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1 Opening en vaststellen agenda      

De voorzitter heet iedereen welkom en met name de nieuwe deelnemers, die 

uitgenodigd worden zich kort voor te stellen. De Douane voegt nog aan de agenda 

toe een mededeling (2.6) met update over communicatie sancties Rusland.  

 

Een koepel vraagt om tijdens de rondvraag door te spreken over de Langetermijn 

strategie van het ODB. 

 

Een koepel vraagt aandacht voor overgang naar DMS4.0 en 4.1 in relatie tot de 

communicatie. 

  

2 Mededelingen         

2.1. -/- Mededeling Diplôme d’honneur ODB-lid  

De voorzitter deelt mee dat op Wereld Douane dag, 26 januari 2022, een lid van 

het ODB namens een koepel uit handen van de DG Douane de onderscheiding 

Diplôme d’honneur van de Wereld Douane Organisatie heeft ontvangen. Het 

thema van de WDO voor 2022 is data gedreven: 'Scaling up Customs Digital 

Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem'. De 

verandering van de Douane van een traditionele, door veel papier gedreven, 

dienst naar de hedendaagse moderne data gedreven handhavingsorganisatie is 

mede gerealiseerd met de intensieve betrokkenheid van het bedrijfsleven. Vanuit 

de rol als voorzitter van de Raad van Internationale Handel van de koepel heeft 

het lid jarenlang die koepel mede vertegenwoordigd in het ODB. Op strategisch 

niveau, met een sterke inbreng in de ontwikkeling van het strategisch 

meerjarenplan en op het vakinhoudelijke niveau in de ODB-werkgroepen. Voor 

zijn jarenlange inzet in samenwerking, op basis van wederzijds vertrouwen, erop 

gericht de Douane de ontwikkelingen van het bedrijfsleven te kunnen laten 

volgen, daarop passend te kunnen anticiperen en mee te kunnen laten groeien 

naar een data gedreven wereld, kreeg het lid deze erkenning door middel van een 

Diplôme d’honneur. 

 

2.2. -/- ODB Event  

De voorzitter deelt mee dat de voorbereidingsgroep voor het ODB Event 2022 

i.v.m. de samenloop met andere events, zoals het SDU Douanecongres en de 

WCO Technology Conference & Exhibition geadviseerd heeft het ODB Event dit 

jaar niet door te laten gaan. Het ODB heeft via een e-mailronde laten weten de 

conclusie te ondersteunen, waarmee het ODB Event 2022 definitief niet doorgaat.   

 

2.3. -/-  Mededeling Publicatie ODB-stukken via website Douane  

De Douane deelt mee dat met ingang van 1 januari 2022 algemene informatie 

over ODB, het ODB Protocol, de vergaderplanning en de ODB-verslagen en 
bijbehorende stukken openbaar gepubliceerd worden op de website van de 

Douane. Specifiek op de pagina ‘Douane voor bedrijven’. De stukken die voorheen 

op de Kennis DC Logistiek zijn gepubliceerd blijven er nog even staan. En aan de 

organisatie Kennis DC Logistiek is dank gegeven de stukken aldaar te mogen 
publiceren.  

 

2.4. -/- WCO Technology Conference & Exhibition.  

De Douane deelt mee dat het ODB geïnformeerd is over de WCO Technology 

Conference & Exhibition in oktober 2022 en de leden van het ODB gevraagd is 

deze informatie met hun achterban te delen. Aan het programma wordt door de 
WCO in nauwe afstemming met de Douane nog hard gewerkt.  

 

De koepels wordt gevraagd om aan het event deel te nemen en om eventueel te 

overwegen om zich als koepelorganisaties op de beurs te laten zien op een 
(gezamenlijk) te huren stand. Dit kan via de WDO worden aangevraagd en 

georganiseerd. Verwacht wordt dat het congres druk bezocht gaat worden, veel 

landen zullen een afvaardiging sturen. Het thema is dit keer niet alleen specifiek 

IT en technologie gericht, ook zal veel aandacht gegeven worden aan handel, 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/douane_voor_bedrijven
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logistiek, data, supply chain compliance. Ook zullen alle DG’s van de EU landen 

aanwezig zijn en wordt getracht de Eurocommissaris deel te laten nemen.  
 

