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Verslag

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

Aan de agenda wordt door de Douane een mededeling toegevoegd: Gebruik 
‘Türkiye’ voor Engelstalige documenten. 

De koepels geven aan bij de rondvraag te willen bespreken: nieuwe wetgeving 
m.b.t. dwangarbeid en direct contact koepel met douane-experts van Douane. 

De agenda wordt met de wijzigingen definitief vastgesteld.

2. Mededelingen
1. DTV verwijderen toelichting GN 
De voorzitter verwijst naar de bij de agenda gevoegde mededeling. Een 
koepel vraagt waarom toen besloten is te stoppen met het publiceren van de 
aantekeningen. Ter tafel kan er geen antwoord gegeven worden en de Douane zal 
hier nog op terugkomen. Actie 88 Douane

2. Bescheidcode N865 vervalt 
De voorzitter verwijst naar de bij de agenda gevoegde mededeling. De koepels 
hebben geen vragen.

3. Gebruik ‘Türkiye’ voor Engelstalige documenten
De voorzitter verwijst naar de bij de agenda gevoegde mededeling. Een koepel 
vraagt of er signalen zijn over mogelijke logistieke problemen aan de Turkse grens 
bij het nog niet gebruiken van deze nieuwe benaming. DGFZ geeft aan dat er geen 
einddatum m.b.t. de oude benaming is gesteld, maar het advies wordt gegeven de 
nieuwe benaming te gebruiken. 

4. Herziening DWU 
DGFZ vraagt de koepels of ze input hebben geleverd voor de openbare 
internetconsultatie over de hervorming herziening DWU? De deadline daarvoor 
was 14 september. En zo ja, of de koepels die input met Douane en DGFZ 
willen delen. Diverse koepels geven aan al input, zelfstandig of via de Europese 
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vertegenwoordiging te hebben geleverd of dat nog op korte termijn te zullen doen. 
De koepels zeggen toe de input met de Douane en DGFZ te zullen delen, waarbij 
een koepel aangeeft hiervoor eerst nog intern akkoord nodig te hebben. Actie 89 
koepels

5. Gemeenschappelijk Douanevervoer Oekraïne 
DGFZ deelt mee dat de Oekraïne toegetreden is tot het Gemeenschappelijk 
Douanevervoer, zoals gecommuniceerd op de website van de Douane en een 
mededeling aan het ODB. Het is voor het bedrijfsleven van belang dat, als er 
goederen onder de regeling Gemeenschappelijk Douanevervoer naar Oekraïne 
gebracht worden, de vergunning doorlopende zekerheid geldig moet zijn voor 
vervoer naar Oekraïne en verder dat de zekerheid voldoende moet zijn. De 
borgmaatschappijen zijn hierover geïnformeerd. 

3. Vervolg WPG
De voorzitter verwijst naar de bij de agenda gevoegde verslag en stukken van 
de speciale ODB-WPG-heisessie. Voor het vervolg van WPG is afgesproken dat 
het behandeld wordt bij het ODB Actueel en dat de ADS en Douane IM hierin 
worden meegenomen. Vanuit Douane/DGFZ zijn er nog geen updates te melden, 
bedrijfsleven is over het vervolg geïnformeerd. DGFZ geeft aan dat vandaag de 
3e en laatste vervolgsessie (met onder andere Douane agentschap) in Brussel 
is. Na de sessies zal naar het ODB een terugkoppeling volgen. Een koepel geeft 
aan zorgen te hebben over de voorgenomen snelheid van het wetgevende 
traject wat kan leiden tot een verminderde kwaliteit. Een andere koepel geeft 
aan dat er een gevaar in schuilt dat we blijven hangen op de WPG en eigenlijk 
nu meer moeten focussen op de UCC en de EU brede consultatie erover. Het 
ODB heeft ook input geleverd voor focuspunten en er is brief van de koepels aan 
de Commissaris in de pijplijn. Daarin wordt gevraagd om concrete thematische 
inputsessies. DGFZ geeft aan dat op 7 december het voorstel voor de nieuwe 
UCC zal worden gepresenteerd. Daarvoor zou in oktober een impact assessment 
en de interservice consultatie moeten zijn afgerond, maar hierover is nog geen 
informatie bekend. DGFZ ziet bij het aanstaande overleg TCG- CEG-GEN een kans 
voor zowel bedrijfsleven via de TCG en DGFZ/Douane om een signaal af te geven. 
Afgesproken wordt dat koepels en DGFZ/Douane signalen inbrengen, elkaar op de 
hoogte te houden en als er ontwikkelingen zijn een overleg inplannen. Actie 90 
Koepels en Douane, DGFZ

4. Hamamatsu Arrest 
De voorzitter deelt mee dat tijdens het vormgeven van de opstelling van de Dou-
ane in samenspraak met haar opdrachtgever, duidelijk werd dat een generieke 
toelichting naar aanleiding van het arrest Hamamatsu die op alle dossiers en indi-
viduele gevallen die gelijkenissen bevatten met het dossier dat ten grondslag ligt 
aan genoemd arrest toepasbaar is, niet te geven is. Individuele situaties worden 
steeds afzonderlijk van elkaar in het kader van de geldende wetgeving en het Ha-
mamatsu arrest beoordeeld. De geldende wetgeving en genoemd arrest geven de 
handvatten die nodig zijn om individuele gevallen te beoordelen. Ook de Europese 
Commissie verwijst na meerdere verzoeken door Nederland naar de geldende wet-
geving en het arrest Hamamatsu voor handvatten. Indien de koepels of bedrijven 
merken dat er onduidelijkheden zijn, wordt geadviseerd dat de individuele bedrij-
ven contact opnemen met de betreffende klantcoördinator. Deze zal indien nodig 
contact opnemen met het Landelijk Waarde Team dat deze en andere individuele 
gevallen steeds afzonderlijk van elkaar in het kader van de geldende wetgeving 
en het Hamamatsu-arrest beoordeelt. Als er nog andere koepels zijn -afgezien 
van de vraagsteller- die leden hebbend die last ondervinden van de handelswijze 
van de Douane ten aanzien van het arrest Hamamatsu, dan verneemt de Douane 
dat graag. Een koepel geeft hierop aan twee punten in te brengen. Ten eerste is 
het arrest is uit 2017, dus al 5 jaar oud, waarbij het om een rechtsvraag gaat en 
waarbij als deze in een andere lidstaat voorligt als zodanig gehandeld zou moe-
ten worden. Ten tweede gaat het er om elkaar mee te nemen in de discussie met 
het ODB. Zo blijkt uit opgevraagde stukken dat de Douane intern onderzoek heeft 
gedaan en, alhoewel uiteindelijke uitkomst anders is, dit niet met bedrijfsleven is 
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besproken of gedeeld. Het is ook een opmaat naar meer arresten en wetgeving, 
waarbij sneller een reactie en helderheid van de Douane mag worden verwacht. 
De voorzitter concludeert dat het een oproep aan de Douane is om het bedrijfsle-
ven meer transparantie te geven en in het proces mee te nemen. Een koepel geeft 
hierop aan dat het voor het bedrijfsleven in principe gaat om helderheid vooraf om 
ook het compliance-proces in te richten. Hiermee is actiepunt nummer 60 afge-
daan.

