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Vergaderplaats Rotterdam. Laan op Zuid 45  
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VNTO 

 

   

Kopie aan leden ODB-werkgroepen, voorzitters andere ODB-

werkgroepen 

  

  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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

wordt e-Herkenning agendapunt 8 en met hernummering van de opvolgende 

agendapunten en verder definitief vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

2.1 -/- Mededeling servicepunten Douane Eindhoven en aanpassing kantorenlijst.  

Douane licht de mededeling van Douaneregiokantoor Eindhoven toe. De wijziging 

volgt op de beweging om bescheidafhandeling bij de servicepunten van de 

regiokantoren te beleggen. Het regiokantoor past de kantorenlijst aan aan de 

bemensing, het werkaanbod en de beschikbare logistieke (on)mogelijkheden. De 

ingangsdatum is 1 april 2020. Vergunninghouders worden per brief, bijgevoegde, 

worden geïnformeerd. Daarbij wordt aan bedrijven het aanbod om in overleg te 

gaan over vereenvoudigingen. De koepels hebben aangegeven blij te zijn dat het 

regiokantoor toestaat dat bedrijven die gevestigd zijn bij luchthaven Maastricht de 

afhandeling van bescheiden aldaar te laten plaatsvinden, alhoewel ze niet direct 

lucht gerelateerd zijn. Wat de brief naar de bedrijven betreft zou men het aanbod 

om met bedrijven in gesprek te gaan voor vereenvoudigingen iets prominenter in 

de brief naar voren willen zien komen. Douane zal de reactie van de koepels 

terugkoppelen naar het regiokantoor. Actie 

 

2.2-/- Werkgroep Procederen 

Een koepel meldt, bij afwezigheid van een andere koepel, het initiatief om een 

werkgroep procederen met daarin adviseurs en advocaten te organiseren. De 

werkgroep kan als een tijdelijke klankbordgroep onder ODB Actueel geplaatst 

worden. De afwezige koepel zal nog voor een schriftelijke mededeling zorgen, 

waarna het mandaat voor deze klankbordgroep opgesteld kan worden. Actie  
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3. Termijn indienen uitgaande manifesten  

De Douane geeft aan dat de termijn van indienen uitgaande manifest wordt 

aangepast van binnen 3 kalenderdagen naar de eerstvolgende werkdag en komt 

zo in lijn met de DWU. De aanpassing van de Algemene douaneregeling zal 

vermoedelijk per 1-7-2020 in werking treden. Een koepel geeft aan vragen en 

bedenkingen te hebben. Ze geeft aan dat het ook uitvoeraangiften raakt en 

refereert naar een verschil tussen het reguliere containervoer en de “wilde vaart”. 

Men vraagt zich ook af hoe dit in andere LS werkt en zou hier graag samen met 

de Douane onderzoek naar willen doen. Koepel roept op de wetgeving nog eens 

goed te bekijken en waar nodig samen op te trekken richting EU-wetgever. Gezien 

deze fase van nog niet als definitief zijn, wordt aangeraden nog niet extern te 

communiceren. Douane zal het z.s.m. met bedrijfsleven nader in overleg treden. 

Actie  

 

4. Communicatie, samenwerking en verwachtingsmanagement  

Diverse koepels hebben het gevoel niet als gesprekspartner benaderd te worden, 

maar meer als doorgeefluik. Het bedrijfsleven geeft aan wel eens verrast te zijn 

met berichten terwijl er vooraf geen afstemming is geweest. Douane dankt voor 

het signaal om ook de Douane scherp te houden en heeft intern nadrukkelijk op 

de met de koepels gemaakte afspraken gewezen. Wel geeft de Douane aan dat 

mede gezien de hoeveelheid externe communicatie het voor de Douane niet altijd 

snel te bepalen is of afstemming met ODB noodzakelijk is. Daarover kan 

eventueel intern met ODB voorzitters of -secretariaat afgestemd worden. Koepels 

geven aan dat het weer onder de aandacht brengen goed is en geven daarmee 

het belang aan van het onderlinge gesprek onder het ODB verband ook richting 

het gehele bedrijfsleven. Tot slot geeft een koepel aan dat iBabs  

gebruiksonvriendelijk is en verzoekt om een beter alternatief of naast iBabs ook 

tot communicatie via e-mail. Actie 

 

