen) die gaan ontstaan 
lopende de transitie. Er zijn daarvoor te veel afhankelijkheden.

 - De douane deelt mee dat er van de 104 niet-reageerders op de in april 2022 
verzonden uitvraagbrief, er op dit moment nog 35 over zijn. Deze zullen 
individueel benaderd gaan worden.

DMS 4.0

5. stand van zaken / ervaringen BedrijvenTestOmgeving (BTO)
 - de Douane deelt mee dat de BTO voor het proces Uitvoer operationeel is;
 - de koppeling/inbouw in het systeem van de Douane Debiteuren Administratie 

(DDA) is bijna klaar;
 - de features DMS 4.1 worden getest.

6. voortgang migratie bedrijven naar DMS 4.0
Naast het hierboven besprokene, niet nader aan de orde geweest.
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DMS 4.1

7. voortgang migratie IIAA-vergunninghouders naar DMS 4.1
De Douane deelt mee dat gebleken is dat, indien sprake is van het gebruik 
van de Ketenregeling én er sprake is van CERTEX-goederen (zoals veterinair 
fytosanitair) bij een IIAA-vergunninghouder, enkele beperkingen gelden in het 
aanbrengen. Sommige controles, validatie bescheiden, moeten al bij inslag 
entrepot plaatsvinden. Daarnaast kunnen bepaalde douanecontroles niet aan 
het begin van de keten plaatsvinden. Het gaat hier b.v. over het afschrijven van 
hoeveelheden certificaten. Het eerste controlemoment kan dan pas later, b.v. 
pas bij het afschrijven van hoeveelheden. Er zal door de Douane een document 
worden gemaakt om deze situaties nader te duiden.
Afgesproken wordt om CERTEX standaard op de agenda terug te laten komen.

8. Auditfile Voorraad (AV)
De Douane deelt mee dat de specificaties voor de AV inmiddels vastliggen. De 
bijbehorende toelichting op de AV zal op de OSWO-site geplaatst worden. De 
ingestelde AV-werkgroep is nog steeds actief. 
In het 2e en 3e kwartaal 2023 zal de AV worden getest. In het vierde kwartaal 
2023 volgt implementatie. Of de AV in voorkomende gevallen ook met 
terugwerkende kracht moet (kunnen) worden aangeleverd bij de Douane is nog 
onderwerp van gesprek. Een optie die ook in beschouwing zal worden genomen 
is om middels het huidige GPA-format aan te blijven leveren. Het zal (kortom) 
maatwerk gaan worden. 
Het bedrijfsleven stelt de vraag of de AV maandelijks moet worden ingeleverd. 
Ook dit is nog onderwerp van discussie binnen de Douane. Een optie zou kunnen 
zijn om het “periodiek” in te laten leveren. Overigens merkt de Douane op dat 
vergunninghouders altijd in staat moeten zijn om een voorraadverloop-overzicht 
te genereren.

9. communicatiekalender (vast agendapunt)
Het binnen 1 week uitbrengen van de DMS-nieuwsbrief, met daarin de in deze 
vergadering vastgestelde nieuwe tijdplanning voor de DMS-transitie, is een erg 
belangrijk communicatie-moment voor bedrijfsleven en Douane. 

10. rondvraag en sluiting
De vergaderfrequentie en de wijze van vergaderen voor het jaar 2023 moeten 
worden vastgesteld. Besloten wordt om de huidige frequentie en vorm aan te 
houden: tweewekelijks, digitaal, in ieder geval t/m februari 2023. Bij te weinig 
onderwerpen kan geannuleerd worden. In voorkomende gevallen kan evt. een 
upgrade plaatsvinden naar een hybride overleg.

De voorzitter sluit de bijeenkomst. Volgende overleg: 12 december (digitaal).
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AKTIEPUNTENLIJST:

vergaderdatum actie door voor 

25-7-2022; punt 13
28 nov. 2022; punt 7

delen CERTEX-info, o.a. 
CERTEX-controlemoment 
láter in de keten

- Douane 15 jan. 2023

8-8-2022; punt 4 De door Douane 
beantwoorde bedrijfsleven-
vragen over DMS 4.0 en 
4.1 opnemen in FAQ-lijst 
DMS, incl. publiceren

- Douane 15 dec. 2022

22-8-2022; punt 3 Brief verduidelijking 
procedures buitenlandse 
SASP-GOV-vergunningen

- Douane 15 januari 2023

3 okt. 2022; punt 10 Actualiseren en behandelen 
DMS-communicatiekalender

- Douane 17 oktober 2022

28 nov. 2022; punt 2c Opstarten bepalen 
individuele migratiedata 
DMS 4.0 (planningstool)

- Douane 15 januari 2023

28 nov. 2022; punt 2c Organiseren Webinar DMS-
transitie-tijdplanning 4.0 
en 4.1

- Douane
- bedrijfsleven

1 februari 2023

28 nov. 2022; punt 3 Agenderen “Proeftuin” - Douane 15 januari 2022

28 nov. 2022; punt 2e Uitbrengen Nieuwsbrief met 
(o.a.) tijdplanning

- Douane 3 december 2022
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