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Vergaderdatum en –tijd Woensdag 22 september 2021 

 

Vergaderplaats Videomeeting 

 

Aanwezig Douane, ACN, evofenedex, TLN/FENEX, VNC, VNO/NCW, 

VNTO  

 

Kopie aan Leden ODB-werkgroep MLT, voorzitters andere ODB-

werkgroepen 
  

 

 

1 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom. Nieuwe 

aanwezigen in het overleg stellen zich kort aan de werkgroep voor. 

 

De agenda wordt ongewijzigd definitief vastgesteld.  

 

2 Mededelingen 

2.1 Doorontwikkeling Bewijs van Goede Dienst 

De Douane geeft een korte introductie voor de met koepels geplande bijeenkomst 

over de Doorontwikkeling van het Bewijs van Goede Dienst. Alvast ter 

kennismaking en het beantwoorden van eventuele vragen vooraf. 

 

Vanuit het bedrijfsleven wordt de vraag gesteld of de input die eerder al door het 

bedrijfsleven is besproken bekend is. De Douane zal dat in de voorbereiding 

meenemen. Een koepel geeft aan dat er weinig is gebeurd met de zaken die enige 

jaren geleden zijn aangekaart. 

 
2.2 Verslagen ODB klankbordgroep e-commerce  

Ter kennisneming 

 

2.3 Verslag ODB klankbordgroep ICS2  

Ter kennisneming 

 

 

 

3 Automated Export System (AES) 
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De Douane geeft een presentatie op hoofdlijnen over AES. AES, Automated Export 

System, raakt de processen uitgaan en uitvoer. Voor AES is er een afhankelijkheid 

bij de realisatie van AES-functionaliteit in de geautomatiseerde ondersteuning van 

deze twee processen. Bij uitvoer speelt ook de overgang van AGS naar DMS. Voor 

het inrichten van AES is intern nauwe afstemming tussen de betreffende 

afdelingen. Volgens de EU-planning moet AES uiterlijk Q4 2023 door de lidstaten 

ingericht zijn. AES zal ook in de externe releasekalender opgenomen worden 

welke via de werkgroep ODB IT gedeeld wordt. En via de gebruikelijke kanalen 

zullen de berichtspecificaties volgens afspraak 12 maanden van te voren met het 

bedrijfsleven gedeeld worden. Een koepel vraagt mbt de impact op systeem mbt 

transhipment, want met AES gaat de code 27 verdwijnen en de melding van 

kennisgeving van wederuitvoer MRN die verwijst naar uitgaande ATO. De Douane 

vraagt zich af of er ook een koppeling is van AES met het INF-systeem? Dit staat 

niet op de lijst en zal worden uitgezocht. Actie 

Een koepel merkt op dat bij wederuitvoer RTO nu geen wderuitvoeraangifte is. 

Volgens de Dual use Verordening is de vrees dat dat wel gedaan zou moeten 

worden, waarbij mogelijk deze melding gezien kan worden als de melding voor de 

Dual Use Vo. De Douane geeft aan dat dit nog onder discussie is. Een 

kennisgeving is een lichtere vorm van een aangifte en deze ziet alleen op de 

security gegevens. Daarnaast is de kennisgeving nu vormvrij, waarbij straks een 

elektronische kennisgeving komt. Hoe dat mbt de Dual Use Vo is is dat nog nader 

uit te zoeken, waarbij lex specialis geldt. AES komt terug bij de overleggen van de 

werkgroep ODB IT en AES zal op de externe releasekalender worden gezet. Actie 

 

4 EU Single Window environment for Customs (EU SWE-C) B2G 

De Douane geeft een presentatie over EU SWE-C en ook specifiek over B2G. Het 

EU SWE-C kent twee dimensies, een G2G en een B2G dimensie. Voor de B2G 

dimensie is het beeld in het voorstel is dat in de toekomst een voorafaangifte 

gelijktijdig wordt ingediend met het aanvragen van een bescheid zoals een GGB/ 

CHED-A. 

In de presentatie wordt het bedrijfsleven meegenomen in deze ontwikkeling 

waarbij aan het bedrijfsleven nadrukkelijk wordt gevraagd naar hun wensen voor 

deze dimensie. Bij de dimensie B2G ziet het op het “stroomlijnen”, het 

tegelijkertijd met het indienen van de douaneaangifte het aanvragen van een niet 

douane gerelateerd vergunning (bv veterinaire verplichtingen). Dus van G2G naar 

B2G. En verder is het doel om een uniform nummer/kenmerk (bv EORI) bij de 

systeemkoppeling te gebruiken. Hierbij wordt uitgegaand van huidige datatset en 

het slim combineren van beschikbare gegevens.  

