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1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom. In verband met 

de wisseling van vertegenwoordiging bij een van de koepels, stelt de nieuwe 

deelnemer zich kort voor.  

 

Aan de agenda wordt door de Douane een mededeling toegevoegd: Nominatie 

Bilaterale TFC VK-NL voor de “NBCC Stronger together Award 2022”.  

 

Een koepel vraagt of verstoringen van douanesystemen op de agenda geplaatst 

kan worden en heeft er een aantal vragen over. De voorzitter geeft aan dat dit 

onderwerp onder de werkgroep ODB IT valt en daar al op de agenda staat. De 

vragen van de koepel zullen met de voorzitter van ODB IT gedeeld worden.  

 

De agenda wordt met de wijziging definitief vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

1. Handhaving artikel 148 lid 4 letter C van de verordening 

2015/2446 (GVo.DWU) 

De voorzitter verwijst naar de bij de agenda gevoegde mededeling en vraagt of de 

koepels er nog vragen over hebben. 

 

Een koepel verzoekt m.b.t. de zinsnede “misbruik(geen vergissing)” in de laatste 

zin van de mededeling om duidelijkheid over wat met misbruik en vergissing 

bedoeld wordt, aangezien het tot een boete kan leiden. De Douane volgt in de 

ogen van de koepel een erg nauwe uitleg, hierbij wordt de artikel 173 DWU 

discussie aangehaald, en het is niet altijd eenduidig wanneer ongeldig maken van 

een aangifte toegestaan wordt. De memo is op die punten niet helemaal helder.  

Onder andere ook in gevallen dat de toestemming om een aangifte ongeldig te 

maken weer ingetrokken wordt. De Douane geeft aan de termen in de memo zo 

helder mogelijk uit te zullen leggen om verwarring te voorkomen. En verder geeft 

de Douane aan dat het terughoudend omgaan gelegen is in het feit dat er maar 

een beperkt aantal situaties zijn waarin ongeldigmaken is toegestaan. DGFZ geeft 
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aan dat in de situatie van 4 letter C er sprake is van goederen die voor twee 

regelingen zijn aangegeven. Het kan zijn dat er niet helemaal juist invulling geven 

wordt. Er is dan bij vergissing aangegeven voor meer dan een regeling. Een 

koepel geeft hierop aan dat het kan zijn dat bijvoorbeeld per vergissing zowel een 

door een douaneagent als door het bedrijf zelf een aangifte ingediend is voor de 

zelfde goederen. Dan zou de aangever de keuze moeten krijgen welke aangifte 

ongeldig gemaakt moet worden en zou het niet standaard de laatst ingediende 

aangifte moeten zijn. De Douane geeft aan dat het er om gaat om de vergissing 

te corrigeren en dan hoeft het niet de laatste te zijn. Tot slot geeft de Douane aan 

dat het weer intrekken van toestemmingen vreemd overkomt en wordt de koepel 

gevraagd er concrete voorbeelden van aan te leveren. Actie 80: koepel 

 

Een koepel vraagt wat de gevolgen voor de terminal zijn als de goederen die na 

vrijgave van de terminal zijn vertrokken en de aangifte na vrijgave ongeldig wordt 

gemaakt. De Douane geeft aan dat bij ongeldig maken de goederen zouden 

moeten zijn aangegeven voor een andere regeling, waardoor het voor een 

terminal geen probleem zou moeten zijn.  

 

In het verlengde van het aangehaalde artikel 173 DWU-discussie deelt een koepel 

een mee dat m.b.t. het wijzigen van de aangifte i.k.v. art. 173 DWU een 

Rechtbank en de Hoge Raad geconcludeerd hebben dat het wijzigen van de 

aangever mogelijk is. Een definitieve uitspraak wordt nog afgewacht. Verder 

meldt de koepel dat ook m.b.t. artikel 148 GVo.DWU geprocedeerd wordt, maar 

daar is voorlopig nog geen uitspraak te verwachten. De koepel verzoekt de 

Douane om op korte termijn met een breder beleidsbesluit te komen m.b.t. art 

173 DWU.  

DGFZ geeft aan samen met de Douane de aangehaalde uitspraak aan het 

bestuderen te zijn. Een andere koepel geeft aan een werkdocument van de 

Commissie te hebben gezien die een ruimere uitleg heeft, bv ook over quota 

waarbij een wijziging van de aangifte wel mogelijk zou moeten zijn. DGFZ geeft 

hierop aan dat het werkdocument binnenkort bij de CEG-FOR nog besproken 

wordt. Hierbij vraagt DGFZ of het bedrijfsleven voorbeelden kan aanleveren 

bijvoorbeeld m.b.t. het wijzigen van vertegenwoordiging. Als bij de bespreking 

blijkt dat de huidige (Nederlandse) uitleg van de wetgeving niet wenselijk is, dat 