2.5. -/- Mededeling Implementatie AES Uitgaan  

De Douane deelt mee dat binnen het programma DWU&MASP AES Uitgaan 

(Automated Export System) één van de te realiseren en implementeren trajecten 

is. AES Uitgaan komt in een nieuw douanesysteem, BUP, dat de functie van DMF 
voor het proces Uitgaan overneemt. Bij de Douane bestaat de behoefte om binnen 

de structuur van het ODB de implementatiestrategie van AES Uitgaan vorm te 

geven en mogelijke risico’s voor het bedrijfsleven in kaart te brengen. Voorgesteld 

wordt om onder de werkgroep ODB IT een klankbordgroep AES Uitgaan samen te 
stellen. De klankbordgroep AES Uitgaan kan bestaan uit leden van het ODB IT 

waarbij ook organisaties uit de luchtvaart en maritieme sector en 

softwareontwikkelaars zijn aangesloten.  

 
De koepels hebben geen vragen gesteld over het voorstel. De uitvraag om zitting 

te nemen in de nieuwe klankbordgroep wordt via de ODB postbus uitgestuurd. 

Actie 10: Douane 

 

2.6. -/- Mededeling Update communicatie sancties Rusland 
De voorzitter geeft een korte update m.b.t. de communicatie over de sancties 

Rusland n.a.v. de inval in Oekraïne. De verwachting is dat de situatie voorlopig 

blijft bestaan. De Europese Commissie reageert snel op alle vragen die worden 

gesteld.  
 

Een koepel geeft aan dat er laat is overgegaan tot gedegen communicatie, dat is 

voor in de toekomst wel raadzaam om beter te organiseren en uit te voeren. Er 

wordt gevraagd door de koepel om een formele stand van zaken, het liefst op 

dagelijkse basis. Dit helpt het bedrijfsleven om op de hoogte te zijn en te blijven 
en te kunnen handelen naar deze laatste stand van zaken. Daarnaast wordt 

gevraagd om een besluit te nemen omtrent de voortgang van de communicatie. 

Voorgesteld wordt om een zelfstandig ‘Rusland-overleg’ te organiseren om de 

juiste importantie te geven aan dit onderwerp.  
 

De Douane geeft aan dat dit naar behoefte gepland gaat worden, verwacht in 

week 11. Een dagelijkse update wordt ook opgesteld. Een koepel geeft aan dat dit 

ook vice versa kan worden geleverd, zodat de Douane ook informatie vanuit het 
bedrijfsleven ontvangt. Actie 11: Douane.  

 

Een koepel ziet graag ook duidelijkheid omtrent informatie in relatie tot Belarus, 

want dit is niet altijd het geval.  
  

Een koepel geeft aan dat vanuit het Ministerie van EZK een overleg wordt 

georganiseerd, dit betreft een communicatie-overleg, is het bedrijfsleven zich 

daarvan bewust? De overige koepels geven aan dat het bekend is. 
 

3 Ontwikkelingen in EU - Wise Persons Group  

De Douane licht de EU-ontwikkelingen en met name die van de Wise Persons 

Group toe. De (mogelijke) uitkomsten die de Douane en Nederland raken worden 

besproken. Daarbij wordt met name ingegaan op de gedachte om tot een EU 
Douane agentschap te komen. Wat kunnen we aan effecten voor Douane en 

bedrijfsleven verwachten. Welke beelden hebben de Douane en het bedrijfsleven 

daarbij? En op welke wijze kunnen we gezamenlijk optrekken in de EU en Brussel? 

 
Een koepel vraagt in hoeverre er invloed kan worden uitgeoefend op de 

uitkomsten van de rapporten, als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen op 

douanegebied. Het is wenselijk als het bedrijfsleven hier actief aan kan bijdragen. 

Wat betreft de governance is gezamenlijk optreden tussen de Douane en 
bedrijfsleven van belang. 

