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Ministerie van Financien

Douane

TERSTOND l V M VERZENDING VANDAAG 2 11

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Nota aangepaste Kamerbrief Uitstel nieuw

aangiftesysteem Douane

Datum

Z november 2022

Notanummer

Z0ZZ 0000269S54

BIJIagen

1 Nota concept Kamerbrief U

2 Aangepast concept Kamert

3 Aangepast concept Kamert

Aanteiding

Op 1 november ji heeft u een concept Kamerbrief inzake uitstei invoering van het

nieuw aangiftesysteem Douane ontvangen Naar aanieiding van uw reactie

bijiage 1 treft u een aangepaste concept Kamerbrief aan zie bijiage 2 met

track changes bijiage 3 is de schone versie

Beslispunten
• Kunt u akkoord gaan met de concept Kamerbrief zoals opgenomen in

bijiage 3 Indien u akkoord bent dan wordt u verzocht om de Kamerbrief te

ondertekenen

• Kunt u akkoord gaan met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

en eerder beslisnota bijiage 1 conform de beleidslijn Actieve

openbaarmaking nota s Omlijnde delen in de nota worden voorafgaand aan

openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Toelichting
• Uw redactionele opmerkingen zijn verwerkt

• Na verlening van derogatie door de Europese Commissie wordt de deadline

voor het proces invoer net als voor uitvoer 31 december 2023 zoals nu

opgenomen in de brief

Communicatie

In een separate nota zal een woordvoeringslijn en communicatleaanpak over het

onderwerp worden opgenomen

Politiek bestuurlijke context

Douane unie

Met de invoering van DMS geeft Nederland invuiiing aan een aantai nteuwe

vereisten voor de processen invoer en uitvoer die zijn neergelegd in het

Douanewetboek van de Unie DWU Door de vertraging wordt voor het proces

invoer de deadline van 31 december 2022 overschreden De Europese Commissie

heeft aangegeven van plan te zijn om aan 14 lidstaten uitstel te verlenen tot 31

december 2023

Bedriifsleven

Voor het bedrijfsleven kunnen de gevolgen tweeledig zijn Enerzijds heeft de

vertraging heeft tot gevolg dat bedrijven die hun systemen op tijd hebben
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aangepast het overstappen op het nieuwe systeem moeten uitstellen Anderzijds
heeft het bedrijfsleven in het overleg met de Douane regelmatig aangegeven

problemen te hebben om de mijipalen van de DWU pianning te halen en geeft
uitstel van de aansluiting op DMS meer ruimte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

HEDEN I V M TIJDIGE VERZENDING NAAR TK

TER BESLISSING

Directeur Generaal

Douane

Aan

de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Nota uitstel invoering nieuw aangiftesysteem van de

Douane

Datum

1 november 2022

Notanummer

2022 0000268062Aanieiding

Tijdens het weekoverleg op 31 oktober ji heeft u aangegeven een concept
Kamerbrief inzake uitstei invoering van het nieuw aangiftesysteem Douane te

wiiien ontvangen In bijlage 1 treft u de concept Kamerbrief aan

Bijiagen
1 Katnerbrief Uitstel

invoering nieuw

aangiftesysteem
van de Douane

Beslispunten
• Kunt u akkoord gaan met de concept Kamerbrief zoals opgenomen in

bijiage 1 Indien u akkoord bent dan wordt u verzocht om de Kamerbrief te

ondertekenen

• Kunt u akkoord gaan met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde deien in de

nota worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

P

c P
Kernpunten
• In de Kamerbrief wordt de Tweede Kamer gelnformeerd over de vertraging

van de invoering van het nieuwe aangiftesysteem van de Douane

• Het huidige aangiftesysteem AGS wordt vervangen door een nieuw

aangiftesysteem DMS

• Deze vervanging is onder andere noodzakeiijk om te kunnen voldoen aan de

nieuwe vereisten van het Douanewetboek van de Unie DWU

• Op pagina 1 en 2 van de Kamerbrief wordt nader ingegaan op de oorzaken

van de vertraging

Communicatie

De Douane stelt het bedrijfsieven actief op de hoogte rond de ontwikkelingen rond

de implementatie van DMS Op 7 oktober is hierover tevens een bericht op

douane nl verschenen Ook is er een gerichte massmail uitgestuurd met daarin

hetzelfde bericht naar de bij de Douane bekende bedrgven die overgaan op DMS

Ook wordt de implementatie van DMS regelmatig besproken in het ODB In een

volgende nota zal een woordvoeringslijn en communicatieaanpak over het

onderwerp worden opgenomen

Politiek bestuurlijke context

Douane unie

Met de invoering van DMS geeft Nederland invulling aan een aantal nieuwe

vereisten voor de processen invoer en uitvoer die zijn neergelegd in het
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Douanewetboek van de Unie DWU Door de vertraging wordt voor het proces

Ij invoer de deadline van 31 december 2022 overschreden De Europese Connmissie

I heeft aangegeven van plan te zijn om aan 14 lidstaten waaronder Nederland

I uitstel te verlenen tot 31 december 2023

m

Bedriifsieven

vertraging heeft tot gevolg dat bedrijven die hun systemen op tijd hebben

aangepast het overstappen op het nieuwe systeem moeten uitstellen Anderzilds

heeft het bedrijfsieven in het overleg met de Douane regelmatig aangegeven

problemen te hebben om de mijlpalen van de DWU planning te halen en geeft
uitstel van de aansluiting op DM5 meer ruimte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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