5. Vergoeding van rente, arrest Hof van Justitie: C-415/20 e.v. (Gräfen-
dorfer Geflügel) 
De koepel verwijst naar het arrest en geeft aan dat er veel procedures lopen 
of het bedrijfsleven dit soort rentes moet betalen. De koepel vraagt of een 
regiokantoor een beslissing mag nemen is dat het aan het DLK is? De Douane 
geeft dat het breed speelt en de vraagstukken die uit het arrest naar voren komen 
te hebben opgepakt. Een deel van de vraagstukken is daarnaast voorgelegd aan 
de Rijksadvocaat waarbij afgesproken is om dit in twee delen te doen. Eerst vanuit 
een breder perceptief waarna er ruimte is voor meer specifieke vraagstukken. 
Deze specifieke vraagstukken zijn voorgelegd aan de Rijksadvocaat met wie 
afgesproken is op 30 september met een advies te komen. De koepel vraagt 
de Douane om de koepels de stappen die genomen worden mee te nemen. En 
daarbij ook aan te geven wanneer wat verwacht mag worden en  het liefst met 
een concrete datum. De Douane geeft aan dat het belang duidelijk is en dat zodra 
er meer duidelijkheid is het ODB geïnformeerd zal worden. De koepel stelt de 
Douane voor om de lopende procedures af te handelen verdeeld in twee groepen: 
als de uitkomst nu al helder is (zwart-wit) deze zaken nu af te handelen en andere 
zaken (grijze) met de afhandeling nog even te wachten. De Douane geeft aan 
in november het bedrijfsleven over de uitkomst nader te informeren. Actie 91 
Douane

6. Omzetbelasting bij invoer, arrest Hof van Justitie: C-714/20 (U.I. Srl)
De koepel geeft aan dat artikel 22 lid 1 OB volgens het arrest niet aan de 
Douanewetgeving is gekoppeld. De koepel ziet bij onduidelijkheid graag 
aanpassing van de wetgeving om duidelijkheid te verkrijgen. Opgemerkt wordt 
dat het ook van belang is bij vertegenwoordiging. De koepel vraagt aan de 
Douane of een traject voor reparatie gestart is om daarmee allerhande discussie 
en problemen te voorkomen? En verder wat de Douane hier mee gaat doen en 
graag duidelijkheid op korte termijn. De zienswijzen verschillen namelijk en de 
koepel zal haar, voor specifieke cliënten geschreven, zienswijze de vanwege 
geheimhouding alleen met DGFZ en de Douane delen Actie 92 koepel 
De Douane geeft aan hierover in gesprek te zijn met DGFZ en de BTW experts. 
De Douane zal het met aangegeven interne gremium afstemmen en aan het ODB 
terugkoppelen. Actie 93 Douane

7. Termijnen uitspraak op bezwaar
De koepel geeft aan zorgen te hebben over hoe de processen lopen bij bezwaar 
en beroep. In het jaarverslag van de Douane wordt het beeld geschetst dat grote 
aantallen binnen de termijnen afgehandeld worden, maar dat strookt niet met de 
werkelijkheid. Een andere koepel herkent de vertragingen bij de afhandeling van 
bezwaar en beroepszaken. De Douane geeft aan dat deze vraag nog intern voor 
een reactie uitstaat. Actie 94 Douane 
Daarbij geeft de Douane aan dat de Douane bij de afhandeling ook afhankelijk is 
van het aanbod aan ingediende bezwaren. Daarbij kan het bedrijfsleven mogelijk 
ook kijken in hoeverre bezwaarzaken voorkomen zouden kunnen worden. Verder 
geeft de Douane aan dat het jaarverslag op de afhandeling binnen de wettelijke 
termijnen ziet en geeft aan te onderzoeken of in het kader van dienstverlening 
aanvullende KPI’s, waaronder ook m.b.t. bezwaar en beroep te ontwikkelen zijn. 

