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1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom.  

 

Bij mededelingen wordt toegevoegd agendapunt 2.4 een mededeling over de 

telefonische bereikbaarheid van de BCP’s en de agenda wordt met deze wijziging 

definitief vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

2.1 WCO Private Sector Consultative Group 

Een koepel deelt mee dat de aanmelding bij de WCO voor zitting in de Private 

Sector Consultative Group, welke gesteund was door de andere ODB-leden door 

de WCO helaas niet gehonoreerd is.  

   

2.2 POC Datadeling NL-Singapore 

De voorzitter vraagt of de schriftelijke mededeling over de Proof of Concept (POC) 

Datadeling NL met de Douane van Singapore bij de koepels vragen oproept. De 

koepels hebben geen vragen 

 

2.3 Conferentie over de Toekomst van Europa 

DGFZ heeft de volgende de schriftelijke mededeling:  

De Conferentie over de Toekomst van Europa is afgelopen mei gestart en is erop 

gericht om inwoners van de EU direct te betrekken bij de discussies over de 

toekomst van Europa, door middel van nationale en Europese burgerconsultaties, 

evenementen en een digitaal platform waar ideeën op geplaatst kunnen worden. 

De conferentie is breed opgezet, beslaat meerdere thema’s en zal ongeveer een 

jaar duren.  

 

Vanuit het Ministerie van Financiën zal een brief aan de koepels worden gezonden 

om vooral actief mee te denken over de toekomst. De koepels wordt gevraagd 

hun achterban te informeren. Actie 

   



 

Verslag overleg werkgroep ODB Actueel 22 september 2021  Pagina 2 van 9 

 

Meer informatie is te vinden op de volgende internetpagina’s: 

Conferentie over de toekomst van Europa | Europese Unie 

https://europa.eu/european-union/conference-future-europe_nl  

KijkopEuropa: deel jouw ideeën over de toekomst van Europa | Ministerie van 

Buitenlandse Zaken | Rijksoverheid.nl    

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-

zaken/evenementen/toekomst-europa  

 

2.4 Mededeling BCP’s weer telefonisch bereikbaar vanaf 27 september 

De voorzitter deelt mee dat de Bedrijven Contact Punten (BCP's) vanaf 27 

september weer telefonisch bereikbaar zijn. Bedrijven met dossiergebonden 

vragen over vergunningen kunnen vanaf dan weer bellen met bedrijven contact 

punt in hun regio. De telefoonnummers zijn te vinden op de website van de 

Douane. Binnenkort zal op douane.nl een mededeling hierover gedaan worden.   

 

3. Brexit Adjustment Reserve  

Een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

informeert het ODB over de Brexit Adjustment Reserve. De Europese Unie heeft 

een totaalbudget van ruim 800 miljoen EUR beschikbaar gesteld als 

tegemoetkoming voor de door de brexit en het vertrek van de VK uit de interne 

markt opgelopen kosten. Het totaalbudget naar zal verdeeld worden over drie 

sporen: visserij, het algemene bedrijfsleven en publieke uitgaven. EZK is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de BAR. Het is nog 

onbekend welke staatssteunkaders van toepassing zijn en daarover is EZK nog in 

overleg met Brussel. Momenteel zijn er eerste verkenningen naar input ook vanuit 

het bedrijfsleven om e.e.a. te specificeren. Daarbij kan gedacht worden aan zaken 

op strategisch niveau zoals het zoeken naar alternatieven voor nieuwe 

afzetmarkten. En daarnaast een tegemoetkoming voor gemaakte en nog te 

maken onkosten, zoals bijvoorbeeld douane-gerelateerde opleidingen, ICT-

aanpassingen, advieskosten voor voldoen aan douanevereisten en keuringseisen, 

tijdelijke extra voorraadkosten. Een koepel vraagt of kosten met betrekking tot 

het niet-verzegelbaar zijn van trailers ook te vergoeden zijn uit dit fonds? EZK 

geeft aan dat het gaat om een focus op brede aspecten en niet op dit soort zaken. 

Een koepel vraagt of er een informatiepakket is waarnaar verwezen kan worden? 

EZK geeft aan dat m.b.t. communicatie en in samenwerking met RVO aan gewerkt 

wordt om centraal informatie te plaatsen en de aanvragen te laten verlopen. 

Hierbij is men nog in afwachting op definitieve wetgeving en is het deels 

afhankelijk van het nieuwe kabinet. Tot slot wordt aangegeven dat EZK voor 

vragen van het ODB over de BAR rechtstreeks benaderd kan worden. De 

voorzitter dankt de vertegenwoordiger van EZK voor de toelichting.  

