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Omschrijving Overleg ODB klankbordgroep EMCS

Vergaderdatum 21 december 2022

Vergaderplaats Videomeeting
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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. De twee thema’s 
van dit overleg zijn: stand van zaken converter en BTO-testen en gebruik EMCS 
versie 3.4. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en de verslaglegging is kort 
in de vorm van noties.

2. Stand van zaken converter en BTO-testen
- De Bedrijven Test Omgeving (BTO) staat sinds 20 december jl. open voor het 

testen door het bedrijfsleven. Zowel het bedrijfsleven als Douane volgen het 
testen en voeren de noodzakelijk aanpassingen door. 

- Een koepel geeft aan dat alle softwareleveranciers, met uitzondering van 1 
(waarvan nog uitsluitsel moet komen), op tijd klaar verwachten te zijn met de 
ontwikkeling van EMCS versie 4.0. Het vervolg is afhankelijk van het testen en 
uitrollen bij de bedrijven. 

 - ·Een koepel zal begin januari weer bij de achterban updates opvragen om het 
beeld van de status bij de bedrijven m.b.t. de software ontwikkeling scherper 
te krijgen. Dit is in lijn met de openstaande actie bij de koepel. 

- De andere koepels wordt gevraagd om dit ook bij hun achterban te 
inventariseren. Actie Koepels.

- De koepels koppelen terug over de impact en eventuele problemen zoals 
geconstateerd in de BTO bij het overleg op 10 januari 2023.

Douane zal op 10 januari terugkoppeling geven over de stand van zaken en 
ervaringen m.b.t. de BTO. 
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3. Gebruik EMCS versie 3.4
- De Douane gaat nu geen ontwikkelingen in gang zetten om EMCS versie 3.4 in 

de lucht houden. Maar een definitief besluit daarover zal mede op basis van de 
uitkomsten van de testen in de BTO worden genomen. 

- Maatwerk oplossingen voor specifieke bedrijven die onverhoopt niet in staat 
zijn om per 13 februari 2023 met EMCS 4.0 te werken, zou een van de 
mogelijkheden kunnen zijn. 

4. Volgende overleggen:  
- 10 januari 2023 stand van zaken BTO testen en impact bedrijven
- 19 januari 2023 regulier overleg ODB kbg EMCS

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