zal die in de uitleg en ook in de automatisering aangepast moeten worden. Dat is 

complex en ook nog nader uit te werken. De Douane is er mee bezig en we 

moeten de discussie in Brussel afwachten. M.b.t. Art 173 DWU is de wetgeving 

niet gewijzigd maar er kan wel nog eens een keer naar gekeken worden. Een 

koepel geeft aan dat de redactie van het artikel aangepast zou moeten worden of 

uit de uitleg of de guidance moeten blijken. Ook vraagt de koepel zich af of de 

uitleg ook voor de douane wenselijk is. Overigens schijnt de uitleg bij andere 

lidstaten niet zo eng te zijn als in Nederland. Daarbij wordt ook opgemerkt dat het 

een tijd kan duren voordat er een eindproduct opgeleverd wordt en dat niet altijd 

elementen uit tussentijdse versies van werkdocumenten ook in het eindproduct 

terecht komen Een koepel geeft hierop aan dat het met name om de ratio van 

artikel 173 DWU gaat die niet goed tot uitdrukking komt. Vooralsnog wordt 

ingezet op aanpassing van de guidance, maar aanpassing van de bestaande 

wetgeving is nu niet reëel, maar het is wel iets om mee te nemen bij de 

ontwikkeling van nieuwe Europese douanewetgeving. 

 

Afgesproken wordt dat op korte termijn, en niet pas bij het volgende ODB, een 

inhoudelijk vervolggesprek gehouden wordt met de inhoudelijk experts van de 

Douane, DGFZ en diverse relevante koepels. Gespreksonderwerpen zijn dan: 1) 

hoe zien we samen de uitleg van 173 DWU? 2) samen optrekken in Brussel 
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eventueel in de vorm van een gezamenlijke non-paper vanuit NL perspectief. Een 

koepel zegt m.b.t. de non-paper haar medewerking toe. Actie 81: Douane  

  

2. Nominatie Bilaterale TFC VK-NL voor de “NBCC Stronger together 

Award 2022”. 

De voorzitter deelt mee dat de NBCC (Netherlands British Chamber of Commerce) 

de bilaterale Trade Facilitation Committee (TFC) NL-VK overleggen genomineerd is 

voor de “NBCC Stronger together Award 2022”. Het is in die categorie een van de 

vijf finalisten op de longlist. De prijzen zullen worden uitgereikt bij het NBCC 

North Sea Neighbours dinner op 9 juni. De koepels zijn over de nominatie zeer 

verheugd en zijn benieuwd of de prijs gewonnen wordt.  

Meer informatie staat op de website van de NBCC: 

https://www.nbcc.co.uk/events/nbcc-awards-2022/award-categories-2022  

https://www.nbcc.co.uk/news/314-longlist-nbcc-awards-2022 

 

3. European Single Window environment for Customs (EU  

SWE-C)  

De voorzitter geeft aan dat dit agendapunt komt te vervallen vanwege de 

onverwachte afwezigheid van de inhoudelijk Douane-expert. Het wordt verzet 

naar de volgende vergadering. DGFZ geeft aan dat het voorstel nog in 

behandeling is bij de Raad en er nog enige tijd is om de inhoudelijke bespreking 

te verplaatsen. De Douane zal nog voor een schriftelijke tussentijdse update 

zorgen en als toch er aanleiding is voor de volgende bijeenkomst hierover samen 

te komen daarvoor een overleg inplannen. Actie 82: Douane 

 

Naschrift schriftelijke mededeling met ODB gedeeld 20-7-2022:  

Voor de EU SWE-C is de tijd voor beïnvloeding voorbij. De triloog is namelijk 

afgerond en over de tekst is overeenstemming tussen de Commissie, de Raad en 

het Parlement. De tekst wordt momenteel technisch juridisch bekeken waarna 

deze vertaald wordt. Het staat begin oktober op de rol om formeel vastgesteld te 

worden door het Parlement en de Raad. De verordening zal naar verwachting in 

oktober worden gepubliceerd.  

