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Kopie aan  Leden ODB-werkgroep Actueel, voorzitters andere  ODB-
werkgroepen

Verslag

Vergaderpunten

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom. Van een koepel 
is een vraag ontvangen over de stand van zaken van vergunning afgifte bij andere 
lidstaten. Dit zal bij de rondvraag behandeld worden.  
De agenda wordt met deze aanpassing definitief vastgesteld.

2. Mededelingen 
Er worden geen mededelingen gedaan.

3. Stand van zaken converter 
De Douane geeft aan dat de bouw van de converter op schema ligt en er zijn geen 
aanwijzingen dat de converter niet op tijd gereed zal zijn. 

4. Stand van zaken Bedrijven Test Omgeving (BTO)
De Douane meldt dat de converter vandaag op de BTO geplaatst wordt. Dat is 
eerder dan verwacht. De verwachting is dat begin volgende week door bedrijven 
gestart kan worden met testen. Het bedrijfsleven zal via de geëigende kanalen 
(de Nationale Helpdesk Douane NHD) hierover worden geïnformeerd. Hiermee is 
actiepunt 9 afgedaan. 

https://www.douane.nl
mailto:ODB@douane.nl
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Een koepel vraagt of er beperkingen binnen de BTO zijn. De Douane geeft 
aan dat er geen beperkingen zijn en dat de converter er alleen is voor 
onveraccijnsd vervoer en dan getest kan worden. De Douane verwijst daarbij 
naar de MIG specificaties die als uitgangspunt zijn voor het berichtenverkeer. 
Een vertegenwoordiger van de softwarebranche geeft aan dat in België de 
testomgeving al klaar is en daar de 4.0 versie wordt getest. De testen geven 
zekerheid over de werking van de gebouwde 4.0 versie. Dat is mede een 
voorwaarde om tot implementatie bij bedrijven over te mogen gaan. En mogelijk 
zal de bedrijfsadministratie er vervolgens ook nog op aangepast moeten worden. 
De koepel geeft aan dat met de Douane in het algemeen een testperiode van 6 
weken is afgesproken. Maar verzoekt de Douane gezien de situatie het om hoe 
eerder hoe mogelijk de BTO open te kunnen stellen om te kunnen testen. 

5. Stand van zaken software leveranciers
De voorzitter vraagt m.b.t. actiepunt 8 naar de stand van zaken te geven m.b.t. 
de software leveranciers en de betreffende bedrijven en gereedheid voor EMCS 
4.0. Een koepel geeft aan dat de analyse nog uitgewerkt wordt en nog op de dag 
van de vergadering of de dag direct erna met de Douane gedeeld zal worden. 

6. Inzicht in grote stromen veraccijnsde goederen
De voorzitter vraagt het bedrijfsleven ikv actiepunt 11 die ziet op het inzicht 
geven in de grote stromen veraccijnsde vervoer van en naar andere lidstaten. Of 
er al een beeld te geven is. Een koepel geeft aan deze week nog een beeld met de 
Douane te kunnen delen. 

7. Verslag vorige vergaderingen en actiepunten

De voorzitter deelt mede dat de verslagen van de voorgaande vergaderingen nog 
intern ter beoordeling voorliggen en zo spoedig mogelijk nog zullen volgen. De 
actiepuntenlijst is wel al met iedereen gedeeld. 

De voorzitter meldt nog naar aanleiding van eerder overleg dat voor de 
Noodprocedure de PDF versie bijna klaar is.

Actiepunten: 
Voor zover hierboven niet al besproken wordt het volgende gemeld. 

Actie 10 Douane Mogelijkheden onderzoeken of het bedrijfsleven ook na 13 fe-
bruari nog gebruik kan blijven maken van huidige versie (3.4) EMCS. Hierbij meldt 
de Douane dat er wel technische mogelijkheden voor zijn en deze worden nog 
verder onderzocht. Maar het vereist wel interne verschuivingen van capaciteit en 
prioriteiten. Daarbij is het van belang om concreet inzicht te hebben in de stand 
van zaken m.b.t. in gereedheid van softwareontwikkelaars en het betreffende be-
drijfsleven (agendapunt 5, actiepunt 8). Een koepel geeft aan dat het mede aan-
houden van de 3.4 versie niet alleen in het belang is van het bedrijfsleven maar 
ook van de Douane en vraagt om zo snel mogelijk een beslissing te nemen. De 
voorzitter geeft aan dat het uitgangspunt is om in zijn geheel over te gaan naar de 
4.0 versie en dat niet daarnaast ook nog de 3.4. versie actief blijft. Daarbij wordt 
aangegeven dat als een bedrijf nog niet over kan gaan naar de 4.0 versie naar 
maatwerk zal worden gezocht. Hiermee is dit actiepunt afgedaan. 