5. Doorzendplicht AWB  

Een koepel geeft aan de ervaring met postbezorging door Post.NL te hebben dat 

de frequentie minder is en ook dat er geen vanzelfsprekendheid meer is dat een 

brief is aangekomen. Hierdoor wacht men op elkaar met een lange behandeltijd 

tot gevolg. Een ontvangstbevestiging ook bij opvolgende stukken kan zekerheid 

geven. De koepel stelt voor te komen tot één landelijke werkafspraak met een 

ontvangstbevestiging voor opvolgende stukken per e-mail. Verder meldt ze dat 

post vanuit Heerlen niet altijd compleet, zo is er wel de brief maar zonder bijlage. 

Douane geeft aan helderheid te willen geven in de huidige procedure bij de 

huidige processen en aanstaande digitalisering via  MijnDouane en te kijken naar 

de uitvoerbaarheid van het voorstel. Het zal geagendeerd worden bij de volgende 

vergadering. Actie   

 

6. ODB Strategische Ontwikkellijn–thema dienstverlening & 

kennisniveau  

De koepels die trekker zijn van deze ontwikkellijn en voor de thema’s Trade 

Facilitation onder ODB MLT en ICT onder ODB IT, hebben op 11 februari 2020 de 

korte termijn prio’s 2020 voor al genoemde thema’s aan de Douane gezonden. Ze 

worden ook nog voorgelegd aan de andere koepels, met een reactietermijn van 2 

weken. Douane heeft de prio’s 2020 ontvangen en dankt de koepels daarvoor en 

is in afwachting van de nadere afstemming tussen de koepels. Douane zal daarna 

na intern de stand van zaken van de thema’s peilen en met een gefundeerde 

terugkoppeling komen. Douane stelt voor daarna een themasessie te organiseren 

waarin we gezamenlijk proberen de richting te bepalen van de nog openstaande 

wensen, immers niet elke wens van ODB is voor douane een gegeven om te 
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realiseren. De koepels verwelkomen het initiatief van een themasessie. Koepels 

willen voor de lange termijn prio’s de zelfde procedure volgen. De koepels geven 

aan er over na te denken om vanuit de optiek van het bedrijfsleven een visie 

douane 2.0 op te zetten, vergelijkbaar met de Visie Grensverleggend van de 

Douane.  

 

7. Verslag werkgroep overleg 4 december 2019 en actiepuntenlijst 

In het verslag zal bij agendapunt 8 voor de actie verwezen worden naar ODB 

Algemeen. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag en wordt 

daarmee definitief vastgesteld.  

De actie van agendapunt 9 wordt nog aan de actiepuntenlijsten toegevoegd. 

Douane geeft daarbij aan hard bezig te zijn om de actiepunten zo snel mogelijk af 

te handelen.  

 

Actiepunt Waardebepaling vernietiging  

De Douane heeft de vraag m.b.t. waardebepaling bij het in het vrije verkeer 

brengen van goederen die na vrijgave vernietigd zullen worden beantwoord. Er 

gelden de vaste regels van DWU ter vaststelling van de douanewaarde. Een optie 

is om goederen onder de regeling veredeling te vernietigen. Koepel geeft aan dat 

het antwoord niet ingaat op de toepassing van 1 EUR als waarde. Douane zal daar 

nog een aanvulling op geven. Actie 

 

8. eHerkenning 

Koepels uiten, met verwijzing naar het bij de agenda gevoegde stuk, hun grote 

zorgen over het functioneren van eHerkenning in combinatie met de EU Trader 

Portal. Brussel verwijst het bedrijfsleven terug naar Nederland. Gezien de 

problemen met het nationale systeem verzoekt de koepel met klem dat een 

conventioneel systeem mogelijk blijft. Verder geeft ze aan te overwegen de media 

en politiek te benaderen. De Douane heeft de stand van zaken schriftelijk bij de 

vergaderstukken gevoegd en geeft aan rechtstreeks contact te hebben met 

betreffende koepels om inzicht in de problematiek te krijgen. De Douane zal over 

het verzoek binnen 2 weken uitsluitsel geven. Actie 

 