8. Partnership tussen Douane en betrouwbaar bedrijfsleven
Twee koepels hebben een memo ingebracht om te komen tot een partnership 
tussen Douane en het betrouwbare bedrijfsleven. Mede in het licht van de aanpak 
van ondermijning. Het bedrijfsleven zou aan dit thema van de Strategische 
Ontwikkelagenda prioriteit willen geven. Voor het bedrijfsleven en de Douane is 
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het een win—win in de bestrijding van fraude en ondermijning. De vraag is hoe 
kunnen we elkaar behulpzaam zijn. Voor het bedrijfsleven is het belangrijk om 
bij Douane een loket te hebben. De Douane geeft aan dat de onderwerpen in dit 
memo al eerder met het ODB zijn besproken. Douane heeft toen het standpunt 
ingenomen dat geen specifieke risicosignalen met het bedrijfsleven mogen worden 
gedeeld en er ook geen twijfelbalie komt. Douane stelt voor  om  nog eens 
gezamenlijk (wat is formeel juridisch mogelijk) naar de twijfelbalie te kijken. Maar 
Douane wil niet op voorhand de verwachting  wekken dat het er nu iets geheel 
anders als uitkomst komt. Ook zou gekeken kunnen worden naar een betere vorm 
van risico signalen, maar nog steeds niet op bedrijfsniveau. Dus in het licht van de 
bestrijding van ondermijning zal de Douane de onderwerpen opnieuw, eerst intern 
en daarna met het bedrijfsleven, bespreken. Douane zal met het bedrijfsleven een 
vervolgoverleg plannen. Actie 95 Douane

9. ODB/NCTF op WCO conferentie 
Bij de WCO conferentie in Maastricht is voor het bedrijfsleven van het ODB 
een stand. Daarbij kunnen de koepels en de Douane zich (inter)nationaal 
tonen en profileren m.b.t. de onderlinge samenwerking in het ODB/NCTF. Als 
kernboodschap wordt gekozen: hoe is het ODB georganiseerd, en hoe werkt 
het ODB. De Douane zorgt voor een aantal Engelstalige inkijkexemplaren van 
het ODB-protocol en van het ODB Jaarverslag 2021 met QR-codes naar deze 
documenten en informatie op de website. Deze documenten zullen ook in de 
app van de conferentie worden opgenomen. Het voor het ODB ontworpen logo 
kan ook op de stand getoond worden. Nadere afstemming tussen Douane en de 
koepels volgt nog, zoals over het rooster van aanwezigheid. Actie 96 koepels en 
Douane

10. Verslag overleg 8 juni 2022 en actiepuntenlijst
Het ODB heeft geen opmerkingen op het verslag en deze wordt definitief 
vastgesteld. 

De stand van zaken van de actiepuntenlijst.

M.b.t. Actiepunt 57 over de financiële machtiging: De koepel deelt mee dat 
het overleg tussen de Douane en de koepel nog moet plaatsvinden en komende 
week gepland staat. 

M.b.t. Actiepunt 63 periode einde verificatie geeft de Douane aan het 
probleem te herkennen en erkennen. Uit onderzoek blijkt dat ruim 99,5% van de 
aangiften binnen 30 dagen de status einde verificatie heeft. Indien nodig kan – 
zoals eerder toegezegd –  bij uitwassen met AB contact worden opgenomen. Een 
koepel geeft hierop aan dat het wel eens kan zijn dat lange duur te maken kan 
hebben met een erg langdurige de afhandeling van een monstername. Op het 
onderdeel andere wijze van verificatie komt de Douane nog terug. Het actiepunt 
staat nog open. 
Een koepel vraagt zich m.b.t. de lange duur van afhandeling verificatie af of 
het mogelijk is om een moment van risico-overdracht in te bouwen door aan de 
vertegenwoordiging een maximale termijn te stellen waarna de aansprakelijkheid 
voor de schuld naar de importeur overgaat. Dit raakt dan ook de regeling 
maandbetaling. Afgesproken wordt dat koepels hierover met de Douane in gesprek 
gaan. Actie 97 koepels en Douane   

M.b.t. Actiepunt 64 en 65 afhandelen aangifte zonder directe vrijgave 
geeft de Douane aan van oordeel te zijn dat het onmogelijk is om een lijst op te 
stellen van goederen waarbij niet direct wordt overgegaan tot vrijgave. Ook heeft 
de Douane begrepen dat in ieder geval een koepelorganisatie geen voorstander 
is van een dergelijke lijst. Verder heeft dit actiepunt een nauwe relatie met een 
discussie over het wijzigen van de aangifte die momenteel plaatsvindt. Een koepel 
geeft aan dat actiepunt 64 nog binnen het bedrijfsleven ter bespreking is en dus 
de actiepunten 64 en 65 momenteel van de actielijst af kunnen. 

M.b.t. Actiepunt 68-69 zekerheid geeft de Douane aan dat het door het 
bedrijfsleven geschetste proces niet wordt herkend. In alle gevallen wordt degene 
die (aanvullende) zekerheid moet stellen daar per brief van de op de hoogte 
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gebracht. Als het bedrijfsleven van mening is dat dit niet klopt, kan het dan met 
voorbeelden komen. De koepel geeft aan hier toch graag met de Douane overleg 
te willen plegen en nadien bij het ODB terug te zullen koppelen.    

M.b.t. Actiepunten 76/78: Art. 173 DWU meldt DGFZ dat Nederland een 
uitgebreide reactie aan de Europese Commissie heeft gegeven. Actiepunt 77 is 
hiermee afgedaan. De verwachting is dat het in november 2022 besproken zal 
worden met de input van de TCG en van de lidstaten. 

M.b.t. Actiepunt 79 m.b.t. vervangen treinscan meldt de Douane dat het 
onderhoudscontract van de treinscan met een jaar is verlengd. Dit biedt de Douane 
de tijd om een definitief besluit te nemen over de toekomst van de treinscan. Het 
bedrijfsleven is verheugd dit te vernemen. Het actiepunt staat nog open. 

De koepels hebben geen updates te melden van bij hen openstaande actiepunten. 
Andere niet aangehaalde actiepunten zijn al afgedaan of staan nog open.  

11. Rondvraag & Sluiting
De voorzitter geeft aan dat de rondvragen zijn door de koepel/s aan het ODB 
secretariaat gezonden na de aangegeven deadline. Op een deel van de vragen 
is al een schriftelijke reactie bijgevoegd en hierbij besproken. Op de overige 
rondvragen zal nog een schriftelijke reactie volgen.