Verder wordt het bedrijfsleven nog gewezen op afhandeling van aan hun zijde nog 
openstaande actiepunten.
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8. Rondvraag & Sluiting 

8.1Stand van zaken van vergunning afgifte bij andere lidstaten. 
Een koepel heeft een schriftelijke vraag ingediend over stand van zaken van 
vergunning afgifte bij andere lidstaten. Er zijn signalen dat andere lidstaten er 
(nog) geen vergunningen worden verleend. De Douane geeft aan naar aanleiding 
van dit signaal een uitvraag te hebben gedaan bij andere lidstaten. Van een 
aantal lidstaten hebben al gereageerd en ze hebben aangegeven geen problemen 
te hebben met de vergunningverlening. Verder hebben Bulgarije en België 
aangegeven per 13 februari 2023 de vergunningen te zullen afgeven.
Een koepel wijst erop dat als er zekerheid gesteld moet worden dat ook nog tijd 
zal vergen waarmee rekening gehouden moet worden. De Douane geeft aan dat 
in bepaalde gevallen de hoogte van de zekerheid op een later moment vastgesteld 
kan worden. De Douane geeft ook aan dat er weinig aanvragen voor vergunning 
zijn binnen gekomen. In Nederland kunnen de vergunningen sinds 1 november 
aangevraagd worden. En algemene informatie staat op de website douane.nl. 
Logistiek dienstverleners die als gemachtigde voor de accijnsvergunninghouders 
op zullen gaan treden kunnen daar ook de benodigde informatie vinden, 
waaronder ook over e-herkenning en ketenmachtiging. De koepels wordt gevraagd 
hun achterban hierover te informeren. (naschrift: een voorsteltekst is op 14 
december met de kbg-leden gedeeld)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/
douane/aanvragen-vergunning-veraccijnsd-vervoer-kan-vanaf-1-november-2022

8.2Issues BTO testen
Een koepel vraagt of het mogelijk is dat de kbg-leden tussentijds een update 
krijgen m.b.t. de BTO en issues bij het testen van de converter? De Douane geeft 
aan dat bedrijven issues m.b.t. BTO via de gebruikelijke kanalen (de Nationale 
Helpdesk Douane NHD) kan delen met Douane. De issues zullen ook schriftelijk 
met de groep gedeeld worden. Actie 15 Douane 

Besloten wordt om de volgende overleggen te plannen: 
- Kort overleg stand van zaken converter en gebruik versie 3.4 (21 dec 11.30-

12.15 uur)
- Kort overleg stand van zaken BTO-testen. (10 januari 14.00-15.00 uur)
- Reguliere vergadering van de klankbordgroep (19 januari 2023 16.00-17.15 

uur) 
Tussentijds wordt de klankbordgroep regelmatig schriftelijk op de hoogte 
gehouden over de stand van zaken van de converter en het testen in de BTO.  

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun bijdrage. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/aanvragen-vergunning-veraccijnsd-vervoer-kan-vanaf-1-november-2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/aanvragen-vergunning-veraccijnsd-vervoer-kan-vanaf-1-november-2022
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 13-12-2022 (stand 13-12-2022)

Nr. Bron Actiepunt Wie  Deadline  

7 Agp 5, 1-11-2022 Inzicht geven in grote stromen veraccijnsd 
vervoer van en naar andere lidstaten.

Koepels Voor de sessie over 
de noodprocedure.

8 Agp 7, 16-11-2022 Inzicht krijgen in gereedheid van 
softwareontwikkelaars en deze bij de 
eerstkomende vergadering delen.

Koepel Zsm

11 Agp 4, 16-11-2022 Beelden m.b.t. aantallen documenten 
veraccijnsd vervoer delen met de Douane.

Koepels Zsm 

14 Agp 3, 29-11-2022 Inzicht geven de handelsstroom 
onveraccijnsd bij bedrijven die nog niet 
klaar zijn voor versie 4.0.

Koepels Zsm

15 Agp. 8,2, 13-12-
2022

Issues BTO-testen schriftelijk met de kbg-
leden delen.

Douane Continu

Nr. Bron Afgedane actiepunten Wie Datum

13 Agp 7, 16-11-2022 Knelpunten software ontwikkeling met de 
voorzitter van ODB IT te delen.

Douane Afgedaan: Agp 6, 
29-11-2022

12 Agp 7, 16-11-2022 Onderzoeken of m.b.t. software 
ontwikkeling een wekelijks overleg Douane 
koepels mogelijk is.

Douane Afgedaan: Agp 6, 
29-11-2022

10 Agp 4, 16-11-2022 Mogelijkheden onderzoeken of het 
bedrijfsleven ook na 13 februari nog 
gebruik kan blijven maken van huidige 
versie (3.4) EMCS.

Douane Afgedaan: Agp. 7, 
13-12-2022

9 Agp 7, 16-11-2022 Na afstemming met Commissie de planning 
m.b.t. BTO-testen met bedrijfsleven delen.

Douane Afgedaan: Agp. 4, 
13-12-2022

6 Agp 5, 1-11-2022 Aanmelden voor deelname sessie over 
papieren noodprocedure.

Koepels Afgedaan: 
aanmeldingen 
ontvangen.

5 Agp 5, 1-11-2022 Sessie over papieren noodprocedure 
inplannen.

Douane Afgedaan. Ingepland 
op 24 november 
2022.

4 Agp  1-11-2022 ADS uitnodigen voor zitting in ODB kbg 
EMCS

Douane Afgedaan Gemaild 
2-11-2022

3 Agp 4, 1-11-2022 Zorgen voor een regelmatig verschijnende  
update/nieuwsbrief. 

Douane Afgedaan. Agp. 2.1 
overleg 16-11-2022 

2 Agp 4, 1-11-2022 Berichten EMCS m.b.t. bedrijfsleven delen 
met kbg-leden.

Douane Afgedaan Gemaild 
2-11-2022

1 Agp 3, 1-11-2022 Mandaat kbg EMCS, ODB-protocol en link 
informatie ODB delen met kbg-leden

Douane Afgedaan Gemaild 
2-11-2022
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