9. Rondvraag & Sluiting 

9.1 -/- Wijziging aangiften 

Koepel vraagt over de correctie van aangiften n.a.v. verkeerde code m.b.t. 

vertegenwoordiging en meent ze te zien als een verschrijving, waarbij alleen 

status van aangever wijzigt. Het betreft formaliteiten, waarbij de koepel wijst op 

uitspraken van de Hoge Raad die stelt die een mogelijkheid geeft en op de 

prejudiciële hofzaak Pfeifer & Langen KG (C-97/19) bij het Hof van Justitie van de 

EU. Douane zal nog schriftelijk reageren. Actie 

 

9.2 -/- Bemensing LWT 

Een koepel geeft aan dat de kwaliteit van het LWT en het open gesprek met het 

bedrijfsleven, wat als zeer goed wordt ervaren, onder druk staat door 

personeelswisselingen en lang openstaande vacatures. Koepel geeft hierbij aan de 

expertise voor zaken zoals intercompany pricing en het belang voor het 

vestigingsklimaat. Douane dankt voor de positieve woorden over het LWT en het 

signaal en zal nog schriftelijk reageren. Actie   

 

9.3 -/- Preferentiële Oorsprongsregels bij brexit 

Een koepel geeft aan de brede communicatie over Preferentiële Oorsprongsregels 

bij brexit tot zich te hebben genomen, maar het woordje “vrijwel” geeft 

onduidelijkheid en roept vele vragen op. Zo zou het bij het afgeven van een 
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leveranciersverklaring mogelijk tot een overtreding kunnen leiden. Het is voor het 

bedrijfsleven van belang zo snel mogelijk helderheid te krijgen en de koepels 

hebben de zorgen al eerder nationaal en in Brussel aangegeven. De Commissie 

heeft zeer laat in het brexitproces kennis gegeven. De koepel geeft aan dit nu bij 

de Douane onder de aandacht te brengen en zal het in Den Haag ook onder de 

aandacht brengen. De Douane ziet voor zich ook een belang om duidelijkheid en 

geeft aan die ook in Brussel te hebben gevraagd. Douane zal de het signaal intern 

zo snel mogelijk bij het Projectbureau Brexit melden. Actie  

 

9.4 -/- Definitie exporteur en Dual Use Verordening 

Een koepel heeft in het verlengde van de wijziging  van de definitie exporteur in 

de DWU een vraag m.b.t. de definitie van exporteur in de Dual Use Verordening. 

Vastgesteld is dat het twee separate rechtsgebieden zijn. Koepel vraagt z.s.m. 

duidelijkheid over de Dual Use Verordening gezien de ingangsdatum van de 

wijziging DWU in NL van 1 april 2020. Koepel geeft aan dat nog niet alle lidstaten 

de gewijzigde wetgeving toepassen en bedrijven nog de tijd geven voor 

aanpassingen. Douane heeft de vraag bij het verantwoordelijke Ministerie van 

Buitenlandse Zaken uitgezet, maar nog geen antwoord ontvangen. Douane zal 

binnen 2 weken de koepel over een reactie van BZ informeren. Actie 

 

9.5 -/- Handhaving en innovatie 

Een koepel licht de vergadering in over de Odyssey challenges 2020. Onder het 

thema Internet of logistics is challenge “Compliant Air cargo flow” die ziet op het 

creëren van een protocol voor authenticiteit door de logistieke keten heen. Hierbij 

wordt fraude met medicijnen als testcase gebruikt. Naast een aantal logistieke 

marktpartijen doen onder andere de Douane en het OM hier ook aan mee. Meer 

informatie is te vinden op internet: https://www.odyssey.org/  

 

9.6 -/- Uitstel implementatie 1e fase CVB 

Een koepel informeert of bekend is of de implementatie van de 1e fase van CVB 

per 1 april 2020 uitgesteld zal worden. Voorzitter zal intern navraag doen en zo 

snel mogelijk uitsluitsel geven. Actie 

 

9.7 -/- Pincode fraude 

Een koepel meldt dat regio Rotterdam Haven de fraude met de pincode voor het 

op een terminal ophalen van een container een groot probleem wordt. Het ziet 

overigens niet op douaneformaliteiten. Misbruikers komen aan de pincode via 

phishing of via de verkoop door medewerkers van bedrijven in logistieke keten. 