 

Een koepel stelt voor om een themasessie, van wellicht enkele dagen, te 

organiseren om in gezamenlijkheid te bespreken wat de Douane en het 
bedrijfsleven van belang vinden in de ontwikkelingen, vooruitlopend op wat het 
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rapport van de WPG gaat opleveren. De Douane geeft aan dat het rapport eerst 

afgewacht wordt, want discussiëren vooraf is lastig. Voorgesteld wordt om in april 
2022 een bijeenkomst te plannen, waarbij inbreng van het bedrijfsleven gevraagd 

wordt. Actie 12: Douane en drie koepelorganisaties.   

 

4 Ondermijning       

Dit agendapunt is omwille van de tijd niet behandeld en wordt doorgeschoven 

naar het volgende overleg. Actie 13: Douane. 

 

5 Integriteit       

De Douane licht de verbeteragenda Integriteit toe, door het geven van een korte 

presentatie. Deze is samen met de Kamerbrief met het ODB gedeeld. De 

presentatie wordt via het ODB secretariaat gedeeld en ook de namen van reeds 

deelnemende leden van het bedrijfsleven met de leden van het ODB. Actie 14: 

Douane 

 

Leden van het ODB worden meegenomen in de ontwikkeling van de 

theatervoorstelling omtrent integriteit en zullen hier binnenkort voor worden 

uitgenodigd. Actie 15: Douane  

 

In de toelichting op de ontwikkeling van een Bureau Veiligheid en Integriteit 

(onderdeel van de Verbeteragenda) geeft het bedrijfsleven aan dat een meldpunt 

wenselijk is, omdat men zaken signaleert die daarvoor melding behoeven. Een 

koepel vraagt de voortang van de Verbeteragenda inclusief BV&I periodiek 

terugkomt op de agenda van het ODB. De Douane ondersteunt dit voorstel. 

Afgesproken wordt om dit over drie maanden opnieuw te agenderen. Actie 16: 

secretaris ODB. 

 

6 EU Openbaar Ministerie, EPPO   

Twee Officieren van Justitie (OvJ) van het EU Openbaar Ministerie (EOM) geven 

een algemene toelichting over EU Openbaar Ministerie (EUROPEAN PUBLIC 

PROSECUTOR’S OFFICE/EPPO). Zij presenteren de informatie. Algemene info staat 

op website EPPO(www.eppo.europa.eu/en) welke met ODB is gedeeld. De Douane 

kan waar nodig nog nadere context geven.  

 

Sinds  1 juni 2021 moeten strafbare feiten bij het EOM gemeld worden. Het EOM 

bekijkt op EU-niveau of er zaken strafrechtelijk aanhangig gemaakt moeten 

worden. Daarbij wordt een minimum nadeel van € 10.000 of meer aan rechten bij 

invoer gehanteerd en er tevens sprake is van een opzettelijk gepleegd strafbaar 

feit. Daarbij worden de door de lidstaten gemelde (kleine) bedragen bij elkaar 

opgeteld om over de vereiste minimumbedrag van € 10.000 te komen. Ook bij 

strafbare feiten die een inbreuk vormen op het gemeenschappelijk btw-stelsel, 

indien zij verband houden met het grondgebied van twee of meer lidstaten, het 

gevolg zijn van een frauduleuze constructie waarbij die strafbare feiten op 

gestructureerde wijze worden gepleegd teneinde misbruik te maken van het 

gemeenschappelijk btw-stelsel, en waarbij de totale uit de strafbare feiten 

voortvloeiende schade ten minste € 10.000.000 bedraagt. Het EOM beslist en 

draait de onderzoeken en dus niet het OM van een lidstaat. Als de koepels nog 

specifieke vragen hebben kunnen de aanwezige OvJ’s EOM met de betreffende 

koepel/s een nadere (gezamenlijke) vervolgafspraak maken. 

 

Een aantal vragen zijn ter tafel gebracht vanuit de koepels. 

- Welke vormen van samenwerking met het bedrijfsleven bestaan er in dit 

nieuwe gremium? 

- Wat is het mandaat? 

- Zijn er concrete zaken te benoemen in relatie tot e-commerce? 

