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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

2.1 -/ Update Project IIAA

De voorzitter deelt mee dat m.b.t. project IIAA (inschrijving in de administratie

van de aangever) recent een projectleider is aangesteld en er wordt nog gewerkt

aan de governance. Naar aanleiding van eerdere oproep hebben bedrijven en

koepels zich opgegeven voor de klankbordgroep die hoogstwaarschijnlijk komt te

vallen onder Werkgroep ODB IT. De verdere afstemming zal via de

klankbordgroep komen te verlopen.

3. ICS2

De Douane informeert de ODB-leden middels een presentatie over het

implementatietraject Import Control System 2 (ICS2) in de fase binnenbrengen en

de vorming van de klankbordgroep ICS2.

De aanleiding voor het IT-project ICS2 ligt in de vernieuwde binnenbreng

procedures in de DWU en in de EU Strategie en Actieplan voor Douane Risico

Beheer. Het verhogen van de datakwaliteit van de ENS en het uitwisselen van die

data tussen de lidstaten moet leiden tot een betere risicobeoordeling door de

douane. Waarbij een verschuiving van een optimaal proces per lidstaat naar het

denken in EU-keten voorzien. Het uitwisselen van de ENS-data tussen de lidstaten

wordt mogelijk door een gemeenschappelijk EU-database.

De kwaliteit van de ENS-data wordt vergroot door er meer en nieuwe eisen aan te

stellen en daar ook op te valideren.

In ICS2 wordt multiple filing mogelijk. Het is nu de carrier die de ENS aanlevert,

maar met de invoering van multiple filing kunnen naast de carrier ook andere

partijen, zoals bv. de forwarder en de schipper, een deel van de ENS-data

aanleveren zo zij dat wensen. Op grond van het DWU blijft de carrier  wel
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eindverantwoordelijk voor de aanlevering van de data en de kwaliteit ervan. Op 

de vraag van een koepel wordt aangegeven dat multiple filing een wettelijke 

mogelijkheid is, maar dat de carrier ook eerst zelf alle benodigde informatie kan 

verzamelen. Hierbij is het aan de commerciële partijen zelf om afspraken over te 

maken. 

Aan de luchtkant (incl. post en koeriers) wordt het in pre-loadfase ook mogelijk 

data te beoordelen welke gericht is op terroristische dreiging als een aanvullende 

laag gericht op luchtveiligheid.  

Met ICS2 wordt het ook mogelijk dat andere lidstaten in de logistieke keten een 

risicoanalyse maken op basis van de ENS-data in de Europese database. 

Bijvoorbeeld als goederen via Rotterdam naar Düsseldorf gaan kunnen Nederland 

(Responsible Member State) en Duitsland (Involved Member State) samen een 

risico-analyse maken. Een daaruit voortkomende controle kan ook in de andere 

lidstaat plaatsvinden, verder op in de logistieke keten.  

Bij de implementatie van ICS2 wordt in release 2 (2023) gelijktijdig de DWU-

ontwikkelingen van het aankomstbericht (AN), het aanbrengbericht (PN) en 

tijdelijke opslag (TS) meegenomen. Hierbij is ook een harmonisatie van berichten 

voorzien.  

In de transitiestrategie voor ICS2 is een overgangsperiode ICP voorzien om een 

geleidelijke opbouw van de belasting van het systeem mogelijk te maken.  

Om alle betrokken partijen, zowel binnen als buiten de EU vroegtijdig te 

informeren heeft de Europese Commissie een speciale website ICS2 en een 

factsheet Are you ready for ICS2 gebouwd in een groot aantal wereldtalen, 

waaronder ook Chinees, Arabisch en Russisch. De implementatie van release 1 is 

voorzien op 15 maart 2021. De voorbereiding van release 2 wordt opgestart. Dit 

betreft voorbereiding op zowel IT-gebied, als op het gebied van diverse 

beleidsterreinen. De Douane wil graag in Q1 2021 afstemmen met het 

bedrijfsleven over de mogelijke impact en zal een klankbordgroep ICS2 formeren, 

bestaande uit koepels en relevante bedrijven. De nadere invulling van de 

klankbordgroep zal dan nog volgen. De koepels kunnen zich rechtstreeks bij de 

projectmanager aanmelden voor de klankbordgroep ICS2 die onder de werkgroep 

ODB MLT komt te vallen. Drie koepels melden zich al ter vergadering hiervoor 

aan. Actie 

De koepels geven aan dat het zogenaamde lucht-vervangend wegvervoer, welke 
nu gedekt wordt door airwaybill een crossover is met NCTS en dat die crossover 

een aandachtspunt is. NCTS kan namelijk ook bij binnenbrengen gebruikt worden. 

Het advies aan het bedrijfsleven is om dit ook in Brussel onder de aandacht te 

brengen. Zo kan het bedrijfsleven aansluiten bij de werkgroepen van de 
Commissie voor release 1 en release 2 voor de technische en systeem-

specificaties. 

4. ODB Strategische Ontwikkelagenda

De voorzitter deelt mee dat de Prio’s korte termijn 2020 zijn vastgesteld en de

acties zijn uitgezet. De actiepunten die in 2020 afgerond moeten worden zullen

worden geagendeerd bij de werkgroepen ODB Actueel en ODB IT. Voor

vaststelling van gezamenlijke ambities voor de lange termijn van de Strategische

Ontwikkelagenda is een overleg gepland op 28 september 2020. De

conceptagenda daarvan en de gezamenlijke input vanuit 3 koepels is bijgevoegd.

5. Verslag werkgroep overleg 10 juni 2020 en actiepuntenlijst

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag van 10 juni 2020 en deze

wordt daarmee definitief vastgesteld.
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M.b.t. actiepunt Complexe machtigingen wordt gemeld dat de interviewvragen

nog aan ODB-leden zullen worden voorgelegd. Er is al geïnventariseerd welke

bedrijven en koepels geïnterviewd zullen worden. De andere actiepunten zijn

afgedaan en de actiepuntenlijst wordt aangepast.

6. Rondvraag & Sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de

aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Het volgende overleg staat gepland op woensdag 2 december 2020. Aanleveren 

agendapunten kan tot 9 november 2020.  
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 23-9-2020 (stand 2-12-2020) 

 

 

Bron Actiepunten die zijn afgedaan Wie   Deadline   

ODB MLT, 10-

6-2020, 3 

Onderzoek complexe machtigingsrelaties.  

Input onderzoeksvragen geven. 

Koepels Afgedaan: 

I.v.m. krappe 

planning door 

onderzoekers 

geen invulling 

aan kunnen 

gegeven. 

ODB MLT, 10-

6-2020, 4 

ICS2: agenderen bij de geëigende van de 

ODB werkgroep vergadering van 23/24 

september 2020  

Secretaris Afgedaan: 

Geagendeerd bij 

ODB MLT 23-9-

2020 

ODB MLT, 23-

9-2020, 3 

Bij projectmanager aanmelden voor de 

klankbordgroep ICS2. 

Koepels Afgedaan: 

Aanmeldingen 

ontvangen. 
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