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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 agenda wordt definitief vastgesteld.

2. Mededelingen
      
2.1 -/- Terugblik uitreiking banier 
De voorzitter deelt mee dat op 14 juni 2022 de Douane precies 425 jaar bestond 
en in Katwijk de officiële uitreiking van het banier door de staatssecretaris 
Toeslagen en Douane. Hierbij was ook de zijne majesteit de Koning Willem 
Alexander aanwezig en externe stakeholders, waaronder het ODB. De Douane 
kijkt terug op een mooie en geslaagd event. De koepels geven aan dat het event 
zeer professioneel was opgezet, een positieve insteek had en de teamspirit van de 
Douane weergaf. Maar het was ook waardige ceremonie, waarbij onder andere het 
initiatief tot het jaarlijks herdenken van overleden medewerkers ook gewaardeerd 
wordt. 

2.2 -/- Thema Integriteit: terugblik Theatervoorstelling Grenzeloos 
De voorzitter vraagt de koepels hoe ze terugkijken op aanwezigheid bij de 
Theatervoorstellingen Grenzeloos op 9 mei en op 2 juni 2022? De koepels geven 
aan het thema integriteit, de problematiek en voorbeelden zoals bij de voorstelling 
naar voren komen, zeer herkenbaar te vinden. Men geeft aan dat het thema 
integriteit ook bij bedrijfsleven op de agenda moet staan. Men spreekt begrip uit 
voor de aanpak door het management, het individu en hoe ondermijning in een 
bedrijf kan voorkomen. Het kan aanknopingspunten geven aan medewerkers 
om er iets mee te doen. De voorstelling geeft een inkijk hoe de Douane het 
belangrijke thema oppakt en bespreekbaar maakt. Het is zeer professioneel van 
opzet en indrukwekkend. De voorzitter geeft aan dat de voorstelling een start is 
voor een gesprek van management met medewerkers en er een goede follow up 
is om de eigenlijke problematiek te adresseren. De teamleiders worden hierbij 
ook begeleid en het is ook aan de Douane om waar nodig procedures aan te 
passen om integriteit te bevorderen. De voorzitter geeft aan dat Douane in de 
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integriteitsagenda heeft geïnvesteerd en kan vanuit de eigen ervaring delen met 
het bedrijfsleven. Een koepel geeft aan dat scenes uit de voorstelling ook gebruikt 
zouden kunnen worden bij voorlichting bij het bedrijfsleven om als werkgevers 
van elkaar te leren. ILT geeft aan ook zeer geïnteresseerd te zijn om elkaars 
ervaringen te ontvangen en te delen. De voorzitter geeft aan dat in de tweede 
helft van 2022 er mogelijk nog een kans komt voor externe stakeholders om naar 
de voorstelling te kunnen komen. Hiervoor kan men zich bij ODB Secretariaat 
melden. Actie 23: ODB-leden

2.3 -/- Prijs NBCC voor de Bilaterale Trade Facilitation Committee (TFC) Meetings 
VK-NL 

De voorzitter deelt mee dat de NBCC (Netherlands British Chamber of Commerce) 
de bilaterale Trade Facilitation Committee (TFC) NL-VK de “NBCC Stronger 
together Award 2022” heeft gewonnen. De prijs is uitgereikt bij het NBCC 
North Sea Neighbours dinner op 9 juni en werd door DG Douane samen met de 
vertegenwoordiging van het Cabinet Office van het VK in ontvangst genomen. Het 
initiatief voor de bilaterale TFC Meetings is voor het VK een voorbeeld geweest 
organiseren van soortgelijke overleggen met andere EU-landen. De voorzitter 
toont de ontvangen prijs aan de aanwezigen en geeft aan dat de prijs voor het 
gehele ODB is.

2.4 -/- WCO Technology Conference & Exhibition: aanwezigheid bedrijfsleven
De Douane geeft een korte stand van zaken m.b.t. de WCO Technology 
Conference & Exhibition in oktober 2022. Het voorlopige programma is bekend 
gemaakt en er wordt op ingezet om bezoekers vroegtijdig te laten inschrijven. De 
Eurocommissaris van Economie en vertegenwoordiging van de WPG zijn aanwezig. 
Verder zullen er scanners zijn en veel thema’s die bij bedrijfsleven leven komen 
aan bod, zoals hoe om te gaan met data. De Douane kijkt uit naar een mooi event 
en houdt ook de ontwikkelingen m.b.t. Covid scherp in de gaten. De beveiliging 
van bezoekers is ook een belangrijk thema voor de organisatie. De koepels wordt 
gevraagd het event actief te werven naar hun achterban. De Douane zal met de 
koepels een wervende tekst delen. Actie 24: Douane 