Een nader overleg op dit onderwerp vindt via de Douane plaats, waarbij wordt 

aangegeven dat de vertegenwoordigers vanuit EPPO bereid zijn om hierin te 

ondersteunen. 
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Opgemerkt wordt vanuit een koepel wordt om goed de doelstelling te duiden en 

dat onderscheid gemaakt moet worden tussen onbewust fout gedrag en crimineel 

gedrag. Hierop wordt door het EOM bevestigd dat het alleen over crimineel gedrag 

met opzet gaat. 

 

7 Strategische Ontwikkelagenda - Terugkoppeling bezoek aan 

staatssecretaris  

De Douane en de koepels geven een terugkoppeling van het 

kennismakingsgesprek met de nieuwe staatssecretaris voor Toeslagen en Douane.  

Bij het gesprek bestond de vertegenwoordiging namens ODB uit koepels. Naast 

voortgang van de Strategische Ontwikkelagenda is gesproken over diverse actuele 

onderwerpen. Een kort verslag is gemaakt en wordt gedeeld met de leden van het 

ODB. Actie 17: Douane 

 

8 Jaarverslag ODB 2021 

De voorzitter geeft aan dat er gewerkt wordt aan de eerste versie van een 

Jaarverslag ODB. De conceptversie is met ODB gedeeld en de ontvangen input 

wordt verwerkt en zal met de DG Douane nog definitief afgestemd worden. 

Daarna zal het door Communicatie in een passende vorm gegoten worden en 

gepubliceerd.   

 

Voor volgende Jaarverslagen ODB is het streven om zo kort mogelijk na het einde 

van het betreffende jaar het Jaarverslag ODB te publiceren. Daarom wordt 

volgende procedure voorgesteld:  

- opvraag input 1 oktober 2022;  

- input aanleveren uiterlijk 10 oktober 2022; 

- input verwerken en conceptversie maken en delen met ODB;  

- definitief vaststellen bij het ODB Algemeen november 2022;  

- In december 2022 kunnen eventuele substantiële wijzigingen in een e-

mailronde afgehandeld en verwerkt worden.  

- Publiceren eerste week januari 2023.  

 

Het ODB gaat akkoord met deze procedure. Benadrukt wordt dat het jaarverslag 

een gezamenlijk product is. Er wordt nagedacht over een logo voor het ODB. 

Actie 18: allen 

 

9 Topsector Logistiek      

Er wordt een mondelinge toelichting gegeven update over de Stuurgroep ketens 

Topsector die zich onder meer bezig houdt met IT en data in relatie tot ketens. 

Men praat over logistieke ketens, gaat over grenzen heen, de manier waarop die 

werden aangestuurd was gericht op efficiënt en lean, maar gezien alle 

verstoringen is een hele nieuwe manier van opzetten van ketens nodig, Resilient, 

agile wordt dit genoemd.  

 

Daarvoor is data delen vereist binnen ketens tussen alle partijen, bedrijven, 

overheid en ondersteunende autoriteiten. Wel gericht dat niet alleen grote partijen 

deelnemen, maar ook MKB-gericht. Alle experts hebben allemaal andere beelden 

op logistieke ketens, bijvoorbeeld het Ministerie van I&W praat over ketens vanuit 

infrastructuur, maar dat is iets anders dan de goederenstroom.  

 

De Stuurgroep probeert ketens te visualiseren, om deze vervolgens te delen met 

partijen, om deze bewust te maken van wie is waarbij betrokken, van wie zijn 

wanneer welke data nodig. De topsector logistiek praat daarom ook met IT-

leveranciers, om deze datadeling tot stand te kunnen brengen, met autorisatie en 

identificatie. Inclusief de wettelijke eisen. De analyse o.b.v. use cases, leidt tot 

meer inzichten.  
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De Douane meldt dat de klantreis uitvoer die al eens gemaakt is een voorbeeld is. 

ECMR: wordt ingezet als basis voor het uniformeren, maar de Douane meldde dat 

andere documenten de basis vormen voor andere modaliteiten, deze worden 

meegenomen. De modellen van ketens worden gedeeld in het ODB. De Douane 

vat samen: we pakken dit schema samen op.  

