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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.

Gezien de korte agenda wordt, omwille van effectief en efficiënt vergaderen, 

besloten dat het combineren van de vergaderingen ODB MLT met ODB Actueel 

mogelijk moet zijn. Dit voor zover het mogelijk is binnen de totale beschikbare 

tijd, met onderscheid houden tussen agendapunten van de verschillende ODB-

werkgroepen en tijdig aangekondigd aan de ODB-leden. 

2. Mededelingen

2.1 -/- Memo Standard Audit File

De Douane licht de memo ontwikkeling standard audit file kort toe. De

Belastingdienst neemt deel in een werkgroep van de NEN (Nederlands

Normalisatie Instituut). Het streven is om onder ISO de Audit Data Collection

Standard (ADCS) als internationale standaard te krijgen. Binnenkort beginnen

pilots met hiervoor via de ODB-IT klankbordgroep aangemelde bedrijven.

3. Self Filers

Een koepel heeft vanuit de insteek van vervoerder het beleid met betrekking tot

third party filing ingebracht. Het raakt de basisprincipes dat de aangifte tijdig,

juist en compleet moet zijn. In tegenstelling tot hetgeen de wetgever heeft

beoogd wordt vermoedelijk een andere persoon dan degene die gegevens heeft

aangeleverd aangesproken voor onjuistheden. Het ziet verder op

aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in de gehele logistieke keten en ook

op de handhaving door de Douane. De Douane heeft nadere gesprekken met de

koepel om het probleem helder te krijgen. De werkgroep ODB-MLT zal op de

hoogte gehouden worden.
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4. European Maritime Single Window environment (ESMWe)

De Douane geeft een korte update van de stand van zaken. Zoals bekend wordt

hierbij opgetrokken met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Momenteel is aan de orde de dataset deel A (EU verplichtingen) en deel B (FAL

fomulieren). Lidstaten moeten hun nationale/lokale verplichtingen bij

binnenbrengen aan de Europese Commissie doorgeven (deel C). Op grond

daarvan wordt in eerste instantie een grote dataset opgeleverd, waarna met de

lidstaten gesproken zal worden. Een koepel merkt op een groot voorstander te

zijn van data-rationalisatie en data-eliminatie. Doel moet blijven lastenverlichting.

De Douane deelt deze mening.

5. ODB Strategische Ontwikkellijn – thema trade facilitation & toezicht

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

Dienstverlening onder ODB Actueel 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 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.

6. ODB Strategische Ontwikkellijn – thema coordinated border

management

De Douane deelt mee dat de overheidsdiensten NVWA en ILT binnenkort weer 

bijeen zullen komen. Met de koepels staan geen actiepunten open. 

7. Actiepuntenlijst

Het enige actiepunt was Standard Audit File is afgedaan, aangezien het als

mededeling onder 2.1 op de agenda van de vergadering van deze werkgroep

staat.

8. Rondvraag & Sluiting
8.1 Eindrapport Self Assessment

Een koepel stelt voor door Fontys een presentatie te laten verzorgen over het

eindrapport Self Assessment. Het doel is te kijken hoe het project een vervolg

gegeven kan worden, aangezien vanuit het bedrijfsleven een behoefte bestaat

voor de introductie van Self Assessment. Koepels zouden dan uitgenodigd kunnen

worden zitting te nemen in een reflectiegroep waarin bekeken wordt hoe verder te

weg te vervolgen met het eindrapport als gids. Omdat beoogd wordt het vervolg

een wetenschappelijk kader, onder Topsector Logistiek, te geven zal het

Eindrapport bij komende ODB Algemeen geagendeerd worden. Actie

8.2 Waardebepaling in Guidancedocument Douanewaarde

Een koepel geeft aan dat het Ministerie van Financiën in antwoord op hun brief

aangeeft dat vermoedelijk per 1 april 2020 de “domestic sale” uit de

”Guidancedocument douanewaarde" zal worden geschrapt. De koepel heeft hier

zorgen over en heeft deze geuit bij het Ministerie van Financiën en heeft een

oplossingsrichting aangegeven. De koepel geeft aan dat het Ministerie niet
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voornemens is de voorgestelde oplossing te volgen. De voorzitter is niet bekend 

met de briefwisseling en zal intern navraag doen. De Douane zal de zorgen van de 

koepel onder de aandacht brengen bij het Ministerie van Financiën. Actie 

 

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 MLT, 12-

2-2020, 8.1 

Presentatie Eindrapport Self Assessment 

agenderen bij ODB Algemeen 13-3-2020 

Secretaris 13-3-2020 

ODB MLT, 12-

2-2020, 8.2 

Waardebepaling in Guidancedocument 

Douanewaarde intern en met Min. Fin. 

bespreken  

Douane z.s.m. 
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