 

Daarna zal gewerkt worden aan de Gedelegeerde verordening en de 

Uitvoeringsverordening. 

 

4. Inzicht ladingbelanghebbende (scan)controles  

De koepels geven aan dat naar aanleiding van het vorige overleg helder is 

geworden dat het aan de ketenpartners onderling is om de (technische) oplossing 

voor het probleem te zoeken. Hiervoor zal het bedrijfsleven met elkaar in gesprek 

gaan. Het kan als actiepunt bij dit overleg komen te vervallen. 

 

In het verlengde hiervan meldt een koepel een dat bij een herverzegeling van een 

uitgaande zending het kan zijn dat op de begeleidende documenten, bv 

veterinaire, niet de nieuwe zegelnummers vermeld staat wat bij de autoriteiten in 

het ontvangende derde land tot problemen kan leiden. Een andere koepel geeft 

aan dat voor herverzegeling een procedure is uitgewerkt: kortgezegd: oude zegel 

in een zakje en in de container met een papiertje erin. Verder wordt de cargadoor 

door de Douane geïnformeerd over de aanpassing. Dat kan dan met de importeur 

in de loshaven gedeeld worden en aldaar weer met overheid. De koepel vraagt de 

Douane aandacht voor het volgen van de procedure en geeft aan dat in haar ogen 

de communicatie tussen overheid en overheid zou moeten zijn in plaats van via 

een private partij. De Douane zal de procedure beoordelen en bij het volgende 

overleg op terug komen. Actie 83: Douane 

https://www.nbcc.co.uk/events/nbcc-awards-2022/award-categories-2022
https://www.nbcc.co.uk/news/314-longlist-nbcc-awards-2022
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5. Verslag overleg 9 februari 2022 en actiepuntenlijst 

Het ODB heeft geen opmerkingen op het verslag en deze wordt definitief 

vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van het verslag meldt de Douane bij agendapunt 5 Strategische 

Ontwikkelagenda en de met het ODB gehouden Themasessie SMP Programma 

Klantgericht dat de Douane erg blij mee is. Door het bedrijfsleven is veel 

waardevolle input gegeven. Voor het programma klantgericht toezicht neemt de 

Douane de uitkomsten uiteraard mee. De input op andere onderwerpen proberen 

de Douane ook zo goed mogelijk te beleggen. Op dit moment worden de 

uitkomsten verwerkt in een toekomstvisie op het proces klantmanagement. Zoals 

toegezegd zal het ODB over het vervolg geïnformeerd en erbij betrokken worden. 

 

De stand van zaken van de actiepuntenlijst. 

Actiepunt 57 over de financiële machtiging: In augustus staat een overleg 

tussen de Douane en de koepel gepland over de machtiging en de wijzigingen die 

hierop zijn aangebracht.  

 

Actiepunt 61 m.b.t. de handboeken: de Douane meldt dat recent op de 

website van de belastingdienst een archieffunctie beschikbaar is gekomen en ziet 

op content vanaf 1-1-2022. Het is benaderbaar via de link: 

https://belastingdienst.sitearchief.nl/#archive. Via deze pagina van de 

belastingdienst is ook de website van de Douane en de gepubliceerde handboeken 

te benaderen. Hierdoor kan achteraf voor een specifieke dag de content op de 

website bekeken worden. De werking van de archieffunctie wordt nog 

geoptimaliseerd en er zal binnenkort nog officieel over worden gecommuniceerd. 

Wat betreft de wens van het bedrijfsleven voor een periodieke pdf-versie van het 

handboek Douane is dat nog in onderzoek. Het actiepunt blijft daarvoor nog open 

staan. Een koepel geeft hierbij nog aan dat de behoefte m.b.t. handboeken ook 

ziet op het op eenvoudige wijze kunnen zoeken in de content, zowel online als in 

een pdf-versie. Het actiepunt staat nog open. 