Met de WCO is afgesproken dat per koepel twee vertegenwoordigers gratis kunnen 
deelnemen en dat er een gratis stand is voor de ODB-koepels. Het bedrijfsleven is 
voornemens een side event te organiseren, bv over autodetectie. De Douane geeft 
aan dat er al een vol programma is en adviseert een parallel event niet tijdens, 
maar in het verlengde direct voor of na de conferentie te houden. Hierover kan 
met de Douane afgestemd worden.

2.5 -/- Stand van zaken IT-implementatie DWU 
De voorzitter deelt, met verwijzing naar bijgevoegde stukken, mee dat DGFZ en 
de Nederlandse Douane de Commissie geïnformeerd hebben met betrekking tot de 
IT-implementatie DWU in Nederland. Een koepel geeft aan dat nu paralleltrajecten 
van nieuwe of aanpassingen van systemen lopen en de planning besproken is. 
Er zijn bij het bedrijfsleven gezien de beschikbare capaciteit zorgen of het wel 
haalbaar is, iedere wijziging op zich en het geheel. Ook bestaat het risico dat 
wetgeving tussentijds wijzigt. DGFZ geeft aan dat de lidstaten om een derogatie 
moeten verzoeken als wettelijke termijnen niet gehaald worden. Daarnaast zou 
eventueel de termijnen in het IT-werkprogramma aangepast kunnen worden. 
Een uitstel van termijnen is nog niet door de Commissie aangegeven en het 
inventarisatie en besluitvormingsproces loopt nu. De voorzitter geeft aan dat de 
Douane het knelpunt intern besprokene heeft en tijdig en open bij de Commissie 
heeft gemeld. Daarbij is aangegeven dat het voor het bedrijfsleven ook een 
knelpunt is en is om transparantie gevraagd over de reacties van de overige 
lidstaten. Het bedrijfsleven wordt aangeraden het signaal ook bij de Commissie 
en eventueel bij het Europees Parlement onder de aandacht te blijven brengen. 
Een koepel meldt dat het opvalt op dat bedrijven, ook van grote omvang, de 
omvang van de systeemaanpassingen niet goed in waarde schatten en vraagt zich 
af of de bedrijven voldoende in de communicatie meegenomen zijn. De Douane 
geeft aan op diverse wijzen (diverse webinars, de website, de diverse ODB-
klankbordgroepen, overleggen ODB IT werkgroep en individueel) de bedrijven 
geïnformeerd te hebben. Maar bedrijven herkennen soms het totale plaatje niet 
en beseffen de impact op het proces en de IT van de bedrijven onvoldoende. 
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De voorzitter vraagt wat de oplossing in communicatie zou kunnen zijn? Hierop 
wordt door het bedrijfsleven als suggestie aangegeven een actuele herhaling 
van communicatie te geven m.b.t. bijvoorbeeld DMS 4.1, IIAA, DIN-DEN. En 
verder geadviseerd om bij de communicatie uit te gaan van visualisatie in plaats 
van (veel) platte tekst, zodat men dan eerder de eigen rol in het logistieke 
douaneproces herkent. Een koepel adviseert bij het geven van de boodschap aan 
bedrijven stellig te zijn: “Nu geen actie is stilstand!”. En de communicatie moet 
specifiek gericht zijn op de twee verschillende groepen bedrijven: de verladers en 
de logistiek dienstverleners. 

Terzijde geeft aan koepel aan dat AGS-aangevers die via audit file zullen gaan 
communiceren, ingeval van een uitstel, achteraf over de periode van uitstel alsnog 
de auditfile informatie aan moeten leveren, terwijl die informatie er niet is. De 
Douane geeft aan dat de data-elementen hetzelfde blijven en de data binnen het 
bedrijf aanwezig zou moeten zijn. Verder wordt het, waar nodig, op pragmatische 
wijze geïmplementeerd en zou niet tot juridische problemen hoeven te leiden. 