 

4. Niet-verzegelbare trailers  

Na een discussie over praktijksituaties m.b.t. gebruikte vervoermiddelen wordt 

het onderwerp afgesloten en verder opgepakt in het overleg met de regio. 

 

 

5. DECO vermelding vrachtkosten  

Een koepel heeft een vraag over de vermelding van vrachtkosten in DECO gesteld, 

welke als agendastuk is bijgevoegd. Op de ochtend van de vergadering is daarbij 

een reactie van de Douane gevoegd. De koepel dankt de Douane en geeft aan dat 

de initiële vraag daarmee beantwoord is en het nog nader zal bekijken. 

 

https://europa.eu/european-union/conference-future-europe_nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/evenementen/toekomst-europa
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/evenementen/toekomst-europa
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Gerelateerd aan DECO geeft een koepel aan dat er meer geluiden komen over 

twijfel over waarde bij e-commerce in brede zin en stelt voor er een brede 

discussie over te houden. De Douane geeft aan dat dat door de koepel ingebracht 

kan worden bij de ODB klankbordgroep e-commerce. Een koepel geeft aan dat 

recent een overleg met Douane en DGFZ is geweest m.b.t. praktijkgevallen e-

commerce, iOSS, bijvoorbeeld retourgoederen in delen. DGFZ vraagt de koepel of 

het toegestaan is de praktijkgevallen met Commissie te delen. De koepel zal het 

intern nagaan en erop terug komen. Actie 

 

DGFZ meldt dat bij de CEG-GEN-vergadering in Brussel e-commerce op de agenda 

staat en daarbij het vermelden van transportkosten bij een SRD-aangifte. De 

Commissie gaf als reactie dat als transportkosten separaat vermeld zijn ze geen 

onderdeel van de intrinsieke waarde zijn. Staan de vrachtkosten niet separaat op 

de factuur vermeld dan maken ze deel uit van de intrinsieke waarde Het staat ook 

zo in onderdeel 2.2.1.2 punt m (gegevens element 14 15 000 000) van de 

Guidance low value consignments.   

  
6. ODB Strategische Ontwikkelagenda  

Een koepel geeft aan dat bij het overleg ODB MLT zijn m.b.t. de prio’s korte 

termijn de vervolgstappen is besproken. De andere koepels worden gevraagd hem 

van input te voorzien uiterlijk in de 1e week van november. Actie  

Daarna zal de koepel de input voor de prio’s korte termijn gecompileerd aan de 

Douane zenden. Actie  

De ODB-secretaris zal laatste stavaza prio’s korte termijn delen met ODB-leden. 

Actie Verder zal het voor een reactie van de Douane geagendeerd worden bij de 

ODB werkgroepen Actueel, MLT en IT in december. Actie  

 

De koepel koppelt m.b.t. Strategische Ontwikkelagenda (SO) lange termijn terug 

van het dinertafel bedrijfsleven bij het Strategisch Meerjaren Plan (SMP) van de 

Douane. Er zijn punten in het SO en SMP staan en elkaar kruisen, zoals 

doorlooptijden en rechtszekerheid, geïdentificeerd en vervolgstappen gemaakt. De 

afspraak is gemaakt om de komende tijd er gezamenlijk een structuur voor op te 

zetten en in een herziende versie opgenomen wordt in het SMP en aldaar te 

borgen. Mogelijk een connectie onder de ODB-structuur, maar wordt vervolgd. 

Een koepel geeft aan dat de koepels die niet direct betrokken zijn bij ODB 

Algemeen niet direct meegenomen zijn in deze ontwikkeling van het SMP en 

vraagt of dat alsnog kan. De Douane zal intern nagaan of en hoe dat gerealiseerd 

kan worden. Actie 

 

7. Verslag overleg  9 juni 2021 en actiepuntenlijst  

De koepels hebben geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag van 9 juni 2021 

welke daarmee definitief wordt vastgesteld.  

 

Stand van zaken actiepuntenlijst.  

De laatste reactie van de 6 rondvragen van de koepel bij het vorige overleg zijn 

net voor de vergadering geplaatst op iBabs, waarmee alle rondvragen zijn 

beantwoord.  

