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ODB klankbordgroep ICS2/Binnenbrengen 01-09-2022  

Omschrijving Overleg ODB klankbordgroep ICS2 
Vergaderdatum Donderdag 1 september 2022
Vergaderplaats Videomeeting
Aanwezig Douane, ACN, ADS, TLN/FENEX, VNC, diverse bedrijven 
  
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
Een bedrijf zou graag het onderwerp post toevoegen aan de agenda. Dit wordt 
toegevoegd als agendapunt 6.

Als agendapunt 7 wordt op verzoek van een ander bedrijf de communicatie met 
het bedrijfsleven toegevoegd.

3. Verslag vorig overleg (02-06-2022)
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

Voor wat betreft actiepunt 1 meldt de Douane dat men in afwachting is van 
definitieve guidance. Actiepunt 2 is afgehandeld per e-mail van 24 juni jl. Op 
actiepunt 3 komt de Douane terug.

4. Mededelingen
Er worden verschillende guidances ontwikkeld. Voor release 2 voor post, 
express en air cargo. Binnenkort wordt ter voorbereiding op release 3 begonnen 
met de guidance Maritiem. De commissie nodigt hiervoor koepels uit. De 
Douane adviseert maritieme bedrijven om zich via de  koepels goed te laten 
vertegenwoordigen om geïnformeerd en betrokken te blijven. Een bedrijf vraagt 
of hier aanvullende informatie over is. De Douane zal de uitnodiging en de 
contactgegevens toesturen. 

5. Planning release 2
De deadline van 1 maart 2023 haalt Nederland niet. Dit geldt voor zowel de ATO 
als de ENS. Het is nog niet duidelijk hoe lang de vertragingen duren. De Douane 
hoopt binnenkort meer duidelijkheid te krijgen en het bedrijfsleven nader te 
kunnen informeren. Het is al wel duidelijk dat de vertraging enkele maanden zal 
betreffen. De Douane heeft bij TAXUD aangedrongen op een integrale planning 
voor alle lidstaten. TAXUD heeft hier nog geen formeel besluit over genomen.
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Een bedrijf geeft aan dat het voor softwareontwikkelaars van essentieel belang is 
om te weten hoeveel vertraging er precies is. Zeker gelet de vele ontwikkelingen 
die er momenteel spelen. De Douane herkent dit en heeft dit reeds herhaaldelijk 
in Brussel laten horen. Op dit moment is men in afwachting van uitsluitsel van 
TAXUD. Daarnaast zal de voorzitter van deze klankbordgroep hierover contact 
opnemen met de voorzitter van ODB-IT.

Een bedrijf vraagt hoe de vertraging in Nederland zich verhoudt tot andere 
lidstaten en hoe het staat met uitstel van de deployment periode. Nederland heeft 
aangedrongen op een integrale planning over de lidstaten heen. De deployment 
window is vastgelegd in de wet. Het is afwachten van TAXUD hierover besluit. 
Termijnen zijn vastgelegd in de verordening. Wijziging daarvan lijkt niet erg 
waarschijnlijk.

Een bedrijf vraagt wat de impact op release 3 is. De Douane is nog in afwachting 
van besluitvorming vanuit TAXUD op dit punt.

Er wordt door een bedrijf gevraagd of er rekening moet worden gehouden met 
een tijdelijke hybride variant. Zolang formele besluitvorming uitblijft, is het niet 
uit te sluiten dat sommige lidstaten wel op 1 maart a.s. live gaan en andere niet. 
Definitief uitsluitsel is er dus nog niet. Zodra een planning helder is, zal de Douane 
de impact op het bedrijfsleven analyseren en communiceren.

6. Post
Een bedrijf heeft dit agendapunt ingebracht, omdat er verschillende vragen 
zijn. Het bedrijf zal deze vragen schriftelijk insturen, zodat de Douane die kan 
beantwoorden.

7. Communicatie met het bedrijfsleven
Het andere ingelaste agendapunt is formaliseren hoe het bedrijfsleven kan worden 
aangehaakt, bijvoorbeeld via een webinar. Er is behoefte aan een verdiepingsslag 
naar de leden c.q. individuele bedrijven, waarbij de voorkeur uitgaat naar een 
gescheiden informatievoorziening voor maritiem en lucht. De Douane geeft aan 
dat op korte termijn zal worden gestart met het delen van meer informatie via de 
website Douane voor het Bedrijfsleven. De Douane zal in een later stadium een 
concretere communicatiekalender presenteren.  

8. Inventarisatie gespreksonderwerpen volgend overleg
De vragen over post (agendapunt 6) en de communicatie met het bedrijfsleven 
(agendapunt 7) zullen op de agenda van de volgende vergadering worden gezet.

Een bedrijf vraagt of er een aparte klankbordgroep voor maritiem en een aparte 
klankbordgroep voor lucht moet komen. Enkele andere bedrijven steunen dit idee. 
Enkele andere deelnemers aan deze vergadering zien zich genoodzaakt om, indien 
er een splitsing zal ontstaan, bij beide vergaderingen aan te sluiten. De Douane 
zal intern afstemmen hoe in deze behoefte aan meer focus kan worden voorzien 
en zo snel mogelijk haar besluit communiceren.

9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit te vergadering en bedankt de aanwezigen 
voor hun deelname.



Pagina 3 van 4

Bijlage 1  Actiepuntenlijst (stand 01-09-2022)

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 Q3-2022

ODB kbg 
ICS2, 2-6-
2022, 2

Een bedrijf vraagt wie verantwoordelijk is voor ge-
loste goederen zonder ATO. De Douane zal dit uitzo-
eken en het antwoord t.z.t. communiceren.

Douane Oktober 2022

ODB kgb 
ICS2, 1-9-
2022, 4

Vertegenwoordiging bij opstelling guidance mariti-
em. Douane deelt uitnodiging.

Douane September 2022

ODB kgb 
ICS2, 1-9-
2022, 5

Softwareleveranciers vragen duidelijkheid over ver-
tragingen en aanpassing planningen. De Douane 
brengt dit onderwerp onder aandacht vz. ODB-IT

Douane September 2022

ODB kgb 
ICS2, 1-9-
2022, 6

Er leven diverse vragen over de Post (zendingen) in 
het kader van release 2. De vragen worden gedeeld 
met PostNL en met de Douane en voor het volgend 
overleg geagendeerd. 

KLM
Douane

Oktober 2022

ODB kgb 
ICS2, 1-9-
2022

Er wordt aandacht gevraagd voor de communicatie 
met het bedrijfsleven. Onderwerp wordt geagend-
eerd voor het volgend overleg.

Douane Oktober 2022
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Bron Actiepunten die zijn afgedaan Wie  Deadline 

ODB kbg 
ICS2, 2-6-
2022, 1

Een bedrijf vraagt naar de identificatiegegevens. De 
Douane zal deze vraag per e-mail beantwoorden aan 
de klankbordgroepleden. 

Douane Afgedaan: per 
e-mail, 24-6-
2022

ODB kbg 
ICS2, 15-4-
2022, 1

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

Douane Afgedaan: ODB 
kbg ICS, 2-6-
2022

ODB kbg 
ICS2, 15-4-
2022, 2

Onderzoeken of multiple filing bij ATO mogelijk is Douane Afgedaan: ODB 
kbg ICS, 2-6-
2022

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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