 

Actiepunt 62 m.b.t. EU-BTI-portal: M.b.t. een "aparte email sturen door het 

Landelijk Tariefindeling Team (LTT)" in het geval van bijvoorbeeld een BTI is de 

reactie van het bedrijfsleven met de afdeling besproken. Het standpunt blijft 

desondanks dat het voor het LTT te omslachtig en tijdrovend is. Er zal dus 

gewacht moeten worden op de aangekondigde aanpassing in het systeem door de 

Commissie. Hiermee is het actiepunt afgedaan.  

 

In dit kader vraagt een koepel naar de ervaringen van andere koepels m.b.t. 

ketenmachtigingen die verlopen, waardoor er weer een nieuwe ketenmachtiging 

aangevraagd moet worden. Het is de koepel daarbij niet duidelijk of het provider 

specifiek is of niet. Bij de andere koepels en bij de Douane zijn hierover geen 

signalen bekend. De Douane zal het intern nog navragen en erop terugkomen. 

Actie 84: Douane 

 

Actiepunt 75 is een voorstel voor de opzet van overzicht met een actuele 

stand van de actiepunten bij de stukken gevoegd. Helaas is het in iBabs niet 

mogelijk een excel-bestand op te nemen, dus het is niet mogelijk te filteren. De 

Douane stelt voor de actiepuntenlijst als separaat document in iBabs bij het 

betreffende overleg op te nemen en bij wijzigingen een actuele versie te plaatsen. 

De koepels gaan akkoord met deze oplossing. Hiermee is die actiepunt afgedaan. 

 

https://belastingdienst.sitearchief.nl/#archive
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Andere niet aangehaalde actiepunten zijn al afgedaan of staan nog open.   

Naschrift met schriftelijke updates over de actiepunten:  

 

Bij actiepunt 52 geeft de Douane aan dat samen met de koepels al intensief is 

samengewerkt m.b.t. kwaliteit van aangiften en er zijn al stappen gemaakt, 

waaronder m.b.t. communicatie naar de leden van de koepels. Binnen de Douane 

zal er verder aan gewerkt worden en daarbij de samenwerking met het 

bedrijfsleven te blijven opzoeken. Hiermee wordt het als specifiek actiepunt 

afgedaan beschouwd. 

 

Bij actiepunt 58 Doorzendplicht AWB is het voorstel om te komen tot één 

landelijke werkafspraak met een ontvangstbevestiging voor opvolgende stukken 

per mail. De Douane geeft aan dat de indiener bij het verzenden van de 

opvolgende stukken kan vragen om een ontvangstbevestiging hiervan. Als de 

indiener hierbij aangeeft dat de ontvangstbevestiging per mail te willen ontvangen 

past dit binnen de e-mailconventie. Een landelijke procedure is hiervoor niet 

nodig. De lijn is hiervan op de hoogte gesteld. Hiermee is dit actiepunt afgedaan. 

 

Bij actiepunt 59 wijzigingen aangiften m.b.t. code vertegenwoordiging als 

verschrijving zien meldt de Douane het arrest van de HR van 28 april 2022 te 

analyseren en vandaar uit te kijken wat mogelijk de gevolgen zijn. De Douane zal 

zo spoedig mogelijk met uitsluitsel komen. Het actiepunt blijft nog open staan. 

 

Bij actiepunt 83 wordt door de Douane aangegeven de Procedure m.b.t. 

vermelden/informeren over nieuw zegelnummer bij herverzegeling bij uitgaande 

zendingen met vragensteller gedeeld te hebben, waarna de koepel geen 

vervolgvragen meer heeft. Hiermee is dit actiepunt afgedaan. 

 

Bij actiepunt 84 wordt door de Douane gemeld geen signalen te hebben 

ontvangen m.b.t. het verlopen van ketenmachtigingen. Hiermee is dit 

actiepunt afgedaan. 

 

Bij actiepunt 85 meldt de Douane de vraag verlenging betalingstermijn op 

UTB’s schriftelijk ontvangen te hebben. Hiermee is dit actiepunt afgedaan. De 

vraag is binnen de Douane voor een reactie uitgezet. Actie 87: Douane  

 

6. Rondvraag & Sluiting 

1. Rondvragen ingebracht door koepel 

De voorzitter geeft aan dat er rondvragen door koepel/s gebundeld aan ODB 

secretariaat zijn gezonden na de geldende deadline. Op een deel van de vragen is 

al een schriftelijke reactie bijgevoegd. Een deel zal nog een schriftelijke reactie 

volgen en een deel zal bij de relevante OBD gremia, zoals ODB IT, de ODB 

klankbordgroepen ICS2 en DMS opgepakt worden. Het verzoek aan de koepels is 

om rekening te houden met de deadline i.v.m. de voorbereiding van het overleg. 