1. Overschrijding hoeveelheid en waarde bij bijzondere regelingen.
De voorzitter verwijst naar de bij de agenda gevoegde schriftelijke reactie. 
De koepel heeft hierop de Douane gevraagd een vergunningverlening met 
terugwerkende kracht toch mogelijk te maken, waar nodig aanpassing van de 
wetgeving en dat andere lidstaten een minder strikte aanpak hebben. De Douane 
geeft aan dat het primair de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven is en blijft 
om de voorwaarden van de vergunning na te leven en om tijdig om uitbreiding 
van de bestaande vergunning te vragen of om een nieuwe vergunning aan te 
vragen. De wetgeving hoeft ook niet aangepast te worden, het niet naleven 
van voorwaarden leidt tot een douaneschuld. De uitspraken van Hof van Justitie 
(Döhler en Eurogate) over gevolgen van niet naleven zijn hierover helder. De 
Nederlandse Douane heeft geen informatie over hoe andere Lidstaten hier mee 
omgaan, maar weet wel hoe DG Budget hier naar zal kijken. Een vergunning 
met terugwerkende kracht, als de Douane al vastgesteld heeft dat er een 
onregelmatigheid is en een douaneschuld is ontstaan, lijkt weinig kansrijk.
Een koepel vraagt hierop of als een bedrijf op eigen initiatief een overschrijding in 
waarde of aantallen bij de Douane meldt er op passende wijze mee omgegaan kan 
worden? Verder wordt aangegeven dat het veel bedrijven raakt. En verder leidt 
een wijziging van de GN-codes tot een wisseling van het goederenpakket in de 
vergunning en dus direct tot een overschrijding. Een koepel is van mening dat het 
alleen een administratief item is en terwijl het arrest die ziet op te laat registreren 
en indienen aanzuiveringsrekening ziet die een douaneschuld oplevert. In dat 
soort gevallen is de Douane gehouden hier overeenkomstig te handelen. 

2. Passieve veredeling
De voorzitter verwijst naar de bij de agenda gevoegde schriftelijke reactie. 
De koepel heeft hierop de Douane laten weten niet tevreden te zijn over de 
aangedragen oplossing en wil graag dat de goederen direct vrij gegeven worden. 
Een fysieke opname van de goederen is bij dat soort aangiften ook niet aan 
de orde. De Douane geeft aan dat de behandeling van de INF formulieren 
niet de reden is dat goederen niet direct worden vrijgeven. De behandeling 
van INF formulieren is een niet wegvoeringsbelemmerende taak. De reden 
voor de vertraging ligt in de taak handmatige berekening. Deze taak is wel 
wegvoeringsverhinderdend. In de aangifte moet de douanewaarde worden 
opgegeven terwijl betaald wordt over –simpel gezegd- de in het derde land 
toegevoegde waarde. Dit moet handmatig berekend worden. Omdat goederen pas 
mogen worden vrijgegeven nadat de schuld is betaald of zekerheid is gesteld (in 
praktijk gereserveerd) is dit wegvoeringsverhinderend. 
Er zijn twee mogelijke sporen AGS en DMS. In AGS is aanpassing van het systeem 
echter niet mogelijk en verder is het daarbij ook niet via business rules op te 
lossen. Mogelijk kan het bij in een van de komende DMS releases opgelost worden 
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omdat de heffingsgrondslagen al in DMS komen. Het heeft verder de aandacht bij 
AB (capaciteit) en er zal nader onderzoek worden gepleegd en wordt vervolgd. 
Actie 98 Douane 

3. Passieve veredeling in combinatie met GPA
 De voorzitter geeft aan dat van de Douane nog een schriftelijke reactie volgt.  
Actie 99 Douane 

4. Horen bij FSB onder EUR 2.000
De voorzitter geeft aan dat van de Douane nog een schriftelijke reactie volgt.  
Actie 100 Douane 

5. Weigeren (advocaat als) gemachtigde bij directe vertegenwoordiging 
De voorzitter geeft aan dat van de Douane nog een schriftelijke reactie volgt. 
De koepel benadrukt hierbij dat het ook van belang is voor volmachten van 
expediteurs. Hierop geeft een andere koepel aan ook geïnteresseerd te zijn in de 
reactie van de Douane. Actie 101 Douane 

6. Nieuwe wetgeving m.b.t. dwangarbeid 
Een koepel geeft aan dat in nieuwe EU-wetgeving i.k.v. dwangarbeid de Douane 
nadrukkelijk als controle instantie aan de buitengrens is opgesteld. Dit is in 
tegenstelling tot hetgeen eerder door de Douane is vastgesteld, namelijk dat het 
beste is fysieke controles niet bij de buitengrens maar verder op in de logistieke 
keten te laten uitvoeren en voor dwangarbeid zou het eigenlijk gaan over een 
administratieve controle. De koepel vraagt aan de Douane of hier op gereageerd 
wordt mede gezien er nog meer wetgeving aankomt waarbij een soortgelijke 
administratieve controle nodig is. De oproep aan de Douane is om i.k.v. het samen 
optrekken in Brussel of bij de andere departementen de boodschap meegegeven 
moet worden. DGFZ geeft aan dat het wetgevingstraject in afstemming is met 
andere departementen met een controle op uitvoerbaarheid middels de BNC 
fiches, waarbij het aan het Ministerie van Financiën is om in afstemming met de 
Douane er input op te leveren. 

7. Direct contact koepel met douane-experts Douane
Een koepel vraagt of het mogelijk is om als koepel (als vertegenwoordiger van 
logistiek dienstverleners) rechtstreeks contact te kunnen krijgen met douane-
experts bij AB? De koepel krijgt wel eens beleidsmatige vragen van individuele 
bedrijven en zou daarover soms graag overleg hebben met AB of waar mogelijk 
een hoger niveau binnen de Douane om dat soort zaken door te spreken. De 
Douane geeft aan dat het de dienstverlening van de Douane raakt en zal intern 
naar de mogelijkheden kijken. Actie 102 Douane

8. Definitie zending bij e-commerce
Een koepel geeft aan vragen te hebben over de definitie van zending in de 
guidance bij e-commerce. De koepel zal haar beschouwing hierover aan de DGFZ 
en Douane zenden. Actie 103 koepel 
DGFZ geeft aan het vervolgens in te zullen brengen bij het aanstaande overleg in 
Brussel. Actie 104 DGFZ

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun bijdrage.

Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 30 november 2022.
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 21-9-2022 (stand 21-9-2022)

# Bron Actiepunt Wie  Deadline  

53 ODB ACT, 
20-3-2019, 
3 en 10-6-
2020, 9 en 
Prio’s korte 
termijn SO 
2020 DV 3,5

Gezamenlijke communicatie over Fiscale 
strafbeschikking naar bedrijfsleven. Opzet vragen 
en antwoorden maken. 

Koepels Q2-2019 en ODB Actueel 
23-9-2020

54 ODB ACT, 
20-3-2019, 5

Wijziging definitie exporteur. Beraden op 
formuleren beleid m.b.t. vormvereisten voor 
vertegenwoordiging.

Douane Q2-2019

55 ODB ACT, 
12-6-2019, 4 

M.b.t. bezwaar en terugbetaling communicatie 
naar achterban afstemmen met Douane.

Koepels Q3-2019

56 ODB ACT, 
12-6-2019, 4

M.b.t. proces bezwaar en terugbetaling top vijf 
van meest gemaakte fouten delen met koepels.

Douane Q3-2019

57 ODB ACT, 
12-6-2019, 
7, en  8-6-
2022, 6

M.b.t. financiële machtiging de tekst voor 
aanpassing van de standaardmachtiging en de 
overeenkomst afstemmen met de Douane.

Koepel Q3-2019

59 ODB ACT. 
12-2-2020, 
9.1, en 10-
6-2020, 9, 
23-9-2020, 
5 en 8-6-
2022, 6

Reageren op mening wijzigingen aangiften m.b.t. 
code vertegenwoordiging als verschrijving te zien. 

Douane Q4-2020

61 ODB ACT. 
2-12-2020, 8 
en 9-6-2021, 
7.3, 01-12-
2021, 8 en  
8-6-2022, 6

Handboek Douane met zoekfunctie elektronisch 
beschikbaar maken voor bedrijfsleven.

Douane 2022

63 ODB ACT. 
01-12-2021, 
4

Onderzoeken of de periode van verificatie verkort 
of op andere wijze benaderd of ingevuld kan 
worden. 

Douane Q1 2022

68 ODB ACT. 
09-2-2022, 3

Aanwijzingen m.b.t. Zekerheid in HD 
verduidelijken en opvolging ervan evalueren na 6 
maanden. 

Douane Q1-2022

69 ODB ACT. 
09-2-2022, 3

Opvolging aanwijzingen m.b.t. Zekerheid in HD na 
6 maanden evalueren. 

Douane Q3-2022

76 ODB ACT. 
09-2-2022, 6

M.b.t. artikel 173 DWU inventariseren hoe vaak 
een vergissing m.b.t. het EORI-nummer in de 
aangifte voorkomt.

Koepels Q1-2022

78 ODB ACT. 
09-2-2022, 6

M.b.t. artikel 173 DWU via de TCG bij de 
Commissie inbrengen dat het mogelijk zou moeten 
zijn een verkeerd EORI-nummer in de aangifte te 
wijzigen.

Koepels Q1-2022

79 ODB ACT. 
09-2-2022, 
6 en 21-9-
2022, 10

ODB informeren over de beslissing van MT Douane 
m.b.t. vervangen treinscan. 

Douane Q1-2022

80 ODB ACT. 
8-6-2022, 
2.1

Voorbeelden aanleveren van intrekking 
toestemming tot intrekking.

Koepel Q2-2022

81 ODB ACT. 
8-6-2022, 
2.1

M.b.t. artikel 173 DWU een bijeenkomst Douane, 
DGFZ, koepels plannen. 

Douane Q2-2022

87 ODB ACT. 
8-6-2022, 6

Vraag verlenging betalingstermijn op UTB’s 
beantwoorden.

Douane Q2-2022
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88 ODB ACT. 
21-9-2022, 
2.1

Nagaan waarom de Douane gestopt is met het 
publiceren van de aantekeningen in DTV.

Douane Q4-2022

89 ODB ACT. 
21-9-2022, 
2.4

Input internetconsultatie herziening DWU delen 
met de Douane en DGFZ. 

Koepels Q4-2022

90 ODB ACT. 
21-9-2022, 3

Signalen over snelheid wetgevend traject 
inbrengen, elkaar informeren en bij 
ontwikkelingen een overleg inplannen.

Koepels en 
Douane, 
DGFZ

Q4-2022

91 ODB ACT. 
21-9-2022, 5

Bedrijfsleven informeren over beoordeling Arrest 
HvJ m.b.t. vergoeding van rente. 

Douane November  2022

92 ODB ACT. 
21-9-2022, 6

Zienswijze m.b.t. Arrest HvJ m.b.t. 
Omzetbelasting bij invoer met DGFZ en Douane 
delen.

Koepel Q4-2022

93 ODB ACT. 
21-9-2022, 6

Arrest HvJ m.b.t. Omzetbelasting bij invoer intern  
en met DGFZ bespreken en de uitkomst met de 
koepels delen.

Douane Q4-2022

94 ODB ACT. 
21-9-2022, 7

Reageren op vraag m.b.t. termijnen uitspraak op 
bezwaar.

Douane Q4-2022

95 ODB ACT. 
21-9-2022, 8

Reageren op memo Partnership tussen Douane en 
betrouwbaar bedrijfsleven.

Douane Q4-2022

96 ODB ACT. 
21-9-2022, 9

Afstemmen over bezetting ODB-stand op WCO 
conferentie.

Koepels en 
Douane

Q4-2022

97 ODB ACT. 
21-9-2022, 
10

Bespreken mogelijkheden voor risico-overdracht 
bij aangehouden aangifte. 

Koepels en 
Douane

Q4-2022

98 ODB ACT. 
21-9-2022, 
11,2

Nader onderzoeken of passieve veredeling in DMS 
de afhandeling geautomatiseerd kan verlopen.

