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1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom. Met name
welkom aan de vertegenwoordiging van Register Belastingadviseurs.
2.
Mededelingen
2.1 -/- Mededeling over de eindstatus van een aangifte.
De Douane geeft aan dat bij AES (Automated Export System) en CCI (Centralised
Clearance for Import) de situatie kan ontstaan dat goederen (nog) niet worden
vrijgegeven. Daarvoor komt een nieuwe status van de aangifte: goederen worden
niet vrijgegeven. De Douane heeft het voornemen dit ook in DMS op te nemen.
Het gevolg is dat de aangifte een eindstatus krijgt waarbij de goederen nog steeds
zijn geplaatst onder de voorgaande regeling. Als gekozen zou worden voor het
buiten werking stelling van de aangifte verdwijnen alle gegevens. Een nadere
memo zal nog volgen en het zal geagendeerd worden bij volgende ODB Actueel.
Actie.
2.2-/- Update EU Portalen en MijnDouane
De Douane geeft aan dat in de schriftelijke update van EU Portalen en MijnDouane
ook de cijfers als indicatie en de ervaringen van andere lidstaten zijn opgenomen
zoals gevraagd bij ODB Algemeen van 11 maart 2020. De koepels geven aan dat
bij eHerkenning de problematiek met de ketenmachtiging nog een punt van zorg
is.
2.3 -/- Mededeling Vernietigen op last douaneautoriteiten
Naar aanleiding van de mededeling dat het vernietigen van goederen onder artikel
197 DWU kan vragen de koepels of de beleidswijziging ook ziet op goederen die
bedrijven willen vernietigen waarbij dat niet is op last van een autoriteit. En of het
in het verlengde daarvan ook leidt tot het herzien van een door de Douane eerder
ingenomen standpunten met betrekking tot de waardebepaling van de te
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Bijlagen
Bijlage 1 - actiepuntenlijst