Voorzitter dankt voor het met het ODB delen van deze ontwikkeling. 

 

9.8 -/- Shunten met feeder 

Een koepel deelt mee dat in regio Rotterdam Haven het shunten met feeders een 

vlucht neemt. Een koepel vult aan dat het in DGVS (Documentloos Goederen Volg 

Systeem) zal worden meegenomen. Voorzitter dankt voor het met het ODB delen 

van deze ontwikkeling. 

 

9.9 -/- Domestic sale 

Een koepel roept de Douane op in verband met het vermoedelijk per 1 april 2020 

verwijderen van domestic sale uit de guidancedocument Douanewaarde, zie ook 

ODB MLT agp 8.2, dit actief te melden aan het bedrijfsleven zodat ze zich er op 

kunnen voorbereiden. Actie 

 

  

https://www.odyssey.org/
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9.10 -/- Vergunning bijzonder model 

Een koepel geeft aan dat Regiokantoor Rotterdam Haven de wens heeft zo veel 

mogelijk gebruik te maken van vereenvoudigingen, zoals Toegelaten Afzender. De 

koepel vraagt of daarvoor het rederijlood gebruikt mag worden? Douane zal dit 

intern afstemmen en daarbij ook beoordelen of de vraag niet bij het regiokantoor 

thuishoort. Actie 

 

9.11 -/- Afschrijven contingenten Thailand 

Een koepel informeert in verband met vragen over afschrijvingen van 

contingenten door de douane in Thailand naar de Douane attaché voor die regio. 

Douane heeft na de vergadering de contactgegevens met koepel gedeeld. 

 

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

volgende overleg staat gepland op woensdag 10 juni 2020. Aanleveren 

agendapunten kan tot 18 mei 2020.  
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 12-2-2020 

 

Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

ODB ACT, 19-

9-2018, 8 en 

12-2-2020 7a 

Waardebepaling vernietiging landelijk 

standpunt bepalen. Antwoord aanvullen 

m.b.t. 1 EUR. 

Douane Q2-2020 

ODB ACT, 21-

11-2018 4 

Kwaliteit van de aangiften, gezamenlijke 

aanpak bespreken. 

Douane 

en 

koepels  

Q1-2020   

ODB ACT, 21-

11-2018 8.2 

Navraag doen over standpunt Brussel 

m.b.t. Hamamatsu-case en koepels 

informeren. 

Douane Q4-2018 

ODB ACT, 20-

3-2019, 3 

Gezamenlijke communicatie over Fiscale 

strafbeschikking naar bedrijfsleven. Opzet 

vragen en antwoorden maken. 

Koepels Q2-2019 

ODB ACT, 20-

3-2019, 5 

Wijziging definitie exporteur. Beraden op 

formuleren beleid m.b.t. vormvereisten 

voor vertegenwoordiging. 

Douane Q2-2019 

ODB ACT, 12-

6-2019, 4 

M.b.t. bezwaar en terugbetaling 

communicatie naar achterban afstemmen 

met Douane. 

Koepels Q3-2019 

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 

ODB ACT, 12-

6-2019, 7 

M.b.t. financiële machtiging de tekst voor 

aanpassing van de standaardmachtiging 

en de overeenkomst afstemmen met de 

Douane. 

Koepel Q3-2019 

ODB ACT, 12-

6-2019, 12.2 

Procedure bij oorsprongsdocumenten, 

vraag over beleid m.b.t. nat stempel 

beantwoorden. 

Douane Q3-2019 

ODB ACT, 4-

12-2019, 7 

Akkoord lidmaatschap NOB bij werkgroep 

ODB Actueel melden bij ODB Algemeen.  

