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1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom. Aangezien de
vaste voorzitter afwezig is zit de ODB-secretaris de vergadering voor

Auteur
ODB secretaris

Aan de agenda wordt de rondvraag over de treinscan toegevoegd. De agenda
wordt met deze wijziging definitief vastgesteld.

Bijlagen
Bijlage 1 - actiepuntenlijst

2.

Mededelingen
1. Aard van de transactie
De voorzitter verwijst naar de schriftelijke mededeling over de aard van
transactie. Op 1 november 2021 is op de website Douane het actueel bericht
geplaatst over de codes te gebruiken bij de aard van de transactie. Op de website
staan ook uitgebreid de nieuwe codes vermeld. De koepels hebben er geen vragen
over.
2. World Customs Organization Technology Conference & Exhibition
2022
De voorzitter verwijst naar de schriftelijke mededeling over de aankondiging van
de World Customs Organization Technology Conference & Exhibition 2022 in
oktober 2022 in Maastricht. Zodra er voor het bedrijfsleven meer bekend is over
aanmelden als deelnemer van de conferentie of de beurs zal dat met ODB gedeeld
worden.

3.
Problemen INF-portalen
Een koepel heeft bij het vorig overleg een rondvraag ingediend over problemen bij
de INF-portalen, met name m.b.t. het afstaffelen. De Nederlandse Douane staat
de vereenvoudiging toe waarbij een INF is voor de totale hoeveelheid voor de
totale looptijd. De koepel vraagt zich af hoe andere lidstaten hier tegenover
staan? Verder is er een probleem als er in twee landen iets gedaan wordt, want er
kan niet gesplitst worden. Het systeem is gebouwd voor een zending per INF en
het portaal lijkt niet aan te sluiten bij de Nederlandse vereenvoudigingen. Over de

