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werkgroep ODB MLT 10-6-2020 

Omschrijving Overleg werkgroep ODB MLT  

Vergaderdatum Woensdag 10 juni 2020  

Vergaderplaats Videomeeting 

Aanwezig Douane, ACN, Evofenedex, TLN, FENEX, VNC, VNO-NCW 

 

   

Kopie aan leden ODB-werkgroepen, voorzitters andere ODB-

werkgroepen 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom. De agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen  

Er worden geen mededelingen gedaan. 

 
3. Onderzoek complexe machtigingsrelaties  

De Douane geeft aan dat de Belastingdienst voornemens is om in het 3e en 4e 

kwartaal van 2020 een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de ervaringen en 

behoeften van het bedrijfsleven met betrekking tot (complexe) 

machtigingsrelaties in de digitale dienstverlening van de Belastingdienst 

(waaronder Douane). Alle accijns- en DWU-formaliteiten, waaronder ook 

binnenbrengen en uitgaan vallen onder de scope van het onderzoek. Het betreft 

zowel om het vaststellen van de bevoegdheid van personen (rechtspersonen of 

natuurlijke personen) om berichten namens een onderneming in te zenden of in te 

zien, als ook om toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie in portalen en 

om genotificeerd te worden dat er nieuwe berichten klaar staan of actie nodig is. 

De koepels vinden het een goed initiatief om dit onderzoek te houden en om 

daarbij ook de ervaringen en behoeften bij eHerkenning mee te nemen. De 

koepels geven verder aan dat de diverse providers verschillende pakketten en 

technieken aanbieden, waar het bedrijfsleven rekening mee moet houden.  

De Douane vraagt de koepels om: ten eerste of ze adviezen heeft ten aanzien van 

de onderzoeksvragen. En ten tweede adviezen ten aanzien van de te benaderen 

personen / organisaties voor de interviews, wat medio augustus zal gaan starten. 

Daarbij wordt al het voorstel gedaan ook advieskantoren te benaderen. De 

reactietermijn is 3 weken, waarbij voor de tweede vraag ook gelegenheid is tot 

medio augustus aanvullingen te geven. Actie 

 

4. ICS2  
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Een koepel informeert naar de ontwikkeling m.b.t. ICS2, met name de wijzigingen 

in het kader van PRECISE. Bij post en koeriers zijn de eerste stappen al gezet en 

het is voor het gehele bedrijfsleven van belang er vroegtijdig over geïnformeerd 

aangezien veel tijd nodig is voor een goede inbedding. De Douane zal de koepels 

nader informeren over het implementatietraject en het uitgebreid bespreken bij 

de vergadering in september bij de op dat moment meest geëigende ODB 

werkgroep (MLT/Actueel/IT). Verder zal ICS2 als PM op de agenda blijven staan. 

Actie  

De koepel geeft verder aan dat het ook van belang is dat ook het bedrijfsleven in 

derde landen die vanuit hun rol met ICS2 te maken krijgen geïnformeerd worden 

en eventueel bij de ontwikkeling betrokken worden. Iets wat waar nodig in Brussel 

onder de aandacht gebracht moet worden. De Douane zal dit signaal meenemen 

naar de overleggen in Brussel. Actie 

 

5. ODB Strategische Ontwikkellijn – thema trade facilitation & 

toezicht  

Op 12 juni staat de bespreking over de prio’s 2020, waaronder voor deze 

ontwikkellijn, gepland. Voor de Strategische Ontwikkelagenda lange termijn staat 

de bespreking op 28 september gepland. Daarover volgt nog nadere informatie. 

 
6. ODB Strategische Ontwikkellijn – thema coordinated border 

management 

Aangezien onder dit thema geen meer acties openstaan en geen actualiteiten te 

melden zijn wordt dit agendapunt voor de volgende keren op PM gezet worden. 

 

7. Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst 

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag en wordt daarmee definitief 

vastgesteld. Alle openstaande actiepunten zijn afgedaan en de actiepuntenlijst 

wordt aangepast. 

 

Naar aanleiding van het verslag wordt met betrekking tot de agendapunt 3 Self 

filers gemeld dat de Douane met bedrijf gesproken heeft. Dit is door de Douane 

als verhelderend ervaren en het zal nog nader worden uitgewerkt. Waar nodig zal 

ODB MLT hiervan op de hoogte worden gehouden. 

 

8. Rondvraag & Sluiting 

Een koepel informeert naar de voortgang in het traject AGS naar DMS. Het is voor 

het bedrijfsleven van belang de scenario’s helder te hebben in verband met de 

(technische) voorbereiding. De Douane dankt alle deelgenomen bedrijven voor 

hun input bij de inventarisatiegesprekken. Momenteel wordt een hiervoor  

specifiek een zogenaamde EPIC voorbereid waaruit een definitief beeld voor de 

Douane uit naar voren zal komen. De tijdsdruk bij de bedrijven is bij de Douane 

bekend en voor zover bekend zijn er geen signalen uit Brussel over een mogelijk 

uitstel. De actuele communicatie naar de koepels verloopt via de klankbordgroep 

AGS en het traject AGS naar DMS zal geagendeerd worden bij de eerstkomende 

vergadering van de dan best geëigende ODB werkgroep (MLT/ACT/IT). Actie  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Het 

volgende overleg staat gepland op woensdag 23 september 2020. Aanleveren 

agendapunten kan tot 31 augustus 2020.  
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 10-6-2020 

 

Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

ODB MLT, 10-

6-2020, 3 

Onderzoek complexe machtigingsrelaties.  

Input onderzoeksvragen geven. 

Koepels 1-7-2020 

ODB MLT, 10-

6-2020, 3 

Onderzoek complexe machtigingsrelaties.  

Suggesties te betrekken bedrijven, 

organisaties geven. 

Koepels 1-7-2020 

ODB MLT, 10-

6-2020,  

ICS2: koepels informeren over 

implementatietraject.  

Douane Q2 -2020 

ODB MLT, 10-

6-2020,  

ICS2: agenderen bij de geëigende van de 

ODB werkgroep vergadering van 23/24 

september 2020  

Secretaris 23/24 

september 2020 

ODB MLT, 10-

6-2020,  

ICS2: bij Commissie als signaal inbrengen 

derde landen vroegtijdig te informeren.  

Douane Q2 -2020 

 

Bron Actiepunten die zijn afgedaan Wie Deadline 

ODB MLT, 12-

2-2020, 8.1 

Presentatie Eindrapport Self Assessment 

agenderen bij ODB Algemeen 13-3-2020 

Secretaris Afgedaan: ODB 

Algemeen 13-3-

2020 

ODB MLT, 12-

2-2020, 8.2 

Waardebepaling in Guidancedocument 

Douanewaarde intern en met Min. Fin. 

bespreken  

Douane Afgedaan: uit 

intern onderzoek 

was gebleken 

dat dit al gedaan 

was. 
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