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Kopie aan  Leden ODB-werkgroep MLT, voorzitters andere ODB-

werkgroepen

Verslag

1.  Opening
De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom. 

2. Vaststellen agenda.
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd en deze wordt definitief 
vastgesteld.

3. Verslag vorig overleg (20-01-2022)
Er zijn geen opmerkingen of toevoegingen.

Voor wat betreft het actiepunt “Nagaan hoe i.g.v. consolidatie, de 
goederenomschrijving op masterniveau in de ENS-filing moet worden ingevuld. 
(…)” meldt de Douane dat men nog in afwachting van het antwoord van TAXUD  
is. Een koepel biedt aan om de vraag ook te stellen aan de Trade Contact Group 
(TCG). Een bedrijf vraagt of het actiepunt zowel voor lucht als voor maritiem 
geldt. Dit wordt bevestigd.

4. Mededelingen
Een bedrijf deelt mede dat op 23 mei a.s. tijdens het door de European 
Community Association of Ship Brokers and Agents (ECASBA) georganiseerde 
event “Fonasba”, ICS2 aan de orde komt.

5. Aansprakelijkheid bij multiple filing 
Aan de agenda van dit overleg is de memo “Multiple filing in de Entry Summary 
Declaration (ENS) en hergebruik van ENS-gegevens in de aangifte tot tijdelijke 
opslag (ATO)” d.d. 8 april jl. gehecht. De Douane licht toe dat het memo de 
uitgeschreven versie is van hetgeen in november 2021 is gepresenteerd tijdens 
een bijeenkomst in Rotterdam.

Een bedrijf vraagt of het memo mag worden gedeeld met de overige aanwezigen 
van de bijeenkomst in Rotterdam. De Douane bevestigt dat dit mag en zal de 
memo verduidelijken alvorens het buiten deze klankbordgroep kan worden 
verspreid.

http://www.douane.nl
mailto:ODB%40douane.nl?subject=
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Een ander bedrijf vraagt of je in geval van vertegenwoordiging ook als “aangever” 
wordt gezien. De Douane antwoordt dat de indiener van de ENS of ATO “aangever” 
is in de zin van de DWU. Afgesproken wordt dat deze informatie wordt toegevoegd 
aan de memo. 

Een bedrijf vraagt of het alleen gaat om het laatste stukje van binnenkomst. De 
Douane antwoordt dat multiple filing mogelijk is voor alle gegevenselementen 
die bij binnenkomst in de ENS moeten staan, dus de gegevenselementen in de 
kolommen F42, 43 en 44 samen. 

Een ander bedrijf vraagt of de Douane voor één ENS meerdere ATO’s kan 
ontvangen. Douane bevestigt dat dit kan. Men hoeft niet per ENS één ATO in te 
dienen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om per artikel van de ENS een ATO in te 
dienen. 

Een bedrijf geeft aan niet te verwachten dat vervoerders de mogelijkheid 
van multiple filing zullen gaan ondersteunen en vraagt waarom Douane deze 
mogelijkheid dan biedt. Douane geeft aan dat deze mogelijkheid op verzoek van 
de Trade Contact Group (TCG) is opgenomen in de wetgeving en vervoerders zelf 
kunnen kiezen of ze het gaan ondersteunen.

Een bedrijf vraagt of het mogelijk is om multiple filing ook voor de ATO in te 
voeren, en of gegevens uit de ENS in de ATO kunnen worden hergebruikt als de 
ENS met multiple-filing door meerdere partijen is ingediendDe Douane zoekt dit 
uit.

Er ontstaat een discussie over de situatie waarin je als bedrijf niet alle informatie 
krijgt om een ATO te kunnen indienen en de situatie waarin door verschillende 
marktpartijen voor dezelfde goederen een ATO wordt ingediend. Een bedrijf stelt 
voor om een bijeenkomst te organiseren voor het bedrijfsleven om deze situaties 
te bespreken. Voor een eventuele vervolgbijeenkomst kan de Douane worden 
uitgenodigd. De Douane legt uit dat als de leden van de klankbordgroep opteren 
voor een andere implementatie van de wetgeving, zij dit in het ODB kunnen 
inbrengen. 

6. Communicatiekanalen
In aanvulling op de informatie die TAXUD verstrekt, heeft de Douane op de 
website Douane voor bedrijven1 informatie over ICS2 geplaatst en zal daar ook in 
de toekomst informatie op blijven plaatsen. De Douane benadrukt dat TAXUD in 
de lead is als het gaat om informatieverstrekking. 

Een bedrijf merkt op dat eerdere communicatie over CVB en Brexit goed verliep 
en stelt voor om daar lering uit te trekken. Een ander bedrijf wil graag een 
digitale voorlichtingssessie. De Douane licht toe dat de website niet het enige 
communicatiemiddel is dat zal worden benut. In het communicatieplan is voorzien 
in andere middelen, waaronder voorlichtingsbijeenkomsten. 

De Douane streeft er naar om middelen te benutten die nodig zijn om de 
verschillende doelgroepen efficiënt en effectief te bereiken. In dat kader roept 
de Douane de bedrijven en koepels op om aan de Douane door te geven welke 
gremia hen bekend zijn, zodat daar eventueel voorlichting aan kan worden 
gegeven, opdat zo gericht mogelijk kan worden gecommuniceerd. 