Verslag overleg werkgroep ODB Actueel 1 december 2021 Pagina 1 van 10

Kopie aan

problemen met de INF-portalen is met de Douane nauw overleg. Verder zal ter
verheldering de toelichting in het Handboek Douane nog aangepast worden.
4.
Directe vertegenwoordiging, maandkrediet en einde verificatie
Diverse koepels melden problemen met het gebruik van de zekerheid door de
vertegenwoordiger bij aangifte door een vertegenwoordigde. Het knelpunt komt
naar boven omdat dat de Douane aangiften voor langere tijd aanhoudt voor
verificatie. Het signaal is al door een van de koepels aangedragen en de Douane
heeft hierop een reactie heeft gegeven. Deze reactie zal nog met de andere ODBleden worden gedeeld. Actie
De koepels geven aan dat veel bedrijven niet weten dat ze tot einde verificatie
financieel verantwoordelijk zijn. De koepels zullen dit bij hun achterban nog onder
de aandacht brengen. Verder vragen de koepels zich af wat nu een redelijke
termijn is voor het geven van einde verificatie. In het Handboek Douane was
vroeger hiervoor een termijn van zes maanden opgenomen, welke ook eerder was
besproken in het ODB. Die termijn staat er om onbekende redenen niet meer in.
De voorzitter geeft aan dat dit naar aanleiding van een WOB-verzoek bij de
Douane onderzocht wordt. De Douane zal het ODB hierover nog nader informeren.
Actie Terzijde wijst een koepel erop dat WOB-verzoeken in principe openbaar
gemaakt moeten worden, maar ter tafel onbekend is waar dat gepubliceerd wordt.
De koepel geven aan dat aangezien de afhandeling van een aangifte erg lang kan
duren dit kan leiden tot financiële problemen bij de vertegenwoordiger. Een
koepel geeft aan dan dat men denkt aan afhandelingstermijn van maximaal een
maand. Het huidige systeem van aansprakelijkheid is voor een onduidelijke
periode van tijd en voor een onbeperkt potentieel risico. Een koepel geeft aan dat
bij de totstandkoming van het huidige systeem deze
verantwoordelijkheidsverdeling de enige mogelijkheid was om het voor elkaar te
krijgen. Daarbij zou de verificatie periode wel zo kort mogelijk moeten zijn.
Benadrukt wordt dat de logistieke keten (de expediteurs) niet in de problemen
mag komen. Voorheen onder het CDW was er geen probleem met zekerheidsteller
en betaler. In de huidige systeem onder de DWU geeft de expediteur aan dat hij
de betaler is. Een koepel geeft aan dat het indirect ook een probleem is bij de
aangevers/importeurs. Het is ook van belang bij de (lange) duur van afhandeling
onderscheid te maken in de reden van de aangehouden verificatie. Een koepel
meldt hierbij dat mogelijk met een toename van het aantal aangiften ook een
toename van monsteronderzoeken volgt en dus ook een afhankelijkheid is met de
snelheid van afhandeling ervan en beschikbare capaciteit bij het Douane
Laboratorium. De Douane geeft aan dat het probleem met name veroorzaakt
wordt door de aangehouden verificatie en wil onderzoeken of de periode van
verificatie verkort kan worden en of op andere wijze benaderd of ingevuld kan
worden. Daarbij wordt ook ingegaan op de uitleg van de DWU over vrijgave van
de goederen en einde verificatie. Hierbij wordt opgemerkt dat in de DWU geen
notie staat over vrijgave. De koepels steunen het onderzoek om te kijken of de
verantwoordelijkheid eerder op een andere plek gelegd kan worden en vragen om
tot een oplossing te komen. Actie
5.
Vrijgave van goederen in specifieke situaties
Door koepels is een voorstel ingediend om in een aantal gevallen de goederen niet
direct vrij te geven om zo de mogelijkheid te behouden om aangiften nog te
kunnen wijzigen. Dit is in het verlengde van de discussie over de uitleg van artikel
173 DWU (zie de actie daarover) door de Nederlandse Douane. De Douane
herkent de problematiek en vraagt de koepels met een eenduidige onderling
afgestemde lijst te komen. Actie De Douane zal zich intern verder beraden op
praktische en juridische mogelijkheden. Actie
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6.
ISOCA rapport WDO
Bij afwezigheid van DGFZ wordt dit agendapunt niet inhoudelijk behandeld. DGFZ
zal gevraagd worden voor een schriftelijke reactie te zorgen. Actie
7.
ODB Strategische Ontwikkelagenda
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp inhoudelijk besproken is bij het ODB
MLT van vandaag.
8.
Verslag overleg 22 september 2021 en actiepuntenlijst
De koepels hebben geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag van 22
september 2021 welke daarmee definitief wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag geeft een koepel bij agendapunt 5 DECO aan dat
een brede discussie over waarde bij e-commerce in haar ogen eerder past bij de
werkgroep ODB Actueel dan de ODB klankbordgroep e-commerce. De voorzitter
geeft hierop aan dat de ODB klankbordgroep e-commerce gezien de
vergevorderde implementatie recent besloten heeft vooralsnog alleen op ad-hoc
basis bijeen te zullen komen, waardoor de koepel de vraagstelling kan inbrengen
bij het overleg van de werkgroep ODB Actueel.
Stand van zaken actiepuntenlijst.
Met betrekking tot het actiepunt Kwaliteit Data geeft een koepel een korte
update. Het plan is een voorlichtingscampagne van koepels en Douane te
ontwikkelen. Daarbij zou de focus zijn op de meest gemaakte fouten (met
vergissingen en oplossingen) en de uitvoeraangiften (onachtzaamheid bij het
invullen). Gedacht wordt een aan E-zine met interview van de koepels.
Een koepel informeert naar de actie Handboek Douane (HD) met zoekfunctie
elektronisch, die te verdelen is in 2 vragen en de deadline die is gesteld op is
2022, zonder nadere kwartaalaanduiding. Ten eerst de vorige versies van het HD
inzichtelijk maken (wat stond wanneer in het HD) wat voor de koepel een
prioriteit heeft. En ten tweede het eenvoudiger kunnen zoeken in het HD, die voor
de koepel een vraag van lagere prioriteit is. De voorzitter geeft aan dat het
vermelden van een specifiek kwartaal in 2022 lastig is, zoals ook blijkt uit eerder
aangegeven toelichting. De Douane zal voor een schriftelijke update zorgen.
Afgesproken is dat de stand van zaken van de actiepuntenlijst verder schriftelijk
zal worden afgedaan.
9.