 

Een koepel geeft aan in het conceptverslag bij agendapunt artikel 173 DWU de  

actie voor DGFZ te missen de om de uitkomst van de inventarisatie art. 173 DWU 

bij andere lidstaten als input te gebruiken voor haar gesprekken met de 

Commissie. De voorzitter stelt hierop voor tot zodanige aanpassing van de 

actiepunten. 
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Een koepel meldt in dit kader dat het Guidance document van de Commissie met 

betrekking tot aanpassing van de aangifte gewijzigd is. De koepel zal dit delen 

met ODB. Actie 

 

Een koepel geeft aan dat er recent m.b.t. de navorderingstermijn overleg 

tussen een andere koepel, DGFZ en Douane heeft plaatsgevonden en informeert 

naar de status. De betreffende koepel geeft aan dat de uitkomst was dat DGZF 

met bedrijfsleven meedenkt en meeleeft. En wat de reden is om toch twee 

termijnen in de wet te hebben. Afgesproken is dat het bedrijfsleven met een 

voorstel zal komen om artikel 10 lid 5 ADW te wijzigen. Grove schuld toevoegen 

aan art. 10 lid 5 ADW. De koepel concludeert dat ze niet bij wetgevingstrajecten 

betrokken worden en vraagt aan DGFZ waarom dat is. DGFZ geeft aan dat voor 

Douanewetgeving altijd afstemming is met de voornoemde koepel, mede gezien 

haar connectie met de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in Brussel. Voor 

nationale wetgeving ADW zal DGFZ navraag doen over het betrekken van andere 

koepels. Actie  

 

8. Rondvraag & Sluiting  

1. INF-portalen 

Een koepel meldt dat het gebruik van de INF-portalen nieuw is voor iedereen en 

dat er problemen zijn. Bijvoorbeeld bij het afschrijven op INF-certificaat en daarbij 

moet nu een waarde vermeld moet worden, waarbij bij de waarde schommelingen 

kunnen zijn. De koepel zal voorbeelden inbrengen. Graag bij een volgend overleg 

adresseren. Actie 

 

2.5 EU-BTI-portal 

Een koepel geeft m.b.t. de EU-BTI-portal of bekend is wanneer bij een verschil in 

BTI of als er een bericht over een BTI binnenkomt bij een aangever vermeld kan 

worden voor welke klant dit bericht is. Een aangever kan namelijk voor meerdere 

klanten zaken in de portal inbrengen. Meerdere koepels hebben dat als 

kinderziekte bij de Douane gemeld. De Douane herkent de issue en zal er op 

terug komen. Actie 

 

2.6 Richtlijn Dual Use Verordening  

Een koepel geeft m.b.t. strategische goederen (Dual Use Vo) aan vernomen te 

hebben dat er een nieuwe richtlijn is die aangeeft dat vervoerders onderzoek 

moeten doen en vraagt of daar iets over bekend is bij de Douane. De koepel zal 

de vraag nog schriftelijk indienen. Actie 

 

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

 

Het volgende overleg staat gepland op woensdag 1 december 2021.  
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 22-9-2021 (stand 22-9-2021) 

 

Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

ODB ACT, 21-

11-2018 4 

Kwaliteit van de aangiften, gezamenlijke 

aanpak bespreken. 

Douane 

en 

koepels  

Q1-2020   

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 

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-

2-2020, 5 en 

23-9-2020, 6 

Doorzendplicht AWB, procedure 

ontvangstbevestiging maken en voorstel 

per e-mail onderzoeken. 

Douane Q2-2020  

ODB ACT. 12-

2-2020, 9.1, 

en 10-6-

2020, 9 en 

23-9-2020, 5 

Reageren op mening wijzigingen 

aangiften m.b.t. code vertegenwoordiging 

als verschrijving te zien.  

Douane Q4-2020 

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 31-12-2020 

ODB ACT. 2-

12-2020, 8 en 

9-6-2021, 7.3 

Handboek Douane met zoekfunctie 

elektronisch beschikbaar maken voor 

bedrijfsleven. 

Douane  2022 

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 Q4-2021 
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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 Q4-2021 

ODB ACT. 22-

9-2021, 2.3 

Conferentie over de Toekomst van Europa 

aanvullende informatie en internetlink 

delen met ODB. 

DGFZ z.s.m. 

ODB ACT. 22-

9-2021, 5 

Laten weten of het toegestaan is de 

praktijkgevallen met Commissie te delen.  

Koepel z.s.m. 

ODB ACT. 22-

9-2021, 6 

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

input voorzien.  

Koepels 1e week van 

november 

ODB ACT. 22-

9-2021, 6 

Stavaza SO prio’s korte termijn delen met 

ODB-leden 

ODB 

secretaris 

z.s.m. 

ODB ACT. 22-

9-2021, 6 

Compilatie input SO prio’s korte termijn 

zenden aan Douane.  