2.6 -/- EU-ontwikkelingen wetgeving 
De Douane meldt dat er in de EU-ontwikkelingen zijn over wetgeving die zien op 
sustainability en due diligence waarbij het bedrijfsleven geadviseerd wordt dit 
goed te volgen. Het kan namelijk zijn dat het effect heeft voor het bedrijfsleven 
en kan ook forse impact hebben op de internationale handel. Zo is in de VS 
bijvoorbeeld een zware bewijslast op bedrijfsleven gelegd m.b.t. dwangarbeid, 
een regelgeving waarvan niet kan worden uitgesloten dat die ind e EU navolging 
gaat vinden. Een koepel geeft hierop aan dat het Europees Parlement het als een 
tussenfase ziet om het toezicht bij bedrijven op te nemen en bevestigt dat deze 
ontwikkeling binnen het bedrijfsleven de aandacht heeft.

2.7 -/- RTO Maasvlaktegebied
Een koepel geeft aan dat in de regio Rotterdam gestart wordt met een overall 
RTO voor het maasvlaktegebied. Daaronder zullen verschillende RTO’s hangen. De 
Douane is regionaal aangehaakt en DGFZ zal ook worden aangehaakt.

2.8 -/- Verlengde navorderingstermijn
Een koepel deelt mee dat met betrekking tot de verlengde navorderingstermijn 
binnenkort een gesprek met het Ministerie van Financiën gevoerd zal worden.

2.9 -/- Inspectie belastingdienst, toeslagen en douane, rapport “Startpunt voor 
dialoog”

Een koepel meldt dat de nieuwe Inspectie belastingdienst, toeslagen en douane 
(IBTD) bedrijven heeft bevraagd en het rapport “Startpunt voor dialoog” met 
de eerste observaties is gepubliceerd. De observaties zien met name op de 
belastingdienst en toeslagen. Voor de Douane is alleen aangegeven dat er veel 
opdrachtgevers zijn. Er zijn in het rapport geen consequenties aangegeven en is 
een startpunt voor dialoog. Het rapport zal met ODB gedeeld worden. Actie 25: 
ODB-secretaris.

3. Ondermijning 
De voorzitter geeft aan dat er meerdere actuele ontwikkelingen op het thema 
ondermijning zijn en stelt voor om het thema bij het overleg van november te 
bespreken. Een koepel geeft aan dat naast de havenpartijen ook de achterliggende 
partijen bij het thema betrokken zouden moeten worden. Een andere koepel 
meldt dat er veel gebeurt en op veel verschillende vlakken en organisaties losse 
initiatieven zijn en het beter zou zijn e.e.a. te bundelen. De voorzitter geeft aan 
dat de governance vanuit de overheid, zowel op nationaal als lokaal niveau, 
verbeterd mag mogen worden. De voorzitter geeft aan dat de DG Georganiseerde 
en ondermijnende criminaliteit van Min VenJ gevraagd is de governance te 
verbeteren en lean te maken.  De voorzitter zal bij deze DG aangeven dat er ook 
aandacht moet zijn om met het bedrijfsleven het gesprek te voeren. Actie 26: DG 
Douane 
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De voorzitter geeft aan dat er m.b.t. sancties een behoefte van koepels is gehoord 
en er het voornemen is om een mini ODB over te organiseren. De koepels 
ondersteunen dit initiatief, dat concreet met name op de Rotterdamse haven ziet 
en zien er een voordeel in om met elkaar de klokken gelijk te zetten en het proces 
met elkaar te bespreken. Naschrift: dit initiatief voor bijeenkomst is door de 
Douane met betrokken partijen op regionaal niveau opgepakt. 