Douane Q4-2022

99 ODB ACT. 
21-9-2022, 
11,3

Reageren op de vraag m.b.t. passieve veredeling 
in combinatie met GPA.

Douane Q4-2022

100 ODB ACT. 
21-9-2022, 
11,4

Reageren op de vraag m.b.t. horen bij FSB onder 
EUR 2.000.

Douane Q4-2022

101 ODB ACT. 
21-9-2022, 
11,5

Reageren op de vraag m.b.t. weigeren (advocaat 
als) gemachtigde bij directe vertegenwoordiging.

Douane Q4-2022

102 ODB ACT. 
21-9-2022, 
11,7

Reageren op de vraag of een koepel direct contact 
mag hebben met douane-experts Douane.

Douane Q4-2022

103 ODB ACT. 
21-9-2022, 
11,8

Beschouwing over definitie van zending in de 
guidance bij e-commerce zenden aan DGFZ en 
Douane

Koepel Q4-2022

104 ODB ACT. 
21-9-2022, 
11,8

Beschouwing over definitie van zending in de 
guidance bij e-commerce inbrengen bij overleg in 
Brussel.

DGFZ Q4-2022

# Bron Actiepunten Prio’s korte termijn Strategische 
Ontwikkelagenda die zijn afgedaan

Wie  Deadline  

1 2020 DV, 3.2 Aanspreekpunt bedrijven. Update geven over het 
project Frontoffice en de rollen van BCP en de 
compliance manager.

Douane Afgedaan Update 
Fontoffice ODB Actueel 
2-12-2020 en BCP-Compl 
Man ODB Actueel 9-6-
2021.
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86 ODB ACT. 
8-6-2022, 6

Bepalen of vervolg WPG Wise Person Group 
verankerd wordt binnen ODB MLT of ODB Actueel.

Douane Afgedaan: Zie naschrift in 
verslag.

85 ODB ACT. 
8-6-2022, 7

Vraag verlenging betalingstermijn op UTB’s 
schriftelijk inzenden.

Koepel Afgedaan: ODB ACT. 8-6-
2022, 6

84 ODB ACT. 
8-6-2022, 6

Nagaan of er signalen zijn m.b.t. het verlopen van 
ketenmachtigingen.

Douane Afgedaan: ODB ACT. 8-6-
2022, 6

83 ODB ACT. 
8-6-2022, 5

Procedure m.b.t. vermelden/informeren over 
nieuw zegelnummer bij herverzegeling bij 
uitgaande zendingen nagaan.

Douane Afgedaan: ODB ACT. 8-6-
2022, 6

82 ODB ACT. 
8-6-2022, 3

Schriftelijke update m.b.t. European Single 
Window environment for Customs (EU SWE-C) 
geven en eventueel bijeenkomst plannen. 

Douane Afgedaan: op 20-7 
schriftelijke mededeling via 
ibabs met ODB gedeeld.

77 ODB ACT. 
09-2-2022, 6

M.b.t. artikel 173 DWU na de inventarisatie m.b.t. 
aantal voorvallen van vergissing in EORI-nummer 
in de aangifte beslissen om het bij de Commissie 
te bespreking in te brengen.

DGFZ Afgedaan: ODB ACT.21-9-
2022, 10

75 ODB ACT. 
09-2-2022, 6

Onderzoeken of m.b.v. een excel-overzicht een 
actuele stand van de actiepunten in iBabs bij de 
agendastukken geplaatst kan worden.

Secretaris Afgedaan: ODB ACT. 8-6-
2022, 6

74 ODB ACT. 
09-2-2022, 6

Actiepunten nummeren. Secretaris Afgedaan: zie nummering

73 ODB ACT. 
09-2-2022, 
5.1

Themasessie SMP Programma Klantgericht 
Toezicht beschikbaarheid data doorgeven.

Koepels Afgedaan:  De 
themasessie heeft 
plaatsgevonden.

72 ODB ACT. 
09-2-2022, 4

Inzicht van ladingbelanghebbende in douane(scan)
controles agenderen bij volgend overleg.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
8-6-2022, 5

71 ODB ACT. 
09-2-2022, 4

Inzicht van ladingbelanghebbende in douane(scan)
controles onderzoeken. 

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
8-6-2022, 5

70 ODB ACT. 
09-2-2022, 4

M.b.t. Inzicht van ladingbelanghebbende in 
douane(scan)controles terugkoppelen van 
regionaal initiatief. 

Koepel Afgedaan: ODB Actueel 
8-6-2022, 5

67 ODB ACT. 
09-2-2022, 
2,2

Mededeling DG Douane over WCO Technology 
congres en beurs delen met koepels die het zullen 
delen met hun leden. 

Secretaris Afgedaan: informatie 
geplaatst bij 
agendastukken(16-2-2022)

66 ODB ACT. 
09-2-2022, 
2,1

Informatie Webinar ‘Van AGS naar DMS 4.0’ 
voegen bij agendastukken.

Secretaris Afgedaan: informatie 
geplaatst bij 
agendastukken(16-2-2022)
en op ODB Informatief (7-
2-2022).

65 ODB ACT. 
01-12-2021, 
5

Beraden op praktische en juridische mogelijkheden 
voor afhandeling aangifte zonder directe vrijgave 
van goederen.

Douane Afgedaan: ODB ACT.21-9-
2022, 10

64 ODB ACT. 
01-12-2021, 
5

Een eenduidige onderling afgestemde lijst van 
situaties maken waarbij geen directe vrijgave van 
goederen is.

Koepels Afgedaan: ODB ACT.21-9-
2022, 10

62 ODB ACT. 
22-9-2021, 
8,2

EU-BTI-portal bij melding aangeven welke klant 
het betreft. 

Douane Afgedaan: ODB ACT. 8-6-
2022, 6

60 ODB ACT. 
2-12-2020, 
2.6, ODB 
Act. 10-2-
2021, 2.1 
en ODB Act. 
9-6-2021, 
7.4

Beleidsstandpunt m.b.t. het Hamamatsu-arrest 
vaststellen en delen met ODB.