vernietigen goederen en ook specifiek met betrekking tot afval uit het VK. Zie
respectievelijk de overleggen ODB Actueel 19 september en 21 november 2018.
De Douane kan daar ter vergadering geen uitsluitsel over geven en zal op korte
termijn schriftelijk reageren en het op de agenda van de komende vergadering
plaatsen. Actie
3.
Brexit
De Douane presenteert de stand van zaken van de brexit.
Het VK heeft te kennen gegeven geen akkoord tot verlenging te geven.
in de week van 1 t/m 5 juni is de 4e onderhandelingsronde geweest., er zijn grote
verschillen op de 4 sleutel dossiers (gelijk speelveld, visserij, governance en
veiligheid).
Het stoplichtoverzicht van de NBCC (Netherlands British Chamber of Commerce)
met een appreciatie geeft een aardig beeld van de stand van zaken na deze vierde
ronde.
De Douane benadrukt dat ondanks het verloop van de onderhandelingen er grote
zekerheden zijn waar op voorbereiding mogelijk is.
De belangrijkste is dat het VK de EU heeft verlaten, aan eind van de
overgangsperiode wordt het VK ook behandeld als een 3e land. Dat betekent
douane formaliteiten, toezicht en ook handelsbarrières.
Voor de voorbereiding heeft de douane 4 acties benoemd.
Voor de voorbereiding in de Unie zal de Commissie de readiness notice publiceren
met daarin verwerkt de situatie op 1-1-2021 na het vertrek van het VK uit de
Unie. Hierin is ook opgenomen het protocol over Noord Ierland.
In Nederland wordt een landelijke voorlichtingscampagne opgestart en wordt weer
een brief van de Douane verzonden aan bedrijven die handel drijven met het VK.
Opgemerkt wordt dat het aantal aangevraagde EORI-nummers nog achterloopt en
staat nu rond al een tijdje iets boven de 10%.
Voor de aanvraag van douanevergunningen benodigd in het kader van handel met
derde land VK heeft de Douane besloten de aanvraag en verleningsprocedure op
papier te laten verlopen en niet via het EU trader portal en CDMS. Dat laatste zou
met de huidige opzet van het systeem er toe leiden dat de verleende vergunning,
omdat er geen gebruik van kan worden gemaakt weer ingetrokken zou moeten
worden. In Brussel wordt momenteel gekeken of een technische aanpassing van
CDMS mogelijk is. Bedrijven kunnen vanaf heden een aanvraag op papier
indienen. Dit geeft tijd voor het beoordelen van de aanvraag en van de (actueel
geacht zijnde) economische noodzaak, het opstarten van een initieel onderzoek
en het treffen voorbereidingen voor de vergunningverlening. Vervolgens zal dan
rond 3 maanden voor uittreding uit de EU het digitale traject via CDMS verlopen.
Mochten er dan alsnog ontwikkelingen zijn die tot aanpassing nopen zal de
vergunning daarop aangepast worden. Hiermee wordt het actiepunt eHerkenning
van het ODB Actueel van 12 februari 2020 afgedaan.
Grootste zorgpunt van douane blijft de voorbereiding van het bedrijfsleven, ook
de voorbereiding in het VK. Bij de voorbereiding door het VK is op dit moment de
grootste zorgpunt voor een zo soepel mogelijke handelsstroom na aflopen
transitieperiode de manier waarop het VK de grensformaliteiten inricht en de
mogelijkheid voor het bedrijfsleven in VK en EU om zich hierop voor te bereiden.
De koepels danken de Douane voor de pragmatische aanpak voor
vergunningverlening en voor de uitgebreide toelichting. Het is voor het
bedrijfsleven van belang zicht te krijgen door in te zoomen op duidelijkheden die
er al wel zijn. De bedrijven wachten verder nog op uitkomsten van
handelsovereenkomst om definitief te kunnen beslissen over het handel blijven
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drijven met het VK wat ook een effect heeft op de uitgestelde aanvraag van een
EORI-nummer.
4.
Register Belastingadviseurs
Register Belastingadviseurs (RB) neemt voor de eerste keer deel aan het overleg
van de werkgroep ODB Actueel en introduceert zich aan de andere leden. Na een
periode van 12 maanden (1-7-2020/1-7-2021) zal besloten worden over
definitieve lidmaatschap bij ODB Actueel. RB is een beroepsvereniging van ruim
7.000 belastingadviseurs voor het mkb waarvan een deel ook goederen
importeren of exporteren. De RB neemt deel aan diverse overleggen met
(overheid)organisaties en marktpartijen. De vertegenwoordiger van RB bij het
ODB Actueel is lid van de zogenaamde Bureau Vaktechniek. Deze bestaat uit een
kleine groep specialisten welke ter ondersteuning is van de leden en bijvoorbeeld
door het geven van adviezen op wetsvoorstellen en op knelpunten. Daarbij gaat
het bijvoorbeeld om formeel belastingrecht en BTW.
5.
Coronacrisis
De Douane haalt kort de aanpak van het afschalen en opschalen naar aanleiding
van de COVID-19 crisis en de externe communicatie daaromtrent via de website
aan. Op grond van input van het ODB zijn FAQ’s opgesteld en gepubliceerd om
het bedrijfsleven zo goed mogelijk te informeren over bijvoorbeeld de getroffen
financiële regelingen. De Douane geeft aan dat suggesties voor de communicatie
van de koepels welkom blijven. Een koepel vraagt daarbij met name aandacht
voor het beëindigen van de tijdelijke (soepele) maatregelen en de opstart van
bedrijfsbezoeken in het kader van bijvoorbeeld administratieve controles, zodat
bedrijven zich er weer op kunnen voorbereiden. Verder wordt aangegeven dat bij
bedrijven het (onterechte) beeld bestaat dat als de Douane een UTB niet invordert
automatisch uitstel van betaling is verleend en wordt als suggestie gegeven de
termijnen nog helderder te maken. De Douane zal kijken hoe dit in de
communicatie, waaronder de FAQ’s, op te nemen. Actie
Verder zijn naar aanleiding van de financiële coronamaatregelen van het kabinet
tien ODB Crisisoverleggen geweest, waarvan 26 mei 2020 de laatste was. Er zijn
gaan opmerkingen op het conceptverslag welke definitief wordt vastgesteld.
6.
Uitstel SP-INF-systeem
De memo geeft aan dat de Douane de implementatie van het SP-INF Systeem
heeft uitgesteld van 1 juni naar oktober 2020 en de Commissie daarover heeft
geïnformeerd. DGFZ meldt dat een paar andere lidstaten bij de Commissie ook om
uitstel van implementatie hebben aangevraagd. De Douane geeft aan dat in de
Brussel de implicaties zijn als maar een deel van de lidstaten aangesloten is nader
besproken worden. De koepels hebben geen vragen over de memo. Het
agendapunt zal verder inhoudelijk ook besproken worden bij het ODB IT van 12
juni.
7.
Doorzendplicht AWB
Douane geeft aan dat dit agendapunt helaas niet behandeld kan worden en dat
het openstaande actiepunt alsnog schriftelijk zal worden afgedaan.
8.