Secretaris Q1-2020, agenda 

overleg 11 maart. 

ODB ACT, 4-

12-2019,10.2 

Vraag verplichting gebruik BTI aan 

Douane zenden. 

Koepel Q1-2020 

ODB ACT. 12-

2-2020, 2.1 

Mededeling servicepunten Douane 

Eindhoven en aanpassing kantorenlijst. 

Reactie koepels delen met regiokantoor 

Secretaris AFGEDAAN, mail 

aan DEI 12-2-

2020 

ODB ACT. 12-

2-2020, 2.2 

Mededeling Werkgroep Procederen aan 

secretariaat zenden. 

Koepel Q1-2020 

ODB ACT. 12-

2-2020, 3 

Termijn indienen uitgaande manifesten 

bespreken met koepels. 

Douane Z.s.m. 
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ODB ACT. 12-

2-2020, 4 

iBabs als bruikbaar communicatiekanaal 

naar ODB leden onderzoeken. 

Douane Q1-2020 

ODB ACT. 12-

2-2020, 5 

Doorzendplicht AWB, procedure 

ontvangstbevestiging maken en voorstel 

per e-mail onderzoeken. 

Douane Agenderen ODB 

Actueel 10-6-2020 

ODB ACT. 12-

2-2020, 8 

eHerkenning, beslissen op verzoek tot 

gebruik conventioneel systeem. 

Douane Uiterlijk 28-2-

2020 

ODB ACT. 12-

2-2020, 9.1 

Reageren op mening wijzigingen 

aangiften m.b.t. code vertegenwoordiging 

als verschrijving te zien.  

Douane Q2-2020 

ODB ACT. 12-

2-2020, 9.2 

Reageren op signaal bemensing LWT.   Douane AFGEDAAN, mail 

aan koepel 28-2-

2020 

ODB ACT. 12-

2-2020, 9.3 

Wens om duidelijkheid over de 

Preferentiële Oorsprongsregels bij brexit 

kenbaar maken bij BuZa.  

Douane z.s.m. 

ODB ACT. 12-

2-2020, 9.4 

In relatie met definitie exporteur DWU de 

definitie exporteur in Dual Use 

Verordening helder krijgen.   

Douane Q2-2020 

ODB ACT. 12-

2-2020, 9.6 

Nagaan of implementatie 1e fase CVB 

uitgesteld wordt. 

Douane z.s.m.  

ODB ACT. 12-

2-2020, 9.9 

Bedrijfsleven informeren dat Domestic 

sale uit de guidancedocument 

Douanewaarde gaat. 

Douane z.s.m. 

ODB ACT. 12-

2-2020, 9.10 

Vergunning bijzonder model. Nagaan of 

gebruik rederijlood voor TA toegestaan is. 

Douane Q2-2020 

 


	werkgroep ODB Actueel 12-2-2020
	1. Opening en vaststellen agenda
	2. Mededelingen
	2.1 -/- Mededeling servicepunten Douane Eindhoven en aanpassing kantorenlijst.
	2.2-/- Werkgroep Procederen

	3. Termijn indienen uitgaande manifesten
	4. Communicatie, samenwerking en verwachtingsmanagement
	5. Doorzendplicht AWB
	6. ODB Strategische Ontwikkellijn–thema dienstverlening & kennisniveau
	7. Verslag werkgroep overleg 4 december 2019 en actiepuntenlijst
	Actiepunt Waardebepaling vernietiging

	8. eHerkenning
	9. Rondvraag & Sluiting
	9.1 -/- Wijziging aangiften
	9.2 -/- Bemensing LWT
	9.3 -/- Preferentiële Oorsprongsregels bij brexit
	9.4 -/- Definitie exporteur en Dual Use Verordening
	9.5 -/- Handhaving en innovatie
	9.6 -/- Uitstel implementatie 1e fase CVB
	9.7 -/- Pincode fraude
	9.8 -/- Shunten met feeder
	9.9 -/- Domestic sale
	9.10 -/- Vergunning bijzonder model
	9.11 -/- Afschrijven contingenten Thailand

	Bijlage 1 Actiepuntenlijst 12-2-2020