Douane Afgedaan: ODB ACT. 21-
9-2022, 4

58 ODB ACT. 
12-2-2020, 
5 en 23-9-
2020, 6

Doorzendplicht AWB, procedure 
ontvangstbevestiging maken en voorstel per 
e-mail onderzoeken.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
8-6-2022, 6
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52 ODB ACT, 
21-11-2018, 
4, en 01-12-
2021, 8 

Kwaliteit van de aangiften, gezamenlijke aanpak 
bespreken.

Douane en 
koepels 

Afgedaan: ODB Actueel 
8-6-2022, 6

51 ODB ACT. 
01-12-2021, 
9,4

Vraag m.b.t. CDIU vertraging afgifte 
uitvoervergunningen schriftelijk indienen. 

Koepel Afgedaan: ODB Actueel 
9-2-2022, 6

50 ODB ACT. 
01-12-2021, 
9,3

Reacties op al dan niet vervangen treinscan 
zenden aan Douane. 

Koepels Afgedaan: ODB Actueel 
9-2-2022, 6

49 ODB ACT. 
01-12-2021, 
6

ISOCA rapport WDO reactie geven afwezigheid 
deelname door NL Douane. 

DGFZ Afgedaan: ODB Actueel 
9-2-2022, 6

48 ODB ACT. 
01-12-2021, 
4

ODB infomeren over de uitkomst onderzoek 
termijn afhandelen aangiften in HD.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
9-2-2022, 6

47 ODB ACT. 
01-12-2021, 
4

Reactie Douane lange duur aanhouden voor 
verificatie delen met ODB.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
9-2-2022, 6

46 ODB ACT. 
22-9-2021, 
2.3

Conferentie over de Toekomst van Europa 
aanvullende informatie en internetlink delen met 
ODB.

DGFZ Afgedaan: informatie op 
iBabs geplaatst.  

45 ODB ACT. 
22-9-2021, 5

Laten weten of het toegestaan is de 
praktijkgevallen met Commissie te delen. 

Koepel Afgedaan: zie mail 30-9-
2021

44 ODB ACT. 
22-9-2021, 6

Koepel m.b.t. SO prio’s korte termijn van input 
voorzien. 

Koepels Afgedaan: 1e week van 
november

43 ODB ACT. 
22-9-2021, 6

Stavaza SO prio’s korte termijn delen met ODB-
leden

ODB 
secretaris

Afgedaan: zie mail 5 
oktober 2021

42 ODB ACT. 
22-9-2021, 6

Compilatie input SO prio’s korte termijn zenden 
aan Douane. 

Koepel Afgedaan: 1e week van 
november

41 ODB ACT. 
22-9-2021, 6

SO Prio’s korte termijn agenderen de ODB 
werkgroepen Actueel, MLT en IT in december.

ODB 
secretaris

Afgedaan: Zie ODB MLT 
1-12-2021, 4.2

40 ODB ACT. 
22-9-2021, 6

Beoordelen informatie ontwikkeling SMP al dan 
niet te delen met niet direct betrokken koepels. En 
bij akkoord delen informatie. 

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
9-2-2022, 5

39 ODB ACT. 
22-9-2021, 7

Beoordelen of andere koepels bij 
wetgevingstrajecten betrokken kunnen worden.

DGFZ Afgedaan: ODB Actueel 
9-2-2022, 6

38 ODB ACT. 
22-9-2021, 
8,1

Voorbeelden problemen INF-portalen inzenden 
voor bespreking komend overleg.

Koepel Afgedaan: zie mail 5-11-
2021

37 ODB ACT. 
22-9-2021, 
8,1

Problemen INF-portalen agenderen bij volgend 
overleg.

ODB 
secretaris

Afgedaan: geagendeerd 
ODB Actueel 1-12-2021, 3

36 ODB ACT. 
22-9-2021, 
8,3

Vraag over nieuwe Richtlijn Dual Use Verordening 
schriftelijk indienen.

Koepel Afgedaan: vraag en 
antwoord Douane op iBabs 
geplaatst op 16-11-2021. 

35 ODB ACT. 
9-6-2021, 
8.1

Rondvragen schriftelijk afdoen. 
1 Navorderingstermijn
2 Anti-dumpingrechten
3 Rechtsbescherming Sopropé arrest
4 OSS accijnsgoederen
5 eHerkenning machtigingen
6 AGS DMS

Douane Afgedaan: antwoorden 
iBabs toegevoegd. 

34 ODB ACT. 
9-6-2021, 
2.2

Vragen peiling contacthistorie beantwoorden. 2 Koepels Afgedaan: 2 koepels 
hebben zich aangemeld

33 ODB ACT. 
9-6-2021, 
2.3

Flyer Webinar e-commerce van 16 juni delen met 
achterban.

Koepels Afgedaan: bij schrijven 
verslag niet meer actueel.
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32 ODB ACT. 
9-6-2021, 3

Toepassing van art. 173 DWU bij andere lidstaten 
inventariseren en inbrengen bij overleg met 
Douane en DGFZ over Samen optrekken in 
Brussel.

Koepels Afgedaan: ODB Actueel 
9-2-2022, 6

31 ODB ACT. 
9-6-2021, 
3, ODB ACT. 
22-9-2021, 7

Uitkomst inventarisatie art. 173 DWU bij andere 
lidstaten als input gebruiken voor overleg in 
Brussel.

DGFZ Afgedaan: ODB Actueel 
9-2-2022, 6

30 ODB ACT. 
10-2-2021, 5

Artikel 173 DWU agenderen bij komende ODB 
Actueel.

Secretaris Afgedaan: ODB Actueel 
9-6- 2021, 3

29 ODB ACT. 
10-2-2021, 9

Actiepuntenlijst agenderen bij komend ODB 
Actueel

Secretaris Afgedaan: ODB Actueel 
9-6-2021, 5

28 ODB ACT. 
10-2-2021, 9

Vraagpunten brexit uitvoerstroom naar VK 
inventariseren. 