ODB Strategische Ontwikkellijn–thema dienstverlening &
kennisniveau
Op 12 juni staat de bespreking over de prio’s 2020, waaronder voor deze
ontwikkellijn, gepland. Voor de Strategische Ontwikkelagenda lange termijn staat
de bespreking op 28 september gepland. Daarover volgt nog nadere informatie.
De NOB, RB zijn daarbij ook welkom.
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9.

Verslag werkgroep overleg 12 februari 2020 en
actiepuntenlijst
De schriftelijk ingezonden aanvulling m.b.t. iBabs is met akkoord van de koepel
correct verwerkt. Verder zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag en
wordt daarmee definitief vastgesteld.
Bij de behandeling van de actiepunten zijn volgende opmerkingen gemaakt.
Verder is de actiepuntenlijst aangepast. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn
daarbij de afgedane acties in een apart deel geplaatst.
Waardebepaling vernietiging landelijk standpunt bepalen is afgedaan middels
een mail naar de koepel op 13 maart 2020. Zie wel de opmerking bij agendapunt
2.3.
De koepels melden dat de oplevering van het Guidancedocument Douanewaarde,
waaronder, m.b.t. Hamamatsu en Domestic Sale, door de Commissie naar
aanleiding van de Coronacrisis is uitgesteld.
De koepels melden m.b.t. Fiscale Strafbeschikking (FSB) dat er geen
actuele zaken spelen en nog intern overleg met experts nodig is. Het voorstel
wordt gedaan FSB op agenda van het volgende ODB Actueel te plaatsen. Actie
Terzijde geeft een koepel aan dat vrijwillige verbetering van douanewaarde of
tariefindeling wat niet zou mogen leiden tot strafvervolging.
Voor de actie communicatie fouten bezwaar en terugbetaling melden de
koepels nog in afwachting te zijn van het aanleveren door de Douane van de top
vijf meest gemaakte fouten.
Uit de toelichting met casuïstiek met betrekking tot verplichting gebruik BTI
was gebleken dat het een individuele casus betrof waarvoor een
bezwaarprocedure lopende is. Met de mededeling aan de koepel dat het ODB niet
ingegaan wordt op individuele casussen is de actie afgedaan. De koepel geeft ter
tafel aan dat de individuele casus alleen ter illustratie is en het om een
beleidsmatige vraag gaat. De Douane zal overwegen het actiepunt alsnog op te
pakken. Actie
Wat betreft wijziging aangiften aanmerken als verschrijving geeft de koepel
aan dat de uitspraak van het Hof van Justitie afgewacht moet worden alvorens als
Douane te kunnen beslissen over mogelijke herziening van het beleid. Hiermee
wordt de deadline verzet naar voorlopig Q4-2020.
Uit intern onderzoek door de Douane is gebleken dat er voor externe gebruikers
geen bruikbaar alternatief is voor iBabs als communicatiekanaal naar ODB leden.
Vooralsnog blijft iBabs daarbij in gebruik met voorlopig daarnaast e-mail voor
vergaderstukken. Naschrift: De Douane heeft na de vergadering besloten bij de
ODB-leden een gebruikersonderzoek te houden om vast te stellen hoe van iBabs
optimaal gebruik gemaakt kan worden. Daarbij is de deadline verzet naar Q32020.
Voor Definitie Exporteur hebben de koepels hun leden geïnformeerd over de
nog bestaande onzekerheden zijn bij de uitleg van de Dual Use Verordening. De
Douane heeft de relevante koepel geïnformeerd over haar contact met het voor
die wetgeving beleidsverantwoordelijk ministerie zodat er rechtstreeks contact
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mogelijk is. Daarmee is de actie herbelegd bij de koepel en blijft verder als PM op
de actielijst staan.
Wat betreft Termijn uitgaande manifest wordt gemeld dat het gesprek Douane
met koepel op 28 mei 2020 heeft plaatsgevonden en dat men verder in onderling
gesprek is. DGFZ geeft nog met Douane in overleg te zijn over de datum van
wijziging van de Algemene douaneregeling: per 1-7-2020 of per 1-1-2021.
Voor Vergunning bijzonder model geeft de Douane tijdens de vergadering aan
dat een rederijlood door een TA mag worden gebruikt mits dat lood is
goedgekeurd en gepubliceerd op de website van de Douane en de TA tevens
beschikt over een vergunning verzegeling van een bijzonder model. Onder het
CDW werd deze laatste toestemming geïntegreerd in de vergunning TA. Dit is
onder het DWU niet meer toegestaan, voor het gebruik van een verzegeling van
een bijzondere model is een aparte vergunning nodig. Bij de herbeoordelingen van
de vergunningen TA is dit – in ieder geval voor een deel van de
vergunninghouders – over het hoofd gezien. De Douane werkt aan een plan om
deze omissie te herstellen.
9.1 -/- Klankbordgroep procederen
De koepel heeft en werkgroep met betrekking tot het formele douanerecht en
formele procedures en zitting van advocaten en adviseurs met verantwoording