En daarnaast om vragen zo veel mogelijk binnen de ODB afgesproken structuur 

rechtstreeks bij de betreffende (sub)gremia in te brengen.  

 

Een koepel vraagt in het kader van DMS hoe straks wordt omgegaan met Venue 

uitvoer aangiften onder 1.000 euro? De Douane geeft aan dat dit issue bekend is 

en onderzocht wordt hoe hier mee omgegaan kan worden. Eén van de zaken die 

onderzocht wordt is of het mogelijk is om venue langer te blijven gebruiken. Het 

advies is vragen m.b.t. DMS bij de klankbordgroep in te brengen.   
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Een koepel vraagt of de betalingstermijn op UTB’s niet verlengd kan worden. 

Alhoewel er al rekening gehouden wordt met een verlate postbezorging is de 

huidige termijn nog krap voor het bedrijfsleven. De koepel zal de vraag nog 

schriftelijk indienen. Actie 85: Koepel 

 

Een koepel vraagt of het vervolgtraject m.b.t. de Wise Person Group, ter 

verankering, onderdeel wordt van ODB MLT of ODB Actueel? De voorzitter zal 

intern nog overleggen waar dat het beste past. Actie 86: Douane 

 

Naschrift: Bij een schriftelijke mailronde is door het ODB 25-7-2022 vastgesteld 

het vervolg van de WPG te borgen onder de werkgroep ODB Actueel. Deze 

overweging is vanwege het wetgevende karakter waarbij RB en NOB direct hierbij 

betrokken zijn en de koppeling subgroepje Samen optrekken in Brussel. Specifiek 

voor de IT-gerelateerde onderwerpen zullen ADS en IM-Douane als agendalid er 

ook bij betrokken worden. 

 

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

 

Het volgende overleg staat gepland op woensdag 21 september 2022.  
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 8-6-2022 (stand 26-7-2022) 

 

# Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

53 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 

54 ODB ACT, 20-

3-2019, 5 

Wijziging definitie exporteur. Beraden op 

formuleren beleid m.b.t. vormvereisten voor 

vertegenwoordiging. 

Douane Q2-2019 

55 ODB ACT, 12-

6-2019, 4  

M.b.t. bezwaar en terugbetaling communicatie 

naar achterban afstemmen met Douane. 

Koepels Q3-2019 

56 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 

57 ODB ACT, 12-

6-2019, 7, en  

8-6-2022, 6 

M.b.t. financiële machtiging de tekst voor 

aanpassing van de standaardmachtiging en de 

overeenkomst afstemmen met de Douane. 

Koepel Q3-2019 

59 ODB ACT. 12-

2-2020, 9.1, en 

10-6-2020, 9, 

23-9-2020, 5 

en 8-6-2022, 6 

Reageren op mening wijzigingen aangiften m.b.t. 

code vertegenwoordiging als verschrijving te zien.  

Douane Q4-2020 

60 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 

61 ODB ACT. 2-

12-2020, 8 en 

9-6-2021, 7.3, 

01-12-2021, 8 

en  8-6-2022, 6 

Handboek Douane met zoekfunctie elektronisch 

beschikbaar maken voor bedrijfsleven. 

Douane  2022 

63 ODB ACT. 01-

12-2021, 4 

Onderzoeken of de periode van verificatie verkort 

of op andere wijze benaderd of ingevuld kan 

worden.  

Douane Q1 2022 

64 ODB ACT. 01-

12-2021, 5 

Een eenduidige onderling afgestemde lijst van 

situaties maken waarbij geen directe vrijgave van 

goederen is. 

Koepels Q1 2022 

65 ODB ACT. 01-

12-2021, 5 

Beraden op praktische en juridische 

mogelijkheden voor afhandeling aangifte zonder 

directe vrijgave van goederen. 

Douane Q1 2022 
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68 ODB ACT. 09-

2-2022, 3 

Aanwijzingen m.b.t. Zekerheid in HD 

verduidelijken en opvolging ervan evalueren na 6 

maanden.  