 

Een koepel merkt op dat bij data delen de juiste data gedeeld moeten worden met 

de juiste ketenpartner. De wetgeving moet ook juist zijn ingeregeld. Ga goed in 

detail analyseren, wie is eigenaar van de data. Ten slotte, er is ondertussen heel 

veel beschikbaar aan informatie rondom data delen.  

 

De koepel die dit punt in heeft gebracht reageert dat veel kleine partijen met tal 

van producten bezig zijn en hebben veel potentie, maar ze worden niet opgepakt. 

Onbekend, onbemind en wat is allemaal nodig voor marktpartijen om meer te 

delen. 

 

De Douane vult aan dat een verschil is waar te nemen in relatie tot eerdere 

samenwerking met betrekking tot data delen. Het visualiseren is te vergelijken 

met een klantreis die ooit is gedaan, zo krijg je ook de uitvoeringspraktijk in beeld 

en zo worden de uitwisselingsmomenten zichtbaar in de keten. 

 

Actie 19: Douane en TSL zullen een vervolgoverleg plannen. 

 

10 Verslag overleg 23 juni 2021, actiepunten  

De voorzitter deelt mee dat het verslag van het overleg 23 juni 2021 via een e-

mailronde definitief is vastgesteld. Het overleg van november 2021 heeft geen 

doorgang gevonden. 

 

Actiepunten 

Bij de agendastukken is een memo gevoegd met een overzicht van de activiteiten 

die onder ODB-verband lopen.   

 

11 Rondvraag en Sluiting        

Een koepel geeft aan de lange termijn doelstellingen relatief langzaam tot 

wasdom komen. Er wordt gepleit om concrete actiepunten te formuleren en het 

volgende ODB te bekijken hoe de punten worden belegd. Daarnaast ook kritisch 

bekijken of actiepunten wellicht worden afgerond zonder nadere uitwerking. Actie 

20: Koepels en Douane op agenda juni 2022. 

 

Een koepel stelt een vraag over communicatie in relatie tot de overgang van AGS 

naar DMS 4.0 en 4.1, waarbij zorgen ontstaan over de ontwikkeling in de 

voortang. Gevraagd wordt of een versnelling gegeven kan worden. Er zou op de 

website van de Douane komen met informatie, dat is nog niet gerealiseerd.  

De Douane stelt dat via de website wel degelijk over de overgang is 

gecommuniceerd. Ook is waargenomen dat partijen niet altijd adequaat reageren. 

De Douane gaat hier nader bekijken welke stappen moeten worden gezet. 

Voorgesteld wordt dit punt op de agenda komt van het volgende ODB. Actie 21: 

secretaris ODB 

 

Een koepel vraagt of parkeerplaatsen zijn te reserveren, aangezien de 

vergaderingen die gaan komen fysiek zullen zijn. Het secretariaat zal dit nagaan 

en erover terugkoppelen. Actie 22: Douane.  

 

Omtrent het onderwerp e-Facturering in relatie tot het systeem DVS is een grote 

zorg geuit door een koepel, met name de behandeling rondom de IT. Gevraagd 

wordt om leiderschap te tonen aan de kant van de Douane. De Douane heeft met 

de koepel hierover gesproken.  
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Het volgende overleg ODB Algemeen vindt plaats op woensdag 22 juni 2022.  
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 9-3-2022 (stand 22-6-2022) 

 

Nr. Vergadering Agp Onderwerp Wie Wanneer 

13 2022-03-09 en 

2022-06-22, 7 

4 Ondermijning agenderen bij het volgende 

ODB 

Douane 9-11-2022  

16 2022-03-09 5 Voortgang Verbeteragenda Integriteit 

(incl. Bureau Veiligheid & Integriteit) 

periodiek agenderen.  

Douane  Periodiek 

beoordelen.  