Rondvraag & Sluiting
1. Initieel onderzoek en audit vergunningverlening
De voorzitter deelt op de schriftelijk ingediende rondvraag mee dat de Douane
sinds enkele jaren de applicatie Audit Tool Douane (ATD) gebruikt bij
vergunningaanvragen (initieel onderzoek) en in het administratief toezicht
(cyclisch toezicht). Niet alle regiokantoren gebruikten ATD bij de afgifte van alle
vergunningen (DWU en accijns) en dat kan de reden zijn dat sommige collega's
onvoldoende ervaring hebben met het werken met ATD. ATD bevat voor alle
vergunningen behandelprogramma's voor het afgeven van vergunningen en het
administratief toezicht daarop. Afhankelijk van het type vergunning, aard van het
bedrijf, de aanwezige AO/IB en het goederenpakket, doorloopt een
controlemedewerker een reeks van vragen. Dit betekent ook dat niet alle vragen
van toepassing zijn en dat de controlemedewerker deze vragen kan overslaan.
Daarmee wordt een maatwerkaanpak per bedrijf toegepast en wordt het bedrijf
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niet lastig gevallen met vragen die niet van toepassing zijn. Het werken met deze
applicatie bevordert eenheid van beleid en uitvoering bij vergunning afgifte en het
administratief toezicht. De koepel dankt voor de toelichting en adviseert de
Douane er voor te zorgen dat de medewerkers de tool gebruiken en de
medewerkers te laten weten dat er vragen overgeslagen kunnen worden.
2. Nieuwe HS-codes en voorafaangifte
De voorzitter deelt op de schriftelijk ingediende rondvraag mee dat na de
schriftelijk reactie m.b.t. AGS op korte termijn een aanvullende reactie zal volgen.
Andere koepels geven aan dat de wijziging van GN-codes op meerdere vlakken
raakt, zoals bij het CVB en bij de vergunningen. Zo zijn bij schorsingsregelingen,
zoals bij bijzondere bestemming de nieuwe GN-codes wel mogelijk. Maar bij
aanvraag grensoverschrijdende vergunningen is de portal hier nog niet op
aangepast.
3. Rondvraag treinscan
Een koepel informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het al dan niet
vervangen van de treinscan vanwege bij het bereiken van het einde van de
levensduur. Een koepel geeft aan voor het vervangen van de treinscan te zijn en
heeft hierover al een brief aan de Douane gezonden. Daarbij is aangegeven dat
men met name congestie op terminals verwacht aangezien het scannen dan op
terminal zal moeten gebeuren. Diverse koepels delen de mening en benadrukken
dat de treinscan zou moeten blijven in verband met een goede logistieke
doorstroom en in het verlengde daarvan ter beperking van de kosten. Ze zullen de
Douane hierover ook schriftelijk over in kennis brengen. Actie
Terzijde geeft een koepel aan dat over storingen van scans in Rotterdam de
tijdelijke oplossing niet voldeed. De koepels vragen om een structurele oplossing.
Gemeld wordt dat de Douane op regionaal niveau het proces rondom scannen en
de communicatie erbij via de LEAN-methode zal doorlichten.
4. Uitvoervergunningen CDIU.
Een koepel meldt dat door de CDIU de termijn van 8 weken voor het verlenen van
exportvergunningen niet worden gehaald omdat BuZa schijnt niet tijdig te
reageren. De koepel vraagt hier aandacht voor en zal de vraag en de reactie van
Douane Regiokantoor Groningen nog per e-mail inzenden. Actie
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Het volgende overleg staat gepland op woensdag 9 februari 2022.
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 1-12-2021 (stand 1-12-2021)
Bron

Actiepunt

Wie

Deadline

ODB ACT, 2111-2018,
4,

Kwaliteit van de aangiften, gezamenlijke
aanpak bespreken.