Douane Q1-2022 

69 ODB ACT. 09-

2-2022, 3 

Opvolging aanwijzingen m.b.t. Zekerheid in HD na 

6 maanden evalueren.  

Douane Q3-2022 

76 ODB ACT. 09-

2-2022, 6 

M.b.t. artikel 173 DWU inventariseren hoe vaak 

een vergissing m.b.t. het EORI-nummer in de 

aangifte voorkomt. 

Koepels Q1-2022 

77 ODB ACT. 09-

2-2022, 6 

M.b.t. artikel 173 DWU na de inventarisatie m.b.t. 

aantal voorvallen van vergissing in EORI-nummer 

in de aangifte beslissen om het bij de Commissie 

te bespreking in te brengen. 

DGFZ Q1-2022 

78 ODB ACT. 09-

2-2022, 6 

M.b.t. artikel 173 DWU via de TCG bij de 

Commissie inbrengen dat het mogelijk zou moeten 

zijn een verkeerd EORI-nummer in de aangifte te 

wijzigen. 

Koepels Q1-2022 

79 ODB ACT. 09-

2-2022, 6 

ODB informeren over de beslissing van MT Douane 

m.b.t. vervangen treinscan.  

Douane  Q1-2022 

80 ODB ACT. 8-6-

2022, 2.1 

Voorbeelden aanleveren van intrekking 

toestemming tot intrekking. 

Koepel Q2-2022 

81 ODB ACT. 8-6-

2022, 2.1 

M.b.t. artikel 173 DWU een bijeenkomst Douane, 

DGFZ, koepels plannen.  

Douane Q2-2022 

87 ODB ACT. 8-6-

2022, 6 

Vraag verlenging betalingstermijn op UTB’s 

beantwoorden. 

Douane Q2-2022 

 

# Bron  Actiepunten Prio’s korte termijn Strategische 

Ontwikkelagenda die zijn afgedaan 

Wie   Deadline   

1 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   

86 ODB ACT. 8-6-

2022, 6 

Bepalen of vervolg WPG Wise Person Group 

verankerd wordt binnen ODB MLT of ODB Actueel. 

Douane Afgedaan: 

Zie naschrift 

in verslag. 
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85 ODB ACT. 8-6-

2022, 7 

Vraag verlenging betalingstermijn op UTB’s 

schriftelijk inzenden. 

Koepel Afgedaan: 

ODB ACT. 8-

6-2022, 6 

84 ODB ACT. 8-6-

2022, 6 

Nagaan of er signalen zijn m.b.t. het verlopen van 

ketenmachtigingen. 

Douane Afgedaan: 

ODB ACT. 8-

6-2022, 6 

83 ODB ACT. 8-6-

2022, 5 

Procedure m.b.t. vermelden/informeren over 

nieuw zegelnummer bij herverzegeling bij 

uitgaande zendingen nagaan. 

Douane Afgedaan: 

ODB ACT. 8-

6-2022, 6 

82 ODB ACT. 8-6-

2022, 3 

Schriftelijke update m.b.t. European Single 

Window environment for Customs (EU SWE-C) 

geven en eventueel bijeenkomst plannen.  

Douane Afgedaan: 

op 20-7 

schriftelijke 

mededeling 

via ibabs met 

ODB gedeeld. 

75 ODB ACT. 09-

2-2022, 6 

Onderzoeken of m.b.v. een excel-overzicht een 

actuele stand van de actiepunten in iBabs bij de 

agendastukken geplaatst kan worden. 

Secretaris Afgedaan: 

ODB ACT. 8-

6-2022, 6 

74 ODB ACT. 09-

2-2022, 6 

Actiepunten nummeren. Secretaris Afgedaan: 

zie 

nummering 

73 ODB ACT. 09-

2-2022, 5.1 

Themasessie SMP Programma Klantgericht 

Toezicht beschikbaarheid data doorgeven. 

Koepels Afgedaan:  

De 

themasessie 

heeft 

plaatsgevond

en. 

72 ODB ACT. 09-

2-2022, 4 

Inzicht van ladingbelanghebbende in 

douane(scan)controles agenderen bij volgend 

overleg. 