aan de werkgroep ODB Actueel voor ogen. Met name ingegeven om afstemming
met elkaar te hebben hierover en ervaren regionale verschillen te bespreken.
Meerdere koepels geven aan er ook zitting in te willen nemen als ook op de
formele procedures met betrekking tot bezwaar en beroep en verder ziet. De
koepels stellen voor het als vaktechnische verdieping te plannen aansluitend of op
de zelfde dag als de vergaderingen van ODB Actueel. Een koepel stelt voor met
een eerste uitgebreide bijeenkomst Douane met koepels te starten waarna de
frequentie beperkt zou kunnen zijn tot een paar keer per jaar. Verder wordt de
behoefte aan een breder vaktechnisch overleg met de Douane uitgesproken. De
Douane zal een voorstel uitwerken en aan de koepels voorleggen. Actie
10.
Rondvraag & Sluiting
DGFZ deelt mee dat op dit moment de Gedelegeerde Verordening en de
Uitvoeringsverordening DWU worden aangepast. Beide Verordeningen worden
aangepast aan de gefaseerde uitrol van ICS2 vanaf maart 2021 en de nieuwe
BTW regels voor de e-commerce vanuit derde landen die van toepassing worden
op 1 januari 2021. Daarnaast zijn er voorstellen opgenomen om
douaneformaliteiten voor goederen die in het kader van militaire mobiliteit worden
vervoerd of gebruikt te vereenvoudigen in het kader van het actieplan voor
militaire mobiliteit en nog een aantal kleinere wijzigingen. Voor de advieswereld is
met name het schrappen van de bepaling in artikel 132 letter c in de
Uitvoeringsverordening (termijn voor prijsaanpassingen voor gebrekkige
goederen) van belang. De Gedelegeerde Verordening is op 4 april aan de Raad en
het EP gezonden waarop voor zover bekend binnen de reactietermijn van twee
maanden geen bezwaar is gemaakt. De wijziging van de UCC-DA zal binnenkort
gepubliceerd worden in het officiële publicatieblad. Ook de wijziging van
Uitvoeringsverordening is bijna afgerond. De lidstaten konden tot 5 juni hun stem
uitbrengen en de verwachting is dat ook de Uitvoeringsverordening binnenkort zal
worden gepubliceerd in het officiële publicatieblad.
Een koepel had schriftelijk een rondvraag ingebracht met betrekking tot Venue en
de een mogelijk uitstel van de invoer van Deco. En in relatie hiermee of dit ook
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zou leiden tot een uitstel van de verlaging van de waardegrens. Mocht daarvan
sprake zijn is dat voor het bedrijfsleven van belang voor het afsluiten van
contracten. Zou het ook kunnen zijn dat een dienstverlener nog enige tijd Venue
kan toepassen, wat een voordeel zou zijn ten opzichte van een andere
dienstverlener die die applicatie niet heeft. En verder de vraag of een uitstel ook
gevolgen heeft voor niet meer uitgeven van Venue vergunningen? De koepel
verneemt graag verder nadere informatie over tijdpad, ontwikkeling van de
wetgeving en automatisering. De Douane zal schriftelijk reageren op deze
rondvraag. Actie
Een koepel had schriftelijk een rondvraag ingebracht met betrekking tot de
termijn van het uitstel van betaling n.a.v. de Coronacrisis. Naar aanleiding
van de mededeling van de Ontvanger dat het beleid is om voor een zo kort
mogelijke termijn uitstel te verlenen is de vraag wat dat inhoudt: geen dag langer
dan nodig of wordt er een standaard termijn toegepast? De Douane zal schriftelijk
reageren op deze rondvraag. Actie
Een koepel had schriftelijk een rondvraag ingebracht. De navorderingstermijn is
momenteel 3 jaar en bij strafrechtelijk vervolgbaar handelen 5 jaar. Tot de
invoering van het DWU gold daarbij het criterium dat alleen over 5 jaar werd
nagevorderd in geval het oogmerk bestond om de belasting te ontduiken, zoals
beschreven in het oude artikel 7:7 ADW ( opzet c.q. fraude). Met het van kracht
worden van het DWU is de voorwaarde van het oogmerk om de belasting te
ontduiken (opzet/fraude) uit dit artikel verdwenen en is het artikel in
overeenstemming gebracht met artikel 103 lid 2 DWU. Er kan dus over 5 jaar
worden nagevorderd indien enkel sprake is van strafrechtelijk vervolgbaar
handelen, zonder dat sprake is van opzet of fraude. Elke onjuiste aangifte is
strafrechtelijk vervolgbaar. De vraag is echter wat het beleid van Douane hierin
wordt, gaan ze steeds 5 jaar navorderen of is dit ter beoordeling van de
individuele situatie. Het is een KAN bepaling. De Douane zal schriftelijk reageren
op deze rondvraag. Actie
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Het
volgende overleg staat gepland op woensdag 23 september 2020. Aanleveren
agendapunten kan tot 31 augustus 2020.
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 10-6-2020
Bron