Douane
en

Q1-2020

en
01-122021, 8
ODB ACT, 203-2019, 3 en

koepels

Gezamenlijke communicatie over Fiscale
strafbeschikking naar bedrijfsleven. Opzet

Koepels

Q2-2019 en ODB
Actueel 23-9-2020

10-6-2020, 9 vragen en antwoorden maken.
en Prio’s korte
termijn
SO
2020 DV 3,5
ODB ACT, 20-

Wijziging definitie exporteur. Beraden op Douane

3-2019, 5

formuleren beleid m.b.t. vormvereisten
voor vertegenwoordiging.

ODB ACT, 12-

M.b.t.

6-2019, 4

communicatie naar achterban afstemmen
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. 122-2020, 5 en
23-9-2020, 6

Doorzendplicht
AWB,
procedure Douane
ontvangstbevestiging maken en voorstel
per e-mail onderzoeken.

Q2-2020

ODB ACT. 122-2020, 9.1,
en
10-6-

Reageren
op
mening
wijzigingen Douane
aangiften m.b.t. code vertegenwoordiging
als verschrijving te zien.

Q4-2020

ODB ACT. 2-

Beleidsstandpunt m.b.t. het Hamamatsu- Douane

31-12-2020

12-2020, 2.6,
ODB Act. 102-2021,
2.1
en ODB Act.
9-6-2021, 7.4

arrest vaststellen en delen met ODB.

ODB ACT. 212-2020, 8 en

Handboek
Douane
met
zoekfunctie
elektronisch beschikbaar maken voor

9-6-2021, 7.3
en
01-122021, 8

bedrijfsleven.

bezwaar

en

terugbetaling Koepels

Douane

Q2-2019

Q3-2019

Q3-2019

Q3-2019

2020, 9 en
23-9-2020, 5

Douane

2022
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ODB ACT. 96-2021, 3

Toepassing van art. 173 DWU bij andere
lidstaten inventariseren en inbrengen bij
overleg met Douane en DGFZ over Samen
optrekken in Brussel.

Koepels

ODB ACT. 9-

Uitkomst inventarisatie art. 173 DWU bij DGFZ

6-2021,
3,
ODB ACT. 229-2021, 7

andere lidstaten als input gebruiken voor
overleg in Brussel.

ODB ACT. 22-

Beoordelen informatie ontwikkeling SMP Douane

9-2021, 6

al dan niet te delen met niet direct
betrokken koepels. En bij akkoord delen
informatie.

ODB ACT. 229-2021, 7

Beoordelen of andere koepels bij DGFZ
wetgevingstrajecten betrokken kunnen

Q4-2021

Q4-2021

Q4 2021

Q4 2021

worden.
ODB ACT. 229-2021, 8,2

EU-BTI-portal bij melding aangeven welke
klant het betreft.

Douane

Q4 2021

ODB ACT. 0112-2021, 4

Reactie Douane lange duur aanhouden
voor verificatie delen met ODB.

Douane

Q4 2021

ODB ACT. 0112-2021, 4

ODB infomeren over de uitkomst
onderzoek termijn afhandelen aangiften in
HD.

Douane

Q1 2022

ODB ACT. 0112-2021, 4

Onderzoeken of de periode van verificatie Douane
verkort of op andere wijze benaderd of
ingevuld kan worden.

Q1 2022

ODB ACT. 0112-2021, 5

Een eenduidige onderling afgestemde lijst Koepels
van situaties maken waarbij geen directe
vrijgave van goederen is.

Q1 2022

ODB ACT. 0112-2021, 5

Beraden op praktische en juridische
mogelijkheden voor afhandeling aangifte
zonder directe vrijgave van goederen.

Q1 2022

ODB ACT. 0112-2021, 6

ISOCA rapport WDO reactie geven DGFZ
afwezigheid deelname door NL Douane.

Q1 2022

ODB ACT. 01-

Reacties

Koepels

Z.s.m.

12-2021, 9,3

treinscan zenden aan Douane.

ODB ACT. 0112-2021, 9,4

Vraag m.b.t. CDIU vertraging afgifte
uitvoervergunningen schriftelijk indienen.

Koepel

Q4 2021

Bron

Actiepunten
Strategische

op

al

dan

niet

vervangen

Douane

Prio’s korte termijn Wie
Ontwikkelagenda die

Deadline

zijn afgedaan
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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 9-62021.