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

8-6-2022, 5 

71 ODB ACT. 09-

2-2022, 4 

Inzicht van ladingbelanghebbende in 

douane(scan)controles onderzoeken.  

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

8-6-2022, 5 

70 ODB ACT. 09-

2-2022, 4 

M.b.t. Inzicht van ladingbelanghebbende in 

douane(scan)controles terugkoppelen van 

regionaal initiatief.  

Koepel Afgedaan: 

ODB Actueel 

8-6-2022, 5 

67 ODB ACT. 09-

2-2022, 2,2 

Mededeling DG Douane over WCO Technology 

congres en beurs delen met koepels die het zullen 

delen met hun leden.  

Secretaris Afgedaan: 

informatie 

geplaatst bij 

agendastukk

en(16-2-

2022) 

66 ODB ACT. 09-

2-2022, 2,1 

Informatie Webinar ‘Van AGS naar DMS 4.0’ 

voegen bij agendastukken. 

Secretaris  Afgedaan: 

informatie 

geplaatst bij 

agendastukk
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en(16-2-

2022)en op 

ODB 

Informatief 

(7-2-2022). 

62 ODB ACT. 22-

9-2021, 8,2 

EU-BTI-portal bij melding aangeven welke klant 

het betreft.  

Douane Afgedaan: 

ODB ACT. 8-

6-2022, 6 

58 ODB ACT. 12-

2-2020, 5 en 

23-9-2020, 6 

Doorzendplicht AWB, procedure 

ontvangstbevestiging maken en voorstel per e-

mail onderzoeken. 

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

8-6-2022, 6 

52 ODB ACT, 21-

11-2018, 4, en 

01-12-2021, 8  

Kwaliteit van de aangiften, gezamenlijke aanpak 

bespreken. 

Douane en 

koepels  

Afgedaan: 

ODB Actueel 

8-6-2022, 6 

51 ODB ACT. 01-

12-2021, 9,4 

Vraag m.b.t. CDIU vertraging afgifte 

uitvoervergunningen schriftelijk indienen.  

Koepel Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-2-2022, 6 

50 ODB ACT. 01-

12-2021, 9,3 

Reacties op al dan niet vervangen treinscan 

zenden aan Douane.  

Koepels Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-2-2022, 6 

49 ODB ACT. 01-

12-2021, 6 

ISOCA rapport WDO reactie geven afwezigheid 

deelname door NL Douane.  

DGFZ Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-2-2022, 6 

48 ODB ACT. 01-

12-2021, 4 

ODB infomeren over de uitkomst onderzoek 

termijn afhandelen aangiften in HD. 

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-2-2022, 6 

47 ODB ACT. 01-

12-2021, 4 

Reactie Douane lange duur aanhouden voor 

verificatie delen met ODB. 

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-2-2022, 6 

46 ODB ACT. 22-

9-2021, 2.3 

Conferentie over de Toekomst van Europa 

aanvullende informatie en internetlink delen met 

ODB. 

DGFZ Afgedaan: 

informatie op 

iBabs 

geplaatst.   

45 ODB ACT. 22-

9-2021, 5 

Laten weten of het toegestaan is de 

praktijkgevallen met Commissie te delen.  

Koepel Afgedaan: 

zie mail 30-9-

2021 

44 ODB ACT. 22-

9-2021, 6 

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

voorzien.  

Koepels Afgedaan: 

1e week van 

november 

43 ODB ACT. 22-

9-2021, 6 

Stavaza SO prio’s korte termijn delen met ODB-

leden 

ODB 

secretaris 

Afgedaan: 

zie mail 5 

oktober 2021 
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42 ODB ACT. 22-

9-2021, 6 

Compilatie input SO prio’s korte termijn zenden 

aan Douane.  

Koepel Afgedaan: 

1e week van 

november 

41 ODB ACT. 22-

9-2021, 6 

SO Prio’s korte termijn agenderen de ODB 

werkgroepen Actueel, MLT en IT in december. 

ODB 

secretaris 

Afgedaan: 

Zie ODB MLT 

1-12-2021, 

4.2 

40 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 Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-2-2022, 5 

39 ODB ACT. 22-

9-2021, 7 

Beoordelen of andere koepels bij 

wetgevingstrajecten betrokken kunnen worden. 

DGFZ Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-2-2022, 6 

38 ODB ACT. 22-

9-2021, 8,1 

Voorbeelden problemen INF-portalen inzenden 

voor bespreking komend overleg. 