In Brussel wordt aan de interne voorbereiding en aanpassing van systemen van 

Douane en de partners gewerkt. B2G moet nog nader worden uitgewerkt. Nu is 

eerst de focus op de voorafaangifte en vervolgens komt de aanvraag van bv een 

(veterinair) certificaat. De project groep is bezig eea neder uit te werken. Input 

voor wensen van het bedrijfsleven bij de EU verloopt via de Trade Contact Group 

(TCG). Het bedrijfsleven kan zich aanmelden bij de TCG, waarvoor bij de 

agendastukken een call voor nominaties is bijgevoegd.  

Een koepel vraagt of het ook inhoudt dat in andere regelgeving eea 

geautomatiseerd moet worden? De Douane geeft aan het gaat om zaken die al 

digitaal mogelijk zijn, bv in TRACES. Aanpassing van de andere wetgeving om 

aldaar digitale systemen te ontwikkelen is een ander traject, maar is wel 

onderdeel van het project.  

Er bestaat enigszins onduidelijkheid over en verwarring over de termen waarover 

wordt gesproken in de presentatie. Vanuit de koepels en vanuit de Douane wordt 

aangegeven dat er veel onduidelijkheid bestaat. Daarbij maakt het gebruik van 

veel afkortingen dit niet eenvoudiger. Het wordt breed gedeeld dat het 
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totaaloverzicht verloren wordt. De Douane gaat brainstormen en kijken wat er 

nodig is in de communicatie om het totaalplaatje inzichtelijker te maken en een 

beter totaalbeeld te creëren.  

 

5 ODB Strategische Ontwikkelagenda - Herijking prio’s korte 

termijn 

Een koepel vraagt m.b.t. de prio’s korte termijn de andere koepels 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  

 
6 Verslag werkgroep overleg 9 juni 2021 en actiepuntenlijst 

Verslag ter vaststelling. Partijen van het overleg gaan akkoord met datgene wat 

opgetekend is. 

 

Stand van zaken actiepuntenlijst.  

Voor de actiepunten mbt Projectvoorstel Signaleren risico’s strategische 

goederen wordt de deadline verzet naar Q4 2021. Wvb de tweede actie, volgt dat 

pas op het projectvoorstel om iets concreets aan BUZA voor te kunnen leggen.  

 

Actiepunt Strategische Ontwikkelagenda Herijking prio’s korte termijn 

staat op agenda en is daarmee afgedaan.  

 

7 Rondvraag & Sluiting 

Vanuit de koepels komt de vraag of in verband met AEO er meer openbaar kan 

worden gemaakt dan dat er op de openbare website en de website van de Kamer 

van Koophandel beschikbaar is. De Douane geeft aan dat de AVG geen 

onderscheid maakt, en dat er geen mogelijkheid wordt gezien om op grond van 

douanestatus meer of minder informatie te delen. 

 

Een koepel meldt dat er veel invoeraangiften met status aangehouden verificatie 

door de Douane nog niet afgehandeld worden. Dit legt zo groot beslag op de borg. 

De koepel vraagt hier aandacht voor en zal voorbeelden naar het ODB 

Secretariaat zenden. Actie 

 

De voorzitter sluit de vergadering. Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 

1 december 2021. 
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 22-9-2021 (stand 22-9-2021) 

 

Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

ODB MLT 9-6-

2021, 3.1 

Projectvoorstel Signaleren risico’s 

strategische goederen maken. 

Koepels  Q4-2021 

ODB MLT 9-6-

2021, 3.1 

Na ontvangst projectvoorstel contact 

leggen met BuZa m.b.t. project 

Signaleren risico’s strategische goederen. 

Douane Q4-2021 

ODB MLT 22-

9-2021, 3 

Automated Export System (AES) 

koppeling met INF-systeem nagaan. 

Douane Q4-2021 

ODB MLT 22-

9-2021, 3 

AES opnemen in externe releasekalender 

ODB IT en voortaan bij ODB IT agenderen 

Douane  Q4-2021 

ODB MLT 22-

9-2021, 5 

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

input voorzien.  

Koepels 1e week van 

november 

ODB MLT 22-

9-2021, 5 

Stavaza SO prio’s korte termijn delen met 

ODB-leden 

ODB 

secretaris 

z.s.m. 

ODB MLT 22-

9-2021, 5 

Compilatie input SO prio’s korte termijn 

zenden aan Douane.  

Koepel 1e week van 

november 

ODB MLT 22-

9-2021, 5 

SO Prio’s korte termijn agenderen de ODB 

werkgroepen Actueel, MLT en IT in 

december. 

ODB 

secretaris 

1 december 2021 

ODB MLT 22-

9-2021, 5 

Voorbeelden invoeraangiften 

aangehouden verificatie aanleveren.  

Koepel zsm 

ODB MLT 9-6-

2021, 3 

ODB Strategische Ontwikkelagenda, 

jaarlijkse herijking prio’s korte termijn. 