Verder heeft de Douane naar aanleiding van een vraag van een bedrijf, het stuk 
“Waar stelt u uw vragen over ICS2?” opgesteld. In dat stuk staat beschreven waar 
men terecht kan in geval van vragen over systeemtechnische kwesties, inloggen 
en algemene vragen. Deze informatie wordt ook gepubliceerd op de website 
Douane voor bedrijven. 

1   Zie tegel ICS2 op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/
douane_voor_bedrijven 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/douane_voor_bedrijven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/douane_voor_bedrijven
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Een bedrijf geeft aan behoefte te hebben aan één plek waar alle informatie staat. 
De Douane pakt de wens om verdere centralisatie van informatie op.

7. Overzicht planning IT-ontwikkelingen
Een koepel vraagt wanneer de MIG van de nieuwe ATO verschijnt. De Douane 
antwoordt dat deze op korte termijn zal verschijnen, aangezien men in de 
afrondende fase verkeert. Vanaf volgende week vindt een review van twee weken 
plaats. Dan zouden aanpassingen kunnen volgen. Begin juni wordt de publicatie 
verwacht. Medio juni volgt een toelichting voor de softwareontwikkelaars, conform 
de standaardwerkwijze.

De Douane wijst er op, dat per e-mail aan de leden van deze klankbordgroep een 
overzicht is gedeeld van de opleidingen die TAXUD verzorgt, en meldt dat zij dit 
overzicht ook zal publiceren op de website Douane voor bedrijven. Daarbij merkt 
de Douane op dat TAXUD ook al de nodige documentatie op hun website heeft 
geplaatst en zal gaan plaatsen. 

8. Inventarisatie gespreksonderwerpen volgend overleg
Er worden geen gespreksonderwerpen voor het volgende overleg aangedragen.

9. Rondvraag en sluiting
Een koepel vraagt of al meer bekend is over de besluitvorming over de planning 
van de implementatie van de nieuwe ATO voor maritiem. De Douane antwoordt 
dat dit niet het geval is, maar dat binnenkort wel overleg plaatsvindt tussen de 
bewindslieden en TAXUD.

Bijlage 1  Actiepuntenlijst (stand 14-04-2022)

Bron Actiepunt Wie  Deadline  

ODB kbg 
ICS2, 18-12-
2021, 4

Nagaan hoe i.g.v. consolidatie, de goederenom-
schrijving op masterniveau in de ENS-filing ingevuld 
moet worden (met welke waarde) en welke HS-code 
dan ingevuld moet worden?  

Douane Q2-2022

ODB kbg 
ICS2, 15-4-
2022, 1

Informatie aan multiple filing memo toevoegen over 
aansprakelijkheid in geval van vertegenwoordiging

Douane April 2022

ODB kbg 
ICS2, 15-4-
2022, 2

Onderzoeken of multiple filing bij ATO mogelijk is Douane April 2022
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Bron Actiepunten die zijn afgedaan Wie  Deadline  

ODB kbg 
ICS2, 20-1-
2022, 3

Aansprakelijkheid bij multiple filing agenderen bij 
volgende vergadering.

Secretaris Afgedaan: ODB 
kbg ICS, 14-4-
2022

ODB kbg 
ICS2, 18-12-
2021, 4b

Terugkoppelen over gesprek met software leveranci-
er m.b.t. relatie PGTS en ATO. 

Douane Afgedaan: ODB 
kbg ICS, 20-1-
2022

ODB kbg 
ICS2, 17-6-
2021, 3, en 
14-10-2021, 
2 

Term consolidatie in DWU annex laten opnemen en 
berichtspecificaties delen met bedrijfsleven. 
Agenderen bij volgende overleg. 

Douane Afgedaan: ODB 
kbg ICS2, 18-11-
2021

ODB kbg 
ICS2, 29-4-
2021, 1 en 
6  en 17-6-
2021, 5, 14-
10-2021, 2

Procesflow ICS2 en tijdsplanning delen en agenderen 
bij een komend overleg. 

Secretaris Afgedaan: ODB 
kbg ICS2, 18-11-
2021

ODB kbg 
ICS2, 14-10-
2021, 4

Met de maritieme sector overleg plannen over ICS2, 
o.a. m.b.t. (her) gebruik van de ENS-gegevens voor 
de ATO. 

Douane Afgedaan: 11-
11-2021

ODB kbg 
ICS2, 17-6-
2021, 4

Data-elementen ATO en voorbeelden delen met kbg-
leden.

Douane Afgedaan: ODB 
Kbg ICS2 overleg 
14-10-2021, 4

ODB kbg 
ICS2, 17-6-
2021, 4

Data data-elementen ATO agenderen bij volgend 
overleg.

Douane Afgedaan: ODB 
Kbg ICS2 overleg 
14-10
-2021, 4

ODB kbg 
ICS2, 29-4-
2021, 6

Rol ATO ten opzichte van ENS agenderen bij volgen-
de vergadering.

Douane Afgedaan: ODB 
Kbg ICS2 overleg 
17-6-2021

ODB kbg 
ICS2, 18-2-
2021, 5

ADS, VNTO en bedrijf uitnodigen deelname kbg Douane Afgedaan: Uit-
genodigd voor 
kbg-vergadering 
29-4-2021
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