Koepel 1e week van 

november 

ODB ACT. 22-

9-2021, 6 

SO Prio’s korte termijn agenderen de ODB 

werkgroepen Actueel, MLT en IT in 

december. 

ODB 

secretaris 

1 december 2021 

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 Q4 2021 

ODB ACT. 22-

9-2021, 7 

Beoordelen of andere koepels bij 

wetgevingstrajecten betrokken kunnen 

worden. 

DGFZ Q4 2021 

ODB ACT. 22-

9-2021, 8,1 

Voorbeelden problemen INF-portalen 

inzenden voor bespreking komend 

overleg. 

Koepel ODB Actueel 1-12-

2021 

ODB ACT. 22-

9-2021, 8,1 

Problemen INF-portalen agenderen bij 

volgend overleg. 

ODB 

secretaris 

ODB Actueel 1-12-

2021 

ODB ACT. 22-

9-2021, 8,2 

EU-BTI-portal bij melding aangeven welke 

klant het betreft.  

Douane Q4 2021 

ODB ACT. 22-

9-2021, 8,3 

Vraag over nieuwe Richtlijn Dual Use 

Verordening schriftelijk indienen 

Koepel Q4 2021 
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Bron Actiepunten Prio’s korte termijn 

Strategische Ontwikkelagenda die 

zijn afgedaan 

Wie   Deadline   

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. 

 

 

Bron Actiepunten die zijn afgedaan Wie   Deadline   

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.  

ODB ACT. 9-

6-2021, 2.2 

Vragen peiling contacthistorie 

beantwoorden. 

2 Koepels Afgedaan: 2 

koepels hebben 

zich aangemeld 

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. 

ODB ACT. 10-

2-2021, 5 

Artikel 173 DWU agenderen bij komende 

ODB Actueel. 

Secretaris Afgedaan: ODB 

Actueel 9-6- 2021, 

3 

ODB ACT. 10-

2-2021, 9 

Actiepuntenlijst agenderen bij komend 

ODB Actueel 

Secretaris Afgedaan: ODB 

Actueel 9-6-2021, 

5 

ODB ACT. 10-

2-2021, 9 

Vraagpunten brexit uitvoerstroom naar 

VK inventariseren.  

Koepels Afgedaan: geen 

reacties van 

koepels 

ontvangen. 

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 

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 

ODB Act. 10-

2-2021, 5 

Artikel 173 DWU voorbeelden 

inventariseren en delen met Douane. 

Koepels Afgedaan: geen 

aanvullende 
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voorbeelden 

ontvangen. 

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  

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 

ODB ACT. 12-

2-2020, 2.2 

Mededeling Werkgroep Procederen aan 

secretariaat zenden. 

Koepel Afgedaan: ODB 

Actueel 10-6-2020 

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 

ODB ACT. 12-

2-2020, 8 

eHerkenning, beslissen op verzoek tot 

gebruik conventioneel systeem. 

Douane Afgedaan: ODB 

Actueel 10-6-2020 

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 

ODB ACT. 12-

2-2020, 9.9 

Bedrijfsleven informeren dat Domestic 

sale uit de guidancedocument 

Douanewaarde gaat. 

Douane Afgedaan: ODB 

Actueel 23-9-

2020. 

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 

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. 

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. 

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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ODB ACT. 10-

6-2020, 5 

Coronacrisis suggesties koepels in 

communicatie opnemen. 

Douane Afgedaan: ODB 

Actueel 23-9-

2020.  

ODB ACT. 10-

6-2020, 9 

Vraag verplichting gebruik BTI. 

Overwegen actiepunt op te pakken. 

Douane Afgedaan: 

agenda ODB 

Actueel 23-9-2020 

ODB ACT. 10-

6-2020, 9.1 

Klankbordgroep procederen, voorstel 

opzet uitwerken.  

Douane Afgedaan: ODB 

Actueel 23-9-2020 

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 

ODB ACT. 10-

6-2020, 10 

Lengte termijn uitstel van betaling i.v.m. 

coronacrisis nader uitleggen. 

Douane Afgedaan: ODB 

Actueel 23-9-2020 

ODB ACT. 10-

6-2020, 10 

Navorderingstermijn DWU 3 of 5 jaar, 

beleid Douane mededelen.  

Douane Afgedaan: ODB 

Actueel 23-9-2020 

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. 

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   

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 

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 

ODB Act. 2-

12-2020, 5 

Corona en thuiswerken. Bereikbaarheid 

Douane onderzoeken. 

Douane Afgedaan: ODB 

Actueel 10-2-

2021, 8 

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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