4. EU - Wise Persons Group – vervolg 
De Douane meldt dat na het vorige overleg een speciale ODB WPG-heisessie 
is geweest. Er wordt teruggekeken op een zeer bijzondere setting waarbij de 
beelden met elkaar gedeeld zijn. Op het onderwerp governance: m.b.t. niet-
fiscale wetgeving zou een centrale autoriteit kunnen helpen, eventueel ook in de 
aansturing aan de grens. Van de adviezen van de WPG, werd de geïntroduceerde 
drie-trap authorised bonded control niet kansrijk ingeschat door de koepels. 
De input is meegenomen in de reactie van NL aan de reflectiegroep, bv m.b.t. 
uniform stelsel van definities voor niet fiscale regelgeving, bonded, single liable 
person, een speler verantwoordelijk maken in de logistiek. Het bedrijfsleven 
heeft een non-paper ingediend, waarin aandacht ervoor wordt gevraagd dat 
als douanewetgeving system based ingericht wordt en niet-fiscaal nog steeds 
op papier verloopt, dan matcht dat niet. Iedere partij zal via de gebruikelijke 
kanalen input geven voor voorstellen van wetgeving (DWU). Verder komen er 
gaandeweg verschillende beelden vanuit andere lidstaten; de problemen en 
uitdagingen worden daar wel eens anders gewaardeerd. Het geheel aan input 
zal tot een voorstel van de Commissie leiden dat vervolgens bediscussieerd zal 
worden. Het is nu een kans om over wetgeving te discussiëren en de Douane 
vraagt hier uitdrukkelijk aandacht voor. Een koepel herkent de verschillende 
beelden bij andere lidstaten. Zo is het paper over self assesment vanuit het 
Nederlands perspectief ingebracht, maar de Europese allianties zullen Nederlandse 
inbreng niet altijd uitdragen. Een koepel vraagt zich ook af of de input van de 
andere lidstaten wel gebaseerd is op afstemming met het bedrijfsleven, zoals 
ook gedaan is in België. De voorzitter geeft aan dat Nederland de gezamenlijke 
aanpak vanuit de logistiek voor ogen heeft en nu graag het momentum wil 
gebruiken. Hierbij zijn niet alleen de commissie, maar ook het Europees Parlement 
belangrijke gremia. Het bedrijfsleven zou er eventueel de noodzaak voor de 
verandering onder de aandacht mogen brengen, bijvoorbeeld IT-kosten, regeldruk 
die tot kostenverhoging leidt. Voor het vervolg m.b.t. WPG, waaronder ook de 
reflectiegroep, zal iedereen geïnformeerd worden. Verder zal nog bepaald worden 
binnen welke ODB-werkgroep het vervolg het beste geborgd kan worden. Actie 
27: Douane   

5. Jaarverslag ODB 2021 
De voorzitter meldt dat het eerste Jaarverslag van het ODB, over 2021, op 
basis van de input van de koepels in concept klaar is en binnen de Douane voor 
definitief akkoord voorligt. Dat proces is nog niet helemaal uitgekristalliseerd 
aangezien het de eerste keer is en heeft hierdoor enige vertraging opgelopen. 
Het jaarverslag zal via een schriftelijke ronde voor akkoord aan het ODB worden 
voorgelegd. 

6. Strategische Ontwikkelagenda en actiepunten korte termijn prio’s 
De voorzitter geeft aan dat de input van het ODB met het SMP Programma 
gedeeld is en dat de koepels bij de betreffende initiatieven betrokken worden. 
Voorbeelden zijn de diverse klankbordgroepen, zoals DMS, en er een sessie 
met ODB is geweest over Klantgericht Toezicht. Het bedrijfsleven mist een 
totaaloverzicht van hetgeen nu loopt en een actuele koppeling op de andere 
initiatieven. Om de informatiepositie te verbeteren en te kunnen toetsen op de 
kwaliteit. Er is een notitie in de pijplijn om vanuit het bedrijfsleven de strategische 
thema’s te plotten en verder zal er op korte termijn een overleg koepels met 
het ODB-secretariaat zijn om de stand van zaken m.b.t. de prio’s korte termijn 
actiepunten te bespreken. De voorzitter geeft aan een stand van zaken m.b.t. de 
SMP-programma’s in relatie tot de door ODB ingebrachte strategische stukken op 
te laten stellen en daarbij te kijken hoe het bedrijfsleven op actualiteit aangehaakt 
kan worden. Actie 28: Douane
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7. Verslag overleg 9 maart 2022, actiepunten
Het verslag van de vorige vergadering wordt definitief vastgesteld

Wat de stand van zaken van de actiepuntenlijst betreft deelt de voorzitter eerst 
mee dat voortaan een actuele stand ervan in iBabs opgenomen zal worden. 

Actiepunt 17: Het korte verslag van de kennismakingsgesprek met de 
staatssecretaris is op iBabs bij de agendastukken van vorige vergadering 
gevoegd. Hiermee is het actiepunt afgedaan.

Actiepunt 18: Logo voor het ODB bedenken. De koepels geven aan dat er door 
een van de koepels aan een voorstel van een logo gewerkt wordt, maar geven 
aan zich af te vragen is of met een logo er niet een beeld van een “alliantie” 
geschapen wordt i.p.v. van individuele koepels. Het voorstel van het logo wordt 
vooralsnog afgewacht. 