Bron

Actiepunten die zijn afgedaan

Wie

Deadline

ODB ACT. 22-

Conferentie over de Toekomst van Europa

DGFZ

Afgedaan:

9-2021, 2.3

aanvullende informatie en internetlink

informatie op iBabs

delen met ODB.

geplaatst.

ODB ACT. 22-

Laten weten of het toegestaan is de

9-2021, 5

praktijkgevallen met Commissie te delen.

30-9-2021

ODB ACT. 229-2021, 6

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

Afgedaan: 1e week
van november

ODB ACT. 229-2021, 6

Stavaza SO prio’s korte termijn delen met
ODB-leden

Afgedaan: zie mail
5 oktober 2021

ODB ACT. 229-2021, 6

Compilatie input SO prio’s korte termijn Koepel
zenden aan Douane.

Afgedaan: 1e week
van november

ODB ACT. 22-

SO Prio’s korte termijn agenderen de ODB ODB

Afgedaan: Zie ODB

9-2021, 6

werkgroepen
december.

MLT 1-12-2021, 4.2

ODB ACT. 229-2021, 8,1

Voorbeelden
problemen
INF-portalen Koepel
inzenden
voor
bespreking
komend
overleg.

Afgedaan: zie mail
5-11-2021

ODB ACT. 22-

Problemen INF-portalen agenderen bij

ODB

Afgedaan:

9-2021, 8,1

volgend overleg.

secretaris

geagendeerd
ODB
Actueel 1-12-2021,
3

ODB ACT. 229-2021, 8,3

Vraag over nieuwe Richtlijn Dual Use Koepel
Verordening schriftelijk indienen.

Actueel,

MLT

en

IT

Koepel

ODB
secretaris

in secretaris

Afgedaan: zie mail

Afgedaan: vraag en
antwoord Douane op
iBabs geplaatst op
16-11-2021.

ODB ACT. 96-2021, 8.1

Rondvragen schriftelijk afdoen.
1 Navorderingstermijn
2 Anti-dumpingrechten
3 Rechtsbescherming Sopropé
arrest
4 OSS accijnsgoederen

5
6

Douane

Afgedaan:
antwoorden
toegevoegd.

eHerkenning machtigingen
AGS DMS
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iBabs

ODB ACT. 96-2021, 2.2

Vragen
peiling
beantwoorden.

contacthistorie 2 Koepels

ODB ACT. 96-2021, 2.3

Flyer Webinar e-commerce van 16 juni
delen met achterban.

Koepels

Afgedaan:
2
koepels hebben zich
aangemeld
Afgedaan:
schrijven

bij
verslag

niet meer actueel.
ODB ACT. 102-2021, 5

Artikel 173 DWU agenderen bij komende
ODB Actueel.

Secretaris

Afgedaan:
ODB
Actueel 9-6- 2021, 3

ODB ACT. 102-2021, 9

Actiepuntenlijst agenderen bij komend
ODB Actueel

Secretaris

Afgedaan:
ODB
Actueel 9-6-2021, 5

ODB ACT. 102-2021, 9

Vraagpunten brexit uitvoerstroom naar
VK inventariseren.

Koepels

Afgedaan:
geen
reacties van koepels
ontvangen.

ODB ACT. 239-2020, 10

Vraag m.b.t. Vertegenwoordiging BTI Douane
voor
buiten
Nederland
gevestigde
verlader beantwoorden.

Afgedaan:
ODB
Actueel
9-6-2021,
7.1

ODB ACT, 126-2019, 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. 102-2021, 5

Artikel
173
DWU
voorbeelden
inventariseren en delen met Douane.

Koepels

Afgedaan:
aanvullende
voorbeelden

geen

ontvangen.
ODB Act. 2- ODB informeren over Publicatie procedure Douane
12-2020, 2.2
profielverfijning.

Afgedaan:
formulier
online
gezet
met
actueelbericht 23-42021 en iBabsbericht
25-5-2021

ODB ACT, 2111-2018 8.2

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

Afgedaan:
ODB
Actueel 23-9-2020

ODB ACT. 12-

Mededeling Werkgroep Procederen aan Koepel

Afgedaan:

2-2020, 2.2

secretariaat zenden.