Koepel Afgedaan: 

zie mail 5-11-

2021 

37 ODB ACT. 22-

9-2021, 8,1 

Problemen INF-portalen agenderen bij volgend 

overleg. 

ODB 

secretaris 

Afgedaan: 

geagendeerd 

ODB Actueel 

1-12-2021, 3 

36 ODB ACT. 22-

9-2021, 8,3 

Vraag over nieuwe Richtlijn Dual Use Verordening 

schriftelijk indienen. 

Koepel Afgedaan: 

vraag en 

antwoord 

Douane op 

iBabs 

geplaatst op 

16-11-2021.  

35 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.  

34 ODB ACT. 9-6-

2021, 2.2 

Vragen peiling contacthistorie beantwoorden. 2 Koepels Afgedaan: 2 

koepels 

hebben zich 

aangemeld 

33 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. 

32 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 Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-2-2022, 6 



 

Verslag overleg werkgroep ODB Actueel 8 juni 2022  Pagina 12 van 14 

31 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 Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-2-2022, 6 

30 ODB ACT. 10-

2-2021, 5 

Artikel 173 DWU agenderen bij komende ODB 

Actueel. 

Secretaris Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-6- 2021, 3 

29 ODB ACT. 10-

2-2021, 9 

Actiepuntenlijst agenderen bij komend ODB 

Actueel 

Secretaris Afgedaan: 

ODB Actueel 

9-6-2021, 5 

28 ODB ACT. 10-

2-2021, 9 

Vraagpunten brexit uitvoerstroom naar VK 

inventariseren.  

Koepels Afgedaan: 

geen reacties 

van koepels 

ontvangen. 

27 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 

26 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 

25 ODB Act. 10-2-

2021, 5 

Artikel 173 DWU voorbeelden inventariseren en 

delen met Douane. 

Koepels Afgedaan: 

geen 

aanvullende 

voorbeelden 

ontvangen. 

24 ODB Act. 2-12-

2020, 2.2 

ODB informeren over Publicatie procedure 

profielverfijning. 

Douane Afgedaan: 

formulier 

online gezet 

met 

actueelberich

t 23-4-2021 

en 

iBabsbericht 

25-5-2021  

23 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 

22 ODB ACT. 12-

2-2020, 2.2 

Mededeling Werkgroep Procederen aan 

secretariaat zenden. 

Koepel Afgedaan: 

ODB Actueel 

10-6-2020 

21 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: 

Gebruikerstip

s geplaatst op 

ODB 
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informatief 

30-11-2020 

20 ODB ACT. 12-

2-2020, 8 

eHerkenning, beslissen op verzoek tot gebruik 

conventioneel systeem. 

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

10-6-2020 

19 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 

18 ODB ACT. 12-

2-2020, 9.9 

Bedrijfsleven informeren dat Domestic sale uit de 

guidancedocument Douanewaarde gaat. 

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

23-9-2020. 

17 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 

16 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. 

15 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. 

14 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 

13 ODB ACT. 10-

6-2020, 5 

Coronacrisis suggesties koepels in communicatie 

opnemen. 

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

23-9-2020.  

12 ODB ACT. 10-

6-2020, 9 

Vraag verplichting gebruik BTI. Overwegen 

actiepunt op te pakken. 

Douane Afgedaan: 

agenda ODB 

Actueel 23-9-

2020 

11 ODB ACT. 10-

6-2020, 9.1 

Klankbordgroep procederen, voorstel opzet 

uitwerken.  

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

23-9-2020 

10 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 
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is gedeeld 

met ODB 27-

11-2020 

9 ODB ACT. 10-

6-2020, 10 

Lengte termijn uitstel van betaling i.v.m. 

coronacrisis nader uitleggen. 

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

23-9-2020 

8 ODB ACT. 10-

6-2020, 10 

Navorderingstermijn DWU 3 of 5 jaar, beleid 

Douane mededelen.  

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

23-9-2020 

7 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. 

6 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   

5 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 

4 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 

3 ODB Act. 2-12-

2020, 5 

Corona en thuiswerken. Bereikbaarheid Douane 

onderzoeken. 

Douane Afgedaan: 

ODB Actueel 

10-2-2021, 8 

2 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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