18 2022-03-09 en 

2022-06-22, 7 

8 Logo voor het ODB bedenken. Allen Q1-2022 
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Nr. Vergadering Agp Afgedaan Wie Wanneer 

22 2022-03-09 11 Nagaan of het mogelijk is parkeerplaatsen 

te reserveren voor fysieke vergaderingen 

en communiceren naar de ODB-leden. 

Douane ODB Algemeen 22-6-2022, 7 

21 2022-03-09 11 Communicatie naar bedrijfsleven over de 

overgang van AGS naar DMS agenderen bij 

het volgende ODB 

Secretaris ODB Algemeen 22-6-2022, 7 

20 2022-03-09 11 Concrete actiepunten lange termijn 

doelstellingen formuleren en beleggen. 

Afronding actiepunten bekijken. Te 

agenderen bij het volgende ODB. 

Koepels en 

Douane 

ODB Algemeen 22-6-2022, 6 

19 2022-03-09 9 Overleg TSL, koepels, Douane over data 

delen plannen. 

Douane en 

TSL 

ODB Algemeen 22-6-2022, 7 

17 2022-03-09 7 Kort verslag bezoek aan staatssecretaris 

delen met ODB 

Douane Op 21-6 in ibabs geplaatst bij 

agendastukken ODB Alg 9-3-

2022  

15 2022-03-09 5 ODB leden uitnodigen voor 

Theatervoorstelling Grenzeloos. 

Douane Koepels zijn uitgenodigd voor 

première 9 mei en 2 juni. 

14 2022-03-09 5 Presentatie Verbeteragenda Integriteit en 

de namen van de reeds deelnemende leden 

van het bedrijfsleven delen met ODB. 

Douane Op 1-4 in ibabs geplaatst bij 

agendastukken ODB Alg 9-3-

2022  

12 2022-03-09 3 Bijeenkomst bespreking Themasessie 

bespreking rapport WPG houden.  

Douane en 

drie 

koepelorganis

aties 

Rapport gepubliceerd 31-3-2022. 

Heisessie gehouden 9-10 mei. 

11 2022-03-09 2.6 Sancties: dagelijkse update opstellen en 

met bedrijfsleven delen. 

Douane Op 3 maart is een ingelast ODB 

overleg communicatie sancties 

gehouden, en brede 

communicatie ingericht en zijn 

FAQ’s met ODB gedeeld op 17 

maart. 18 maart  is over de 

communicatie bij gepeild en ODB 

tevreden. 

10 2022-03-09 2.5 Bij de koepels uitvraag doen om opgave 

zitting in kbg AES-uitgaan. 

Douane Q1-2022 

9 2021-06-23 6 Totaaloverzicht maken van lopende ODB-

acties. 

Secretaris ODB Algemeen 9-03-2022, agp 

10. 

8 2021-06-23 2.5 Mogelijkheid live ODB Event onderzoeken.  Voorbereiding

sgroep 

ODB Algemeen 9-3-2022, agp 

2.2. 

7 2021-06-23 2.7 Doorontwikkeling Bewijs van Goede Dienst 

Sessie plannen onder ODB MLT. 

Secretaris ODB MLT 22 september en 7 

oktober 2021 

6 2021-06-23 2.6 ODB Social Event organiseren Secretaris Plaatsgevonden 29 september 

2021 

5 2021-03-10 5.2 Samen optrekken Brussel. Overleg DGFZ, 

Douane en relevante koepels over 

onderlinge afstemming inplannen  

DGFZ Overleg gepland 9-9-2021 

4 2021-03-10 2.9 CVB agenderen komend overleg. Secretaris ODB Algemeen 23-06- 2021, agp 

5 

3 2020-11-04 6 Omzetten notities prio’s 2020 in 

actiepunten 

Secretaris ODB Algemeen 23-06- 2021, agp 

6.3  

2 2020-07-08 7 Bewijs Goede Dienst agenderen komend 

overleg.  

Secretaris ODB Algemeen 23-06-2021, agp 

2.7 

1 2019-10-30 7 NVWA Domeinoverleg Import: toelichting 

traject met bedrijfsleven ontwikkelingen 

2025-2030. 

NVWA ODB Algemeen 10-03 2021, agp 

2.3. 
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