Actiepunt 19: De voorzitter deelt mee dat Topsector Logistiek heeft laten 
weten dat tijdens de korte presentatie tijdens de laatste vergadering er gevraagd 
is om ervoor te zorgen dat gerelateerde bedrijven aangesloten moeten zijn bij 
de genoemde initiatieven. Er is navraag gedaan bij de initiatieven en daarbij 
is bevestigd dat deze bedrijven betrokken zijn. Verder is de Douane betrokken 
via de stuurgroep Ketens. Hierdoor is het niet nodig om een aanvullend overleg 
te plannen. Mocht het toch nodig zijn verneemt ze dat graag. Hiermee is het 
actiepunt afgedaan. 

Actiepunt 21: De voorzitter deelt m.b.t. de communicatie over de 
implementatie DMS 4.0 en 4.1 mee dat er een speciale ODB-klankbordgroep 
voor in het leven is geroepen die zeer regelmatig bij elkaar komt. In deze 
klankbordgroep zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd. Daarnaast is op 
www.douane.nl een ‘tegel’ opgenomen waar alle communicatie over dit onderwerp 
is opgenomen. Hiermee is het actiepunt afgedaan.

Actiepunt 22: De voorzitter deelt mee dat het sinds de verbouwing van het 
kantoor helaas niet meer mogelijk is om parkeerplaatsen voor externe 
bezoekers te reserveren. Geadviseerd wordt met de fiets of met het openbaar 
vervoer te komen en verder zijn er (betaalde) parkeerplaatsen rond het kantoor. 
Hiermee is het actiepunt afgedaan.

Naschrift: m.b.t. stand van zaken actiepunten die bij het overleg niet inhoudelijk 
zijn besproken.
Actiepunt 11: Sancties: dagelijkse update opstellen en met bedrijfsleven delen. 
Op 3 maart is een ingelast ODB overleg communicatie sancties gehouden en bij 
het onderhavige overleg besproken. Daarnaast is op regionaal niveau rechtstreeks 
contact met de relevante koepels. Er is door de Douane en ander autoriteiten 
een brede communicatie ingericht de FAQ’s zijn met ODB gedeeld op 17 maart. 
Uit een peiling bij het ODB over de communicatie sancties is vervolgens geen 
ontevredenheid gebleken. Hiermee is het actiepunt afgedaan.

Actiepunt 12: Bijeenkomst bespreking Themasessie bespreking rapport WPG 
houden. Het rapport is gepubliceerd op 31 maart 2022 en de WPG-Heisessie is 
gehouden 9-10 mei. Hiermee is het actiepunt afgedaan.

Actiepunt 14: Presentatie Verbeteragenda Integriteit op 1 april in ibabs 
geplaatst bij agendastukken ODB Alg 9-3-2022. Hiermee is het actiepunt 
afgedaan.

Actiepunt 15: ODB leden uitnodigen voor Theatervoorstelling Grenzeloos. 
De koepels zijn uitgenodigd voor de première 9 mei en de voorstelling op 2 juni. 
Hiermee is het actiepunt afgedaan.
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8. Rondvraag en sluiting
De ILT vraagt de koepels of er specifieke wensen m.b.t. ILT zijn wat bij het ODB 
overleg aan de orde moet komen. Een koepel geeft hierop aan Coordinated Border 
Management als enige onderwerp te zien en dat er verder goed onderling contact 
is. De ILT zal bij de volgende bijeenkomst een korte presentatie geven waar ILT 
zelf tegen aanloopt. Actie ILT 

De voorzitter sluit de vergadering, met dank aan ieders inbreng. 

Het volgende overleg ODB Algemeen vindt plaats op woensdag 9 november 2022. 

Bijlage 1  Actiepuntenlijst 22-6-2022 (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

23 2022-06-22 2.2 ODB leden aanmelden voor 
Theatervoorstelling Grenzeloos.

ODB Q3-2022

24 2022-06-22 2.4 Wervende tekst WCO congres delen 
met koepels

Douane Q2-2022

25 2022-06-22 2.9 IBTD rapport “Startpunt voor dialoog” 
delen met koepels.

Secretaris Q2-2022

26 2022-06-22 3 Bij DG Ondermijning aandacht vragen 
met het bedrijfsleven het gesprek te 
voeren.

DG Douane Q2-2022

27 2022-06-22 4 Bepalen onder welke ODB werkgroep 
vervolg WPG te borgen. 

Douane Q2-2022

28 2022-06-22 6 SMP stand van zaken strategische 
stukken ODB en ODB op actualiteit aan 
laten haken.

Douane Q2-2022
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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 koepel-
organisaties

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. 

Voorbereidings-
groep

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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