Actiepunt

Wie

Deadline

ODB ACT, 2111-2018 4

Kwaliteit van de aangiften, gezamenlijke
aanpak bespreken.

Douane
en

Q1-2020

koepels
ODB ACT, 2111-2018 8.2

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

Q4-2018

ODB ACT, 203-2019, 3 en

Gezamenlijke communicatie over Fiscale
strafbeschikking naar bedrijfsleven. Opzet

Q2-2019 en ODB
Actueel 23-9-2020

10-6-2020, 9

vragen en antwoorden maken.

ODB ACT, 203-2019, 5

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

Q2-2019

ODB ACT, 126-2019, 4

M.b.t.
bezwaar
en
terugbetaling Koepels
communicatie naar achterban afstemmen

Q3-2019

Koepels

met Douane.
ODB ACT, 126-2019, 4

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

ODB ACT, 12-

M.b.t. financiële machtiging de tekst voor Koepel

6-2019, 7

aanpassing van de standaardmachtiging
en de overeenkomst afstemmen met de
Douane.

ODB ACT, 126-2019, 12.2

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

Douane

Q3-2019

ODB ACT. 122-2020, 4

iBabs als bruikbaar communicatiekanaal
naar ODB leden onderzoeken.

Douane

Q3-2020

ODB ACT. 12-

Doorzendplicht

procedure Douane

Q2-2020

2-2020, 5

ontvangstbevestiging maken en voorstel
per e-mail onderzoeken.

ODB ACT. 12-

Reageren

2-2020, 9.1,
en
10-62020, 9

aangiften m.b.t. code vertegenwoordiging
als verschrijving te zien.

ODB ACT. 122-2020, 9.4

In relatie met definitie exporteur DWU de Koepel
definitie
exporteur
in
Dual
Use
Verordening helder krijgen.