Koepels Jaarlijks 

agenderen in 

september. 

 

Bron Actiepunten Prio’s korte termijn 

Strategische Ontwikkelagenda 

Wie   Deadline   

2020 TFT, 4.1 Scancontroles. ODB bij ODB MLT 

vergaderingen meenemen in 

ontwikkelingen. 

Douane Continu 

2020 TFT, 4.1 Scancontroles. Input leveren hoe 

scancontroles in het logistieke proces in te 

richten. 

Koepels Continu 

2020 TFT, 4.2 Controlemiddelen. Inventarisatie maken 

nieuwe controlemiddelen en quick-scan 

maken en samen bespreken.  

Douane en 

koepels 

Q3-2021 

2020 TFT, 4.3 Gebruik identifiers en faciliteiten. Nagaan 

of de informatie over CAI en 

AEO/wederzijdse erkenning op website 

voldoende is of aanvullende communicatie 

nodig is. 

Douane Q3-2021 
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2020 TFT, 4.3 Gebruik identifiers en faciliteiten. Naar 

leden communiceren over CAI-bericht. 

Koepels Q3-2021 

2020 TFT, 4.3 Gebruik identifiers en faciliteiten. In 

voorlichting en opleidingen meer 

aandacht schenken aan AEO en 

wederzijdse erkenning. 

Koepels Q3-2021 

2020 TFT, 4.3 Gebruik identifiers en faciliteiten. In de 

raden bespreken of in aangiften een 

verschil in klant aangegeven kan worden. 

Koepels Q3-2021 

2020 TFT, 4.4 Pilot delen risicogegevens.  Koepels en 

Douane 

Q3-2021 

2020 TFT, 4.5 Mogelijkheden UCC. Voorstel voor 

onderzoek inbrengen bij de stuurgroep 

van Topsector Logistiek (TSL). 

Koepels Q3-2021 

2020 TFT, 4.5 Mogelijkheden UCC. Als het voorstel bij 

TSL niet tot een onderzoek leidt een lange 

termijn aanpak uitwerken, waarbij 

eventueel ook centralised clearance wordt 

meegenomen. 

Douane en 

koepels 

NNTB, zie 

bovenstaande 

actie. 

 

Bron Actiepunten Prio’s korte termijn die 

zijn afgedaan 

Wie   Deadline   

2020 TFT, 4.6 CVB. Reageren op input koepel en nader 

bespreken.  

Douane Afgedaan: Zie 

ODB Alg 23-6-

2021, 5 

2020 TFT, 4.6 CVB. Met Douane nadere toelichting delen 

over RTO. Daarna zal gezamenlijk gesprek 

volgen. 

Koepels Afgedaan: Zie 

ODB MLT 9-6-

2021, 5 

2020 TFT, 4.7 Signaleren risico’s strategische goederen Koepel Afgedaan: Zie 

ODB MLT 9-6-

2021, 3,1 

 

Bron Actiepunten die zijn afgedaan Wie   Deadline   

ODB MLT, 10-

2-2021, 6 

Koepels informeren of wijzigingen in het 

Handboek Douane ook gelogd worden om 

achteraf vast te kunnen stellen wat de 

situatie op een bepaald moment was.  

Douane Afgedaan: Zie 

ODB MLT 9-6-

2021, 4 

ODB MLT, 10-

6-2020, 3 

Onderzoek complexe machtigingsrelaties.  

Input onderzoeksvragen geven. 

Koepels Afgedaan: Zie 

ODB MLT 2-12-

2020, 6. 

ODB MLT, 10-

6-2020, 4 

ICS2: agenderen bij de geëigende van de 

ODB werkgroep vergadering van 23/24 

september 2020  

Secretaris Afgedaan: 

Geagendeerd bij 
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ODB MLT 23-9-

2020 

ODB MLT, 23-

9-2020, 3 

Bij projectmanager aanmelden voor de 

klankbordgroep ICS2. 

Koepels Afgedaan: 

Aanmeldingen 

ontvangen. 

ODB MLT, 2-

12-2020, 5 

Nagaan of rapport Onderzoek complexe 

machtigingsrelaties naar Tweede Kamer 

gaat. ODB hierover informeren. 

Douane Afgedaan: Zie 

ODB MLT 10-2-

2021, 5 

ODB MLT, 2-

12-2020, 6 

N.a.v. Ferry-overleg aangepaste Memo 

controles op terminals in relatie tot brexit 

delen met ODB. 

Douane Afgedaan: Zie 

ODB MLT 10-2-

2021, 5 

ODB Actueel. 

2-12-2020, 

2.3 

Actieplan digitale dienstverlening 

bespreken bij ODB MLT. 

Douane Afgedaan: Zie 

ODB MLT 10-2-

2021, 2.1 
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