Actueel 10-6-2020

ODB ACT. 122-2020, 4

iBabs als bruikbaar communicatiekanaal Douane
naar ODB leden onderzoeken. Tips and
tricks delen inventariseren en met ODBleden.

Afgedaan:
Gebruikerstips
geplaatst op ODB
informatief
30-112020

ODB ACT. 12-

eHerkenning, beslissen op verzoek tot Douane

Afgedaan:

2-2020, 8

gebruik conventioneel systeem.

Actueel 10-6-2020

ODB ACT. 122-2020, 9.4

In relatie met definitie exporteur DWU de Koepel en
definitie
exporteur
in
Dual
Use Douane
Verordening helder krijgen. Vraag is

Afgedaan:
publicatie Q&A 1612-2020
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ODB

ODB

belegd bij Min BuZa. Douane reclameert
aldaar.
ODB ACT. 122-2020, 9.9

Bedrijfsleven informeren dat Domestic
sale
uit
de
guidancedocument
Douanewaarde gaat.

Douane

Afgedaan:
ODB
Actueel 23-9-2020.

ODB ACT. 122-2020, 9.10

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

Douane

Afgedaan:
ODB
Actueel 10-6-2020,
9

ODB ACT. 106-2020, 2.1

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

Afgedaan:
Actiepunt belegd bij
ODB MLT.

ODB ACT. 106-2020, 2.1

Mededeling over de eindstatus van een Secretaris
aangifte
agenderen
bij
volgende

Afgedaan:
Actiepunt belegd bij

vergadering.

ODB MLT.

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

ODB ACT. 106-2020, 5

Coronacrisis
suggesties
communicatie opnemen.

in Douane

Afgedaan:
ODB
Actueel 23-9-2020.

ODB ACT. 106-2020, 9

Vraag
verplichting
gebruik
Overwegen actiepunt op te pakken.

BTI. Douane

Afgedaan: agenda
ODB Actueel 23-92020

ODB ACT. 106-2020, 9.1

Klankbordgroep
opzet uitwerken.

voorstel

Douane

Afgedaan:
ODB
Actueel 23-9-2020

ODB ACT. 10-

Venue en uitstel van de implementatie

Douane

Afgedaan:

6-2020, 10

van Deco. Reageren op rondvraag van
koepel.

presentatie
ecommerce webinar
die is gedeeld met
ODB 27-11-2020

ODB ACT. 10-

Lengte termijn uitstel van betaling i.v.m. Douane

Afgedaan:

6-2020, 10

coronacrisis nader uitleggen.

Actueel 23-9-2020

ODB ACT. 106-2020, 10

Navorderingstermijn DWU 3 of 5 jaar,
beleid Douane mededelen.

ODB ACT. 239-2020, 2.1

Definitie
exporteur.
Knelpunten
en Koepels
oplossingen van andere lidstaten delen
met de Douane.

Afgedaan:
aanvullende
ontvangen.

geen
input

ODB ACT. 23-

Wijzigen aangifte, noot Arrest Hof van C- Douane

Afgedaan:

als

9-2020, 5

97/19 Justitie Pfeifer & Langen GmbH

agendastuk in iBabs

delen met ODB.

geplaatst 25-9-2020

ODB ACT. 106-2020, 2.3

koepels

procederen,

Douane

Zie

ODB

Afgedaan:
ODB
Actueel 23-9-2020
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ODB Act. 2- Laten weten of vraag een BUZA over def
12-2020, 2.4
exporteur ook ziet op sancties.

Douane

ODB Act. 2- Aanpassing AGS n.a.v. definitie exporteur Douane
12-2020, 2.4
doorvoeren en ODB informeren.

Afgedaan:
ODB
Actueel 10-2-2021,
8
Afgedaan:
Wijzigingen
doorgevoerd
2021

ODB Act. 2- Corona en thuiswerken. Bereikbaarheid Douane
12-2020, 5
Douane onderzoeken.

23-1-

Afgedaan:
ODB
Actueel 10-2-2021,
8

ODB Act. 2- Afhandeling vergunningaanvragen i.v.m. Douane

Afgedaan:

12-2020, 9.3

Actueel
8

Brexit-drukte nagaan.
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ODB

10-2-2021,