PM

ODB ACT. 122-2020, 9.9

Bedrijfsleven informeren dat Domestic
sale
uit
de
guidancedocument
Douanewaarde gaat.

z.s.m.

op

AWB,

mening

Douane

wijzigingen Douane

Douane
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Q3-2019

Q3-2019

Q4-2020

Bron

Actiepunt

Wie

ODB ACT. 106-2020, 2.1

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

Q2-2020

ODB ACT. 106-2020, 2.1

Mededeling over de eindstatus van een Secretaris
aangifte. Agenderen bij ODB Actueel 23
september 2020

ODB Actueel 23-92020

ODB ACT. 106-2020, 2.3

Vernietigen op agenda ODB
september 2020 plaatsen.

ODB Actueel 23-92020

ODB ACT. 106-2020, 5

Coronacrisis
suggesties
communicatie opnemen

ODB ACT. 106-2020, 9

Vraag
verplichting
gebruik
Overwegen actiepunt op te pakken.

ODB ACT. 106-2020, 9.1

Klankbordgroep
opzet uitwerken.

voorstel

Douane

Q3-2020

ODB ACT. 106-2020, 10

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

Douane

Q2-2020

ODB ACT. 106-2020, 10

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

Q3-2020

ODB ACT. 106-2020, 10

Navorderingstermijn DWU 3 of 5 jaar,
beleid Douane mededelen.

Douane

Q3-2020

Bron

Actiepunten die zijn afgedaan

Wie

Deadline

ODB ACT, 19-

Waardebepaling

9-2018, 8 en
12-2-2020 7a

standpunt bepalen. Antwoord aanvullen
m.b.t. 1 EUR.

ODB ACT, 4-

Akkoord lidmaatschap NOB bij werkgroep

12-2019, 7

ODB Actueel melden bij ODB Algemeen.

ODB ACT, 412-2019,10.2

Vraag verplichting
Douane zenden.

ODB ACT. 122-2020, 2.1

Mededeling
servicepunten
Douane Secretaris
Eindhoven en aanpassing kantorenlijst.
Reactie koepels delen met regiokantoor

AFGEDAAN, mail
aan DEI
12-22020

ODB ACT. 12-

Mededeling Werkgroep Procederen aan Koepel

AFGEDAAN,

2-2020, 2.2

secretariaat zenden.

Actueel 10-6-2020

Actueel Secretaris

koepels

procederen,

vernietiging

gebruik

in Douane

BTI. Douane

landelijk Douane

BTI

aan

Deadline

z.s.m.

Q2-2020

AFGEDAAN

mail

aan koepel 13-32020
Secretaris

AFGEDAAN,
agenda
ODB
Algemeen overleg
11 maart 2020.

Koepel
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AFGEDAAN,
per
mail 23-3-2020

ODB

Bron

Actiepunten die zijn afgedaan

Wie

ODB ACT. 122-2020, 3

Termijn indienen uitgaande manifesten Douane
bespreken met koepels.

AFGEDAAN:
Overleg
28-52020

ODB ACT. 122-2020, 8

eHerkenning, beslissen op verzoek tot Douane
gebruik conventioneel systeem.

AFGEDAAN, ODB
Actueel 10-6-2020

ODB ACT. 122-2020, 9.2

Reageren op signaal bemensing LWT.

AFGEDAAN, mail
aan koepel 28-22020

ODB ACT. 122-2020, 9.3

Wens
om
duidelijkheid
over
de Douane
Preferentiële Oorsprongsregels bij brexit
kenbaar maken bij BuZa.

AFGEDAAN,
12-2-2020

ODB ACT. 122-2020, 9.6

Nagaan of implementatie 1e fase CVB
uitgesteld wordt.

Douane

AFGEDAAN,
mededeling iBabs
17-2-2020

ODB ACT. 122-2020, 9.10

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

Douane

AFGEDAAN
Actueel
2020, 9

ODB ACT. 106-2020, 2.3

Mededeling
Vernietigen
op
last Douane
douaneautoriteiten. Koepels informeren of
dit ook ziet op andere vernietigingen dan

AFGEDAAN,
aanvullende
mededeling bij agp

op last autoriteiten en vervolgens
heroverweging
eerdere standpunt over
waardebepaling

ODB Actueel
op
iBabs geplaatst op
26-6-2020

Douane
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