Koepels Afgedaan: geen reacties 
van koepels ontvangen.

27 ODB ACT. 
23-9-2020, 
10

Vraag m.b.t. Vertegenwoordiging BTI voor buiten 
Nederland gevestigde verlader beantwoorden. 

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
9-6-2021, 7.1

26 ODB ACT, 
12-6-2019, 
12.2

Procedure bij oorsprongsdocumenten, vraag over 
beleid m.b.t. nat stempel beantwoorden.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
9-6-2021, 7.2

25 ODB Act. 10-
2-2021, 5

Artikel 173 DWU voorbeelden inventariseren en 
delen met Douane.

Koepels Afgedaan: geen 
aanvullende voorbeelden 
ontvangen.

24 ODB Act. 
2-12-2020, 
2.2

ODB informeren over Publicatie procedure 
profielverfijning.

Douane Afgedaan: formulier online 
gezet met actueelbericht 
23-4-2021 en iBabsbericht 
25-5-2021 

23 ODB ACT, 
21-11-2018 
8.2

Navraag doen over standpunt Brussel m.b.t. 
Hamamatsu-case en koepels informeren.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
23-9-2020

22 ODB ACT. 
12-2-2020, 
2.2

Mededeling Werkgroep Procederen aan 
secretariaat zenden.

Koepel Afgedaan: ODB Actueel 
10-6-2020

21 ODB ACT. 
12-2-2020, 4

iBabs als bruikbaar communicatiekanaal naar 
ODB leden onderzoeken. Tips and tricks delen 
inventariseren en met ODB-leden. 

Douane Afgedaan: Gebruikerstips 
geplaatst op ODB 
informatief 30-11-2020

20 ODB ACT. 
12-2-2020, 8

eHerkenning, beslissen op verzoek tot gebruik 
conventioneel systeem.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
10-6-2020

19 ODB ACT. 
12-2-2020, 
9.4

In relatie met definitie exporteur DWU de definitie 
exporteur in Dual Use Verordening helder krijgen. 
Vraag is belegd bij Min BuZa. Douane reclameert 
aldaar.

Koepel en 
Douane

Afgedaan: publicatie Q&A 
16-12-2020

18 ODB ACT. 
12-2-2020, 
9.9

Bedrijfsleven informeren dat Domestic sale uit de 
guidancedocument Douanewaarde gaat.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
23-9-2020.

17 ODB ACT. 
12-2-2020, 
9.10

Vergunning bijzonder model. Nagaan of gebruik 
rederijlood voor TA toegestaan is.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
10-6-2020, 9

16 ODB ACT. 
10-6-2020, 
2.1

Mededeling over de eindstatus van een aangifte. 
Nadere toelichting in memo zenden aan koepels.

Douane Afgedaan: Actiepunt 
belegd bij ODB MLT.

15 ODB ACT. 
10-6-2020, 
2.1

Mededeling over de eindstatus van een aangifte 
agenderen bij volgende vergadering.

Secretaris Afgedaan: Actiepunt 
belegd bij ODB MLT.

14 ODB ACT. 
10-6-2020, 
2.3

Mededeling Vernietigen op last douaneautoriteiten. 
Koepels informeren of dit ook ziet op andere 
vernietigingen dan op last autoriteiten en 
vervolgens heroverweging   eerdere standpunt 
over waardebepaling

Douane Afgedaan: aanvullende 
mededeling bij agp ODB 
Actueel  op iBabs geplaatst 
op 26-6-2020
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13 ODB ACT. 
10-6-2020, 5

Coronacrisis suggesties koepels in communicatie 
opnemen.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
23-9-2020. 

12 ODB ACT. 
10-6-2020, 9

Vraag verplichting gebruik BTI. Overwegen 
actiepunt op te pakken.

Douane Afgedaan: agenda ODB 
Actueel 23-9-2020

11 ODB ACT. 
10-6-2020, 
9.1

Klankbordgroep procederen, voorstel opzet 
uitwerken. 

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
23-9-2020

10 ODB ACT. 
10-6-2020, 
10

Venue en uitstel van de implementatie  van Deco. 
Reageren op rondvraag van koepel.

Douane Afgedaan: Zie presentatie 
e-commerce webinar  die is 
gedeeld met ODB 27-11-
2020

9 ODB ACT. 
10-6-2020, 
10

Lengte termijn uitstel van betaling i.v.m. 
coronacrisis nader uitleggen.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
23-9-2020

8 ODB ACT. 
10-6-2020, 
10

Navorderingstermijn DWU 3 of 5 jaar, beleid 
Douane mededelen. 

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
23-9-2020

7 ODB ACT. 
23-9-2020, 
2.1

Definitie exporteur. Knelpunten en oplossingen van 
andere lidstaten delen met de Douane.

Koepels Afgedaan: geen 
aanvullende input 
ontvangen.

6 ODB ACT. 
23-9-2020, 5

Wijzigen aangifte, noot Arrest Hof van C-97/19 
Justitie Pfeifer & Langen GmbH delen met ODB.

Douane Afgedaan: als agendastuk 
in iBabs geplaatst 25-9-
2020  

5 ODB Act. 
2-12-2020, 
2.4

Laten weten of vraag een BUZA over def exporteur 
ook ziet op sancties.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
10-2-2021, 8

4 ODB Act. 
2-12-2020, 
2.4

Aanpassing AGS n.a.v. definitie exporteur 
doorvoeren en ODB informeren.

Douane Afgedaan: Wijzigingen 
doorgevoerd 23-1- 2021

3 ODB Act. 
2-12-2020, 5

Corona en thuiswerken. Bereikbaarheid Douane 
onderzoeken.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
10-2-2021, 8

2 ODB Act. 
2-12-2020, 
9.3

Afhandeling vergunningaanvragen i.v.m. Brexit-
drukte nagaan.

Douane Afgedaan: ODB Actueel 
10-2-2021, 8
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