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1 Opening en vaststellen agenda 

De vergadering wordt geopend en iedereen wordt welkom geheten. Het eerder 

ingebrachte agendapunt Eigen begroting van de Douane zal, gezien interne 

ontwikkelingen, behandeld worden bij het volgende overleg ODB Algemeen. Actie  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Mededelingen 

2/1  Memo’s score Douane CGI en DB 2018 en LPI 2018  
Aangegeven wordt dat de scores in de onderzoeken weliswaar gebaseerd zijn op 
perceptie, questionnaires aan een ongedefinieerde groep bepalen de uitkomsten, 
maar daarmee is de uitkomst niet minder feitelijk. De Douane wil via de 
communicatiemiddelen inzetten op het beïnvloeden van die perceptie, onder 

andere door het ontwikkelen van een Engelstalige corporate informatie voor 
bedrijven met tot doel bijdragen aan de concurrentiekracht van Nederland. 
Daarnaast worden twee recente publicaties onder de aandacht gebracht: 

“Seamless” een boek dat ziet op datadeling en de toekomst van de logistieke hubs 
Schiphol en Rotterdam, welke als voeding voor de digitale transportagenda 
gepresenteerd aan het Ministerie van IenW en mede is gefinancierd door de 
Topsector Logistiek. En verder het boek “The EU Customs Union @50: Concept to 

Continuum”, hetwelk is geïnitieerd door het Europees voorzitterschap van Malta 
en een compilatie bevat van 32 bijdragen over het functioneren van de Douane 
Unie en de huidige en toekomstige dynamiek.   

 
2/2   ODB Event 2019  

Ook in 2019 zal weer een ODB event georganiseerd worden om de zichtbaarheid 
en het inzicht in activiteiten van het ODB voor een breed publiek te vergroten. 
Een grote opkomst is geen doel op zich; de inhoud van de discussies is 

belangrijker en kan worden gebruikt als input voor het ODB. Het event zal gaan 
over de strategische ontwikkeling van het ODB en de ontwikkelingen in het 
douanelandschap de komende jaren. Er wordt gedacht aan een professionele 
moderator en een aantal plenaire sprekers worden gevraagd. Daarbij wordt onder 

andere gedacht aan iemand uit het Brusselse en het bedrijfsleven. Verder zal een 
discussie met de aanwezigen zijn in de vorm van het “Lagerhuis” met pakkende 
stellingen. De NVWA en ILT hebben hun medewerking aan het Event toegezegd. 

De organisatie zal net als in 2018 worden verzorgd door Rotterdam School of 
Management (RSM), wat zeer goed bevallen is en de samenwerking met de 
wetenschap c.q. het onderwijs bevorderd. De geplande datum is 29 maart 2019.  
 

3 Strategische Ontwikkelagenda  

Met betrekking tot de voortgang op de ontwikkellijnen zullen de koepels alle 
plannen van aanpak updaten. Daarbij wordt aandacht besteed aan een herijking 
van de prioritering, concrete acties en het benoemen van de direct 

verantwoordelijken. Daarna zal de douane de namen eraan koppelen en zal 
onderling overleg op inhoud volgen. Bij het volgende ODB Algemeen zullen de 
geactualiseerde en afgestemde plannen van aanpak van alle ontwikkellijnen aan 
het ODB worden voorgelegd. Actie 

 

4 WOB verzoek ODB notulen 
De Douane licht toe dat een WOB verzoek is voorgelegd waarin een niet met 
name te noemen partij vraagt om alle verslagen van het ODB van enkele jaren. 
De Douane heeft geen juridische argumenten om dit verzoek te weigeren, De 

leden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen 
en aan te geven of en zo ja welke voorwaarden dienen te gelden. De koepels zien 
graag dat alleen de namen van de koepels bij de aan/afwezigen vermeld worden, 
geen persoonsgegevens aldus, en dat het verslag niet herleidbaar is naar 
specifieke bedrijven, op basis van omschrijvingen van casussen. Op 15 januari zal 
waar nog nodig in een aparte sessie worden besproken of bepaalde delen van 

verslagen in dat licht alsnog zwart geblokt dienen te worden. Douane meldt aan 
verzoeker dat het overleg de zienswijze mag uiten en informeert verzoeker over 
uitstel.  Actie.    
Voorzitter geeft aan dat voorliggende WOB-verzoek om de ODB-verslagen aan 
ODB vraagt te bezinnen hoe om te gaan met openbaarheid van verslagen. Dit zal 

op de agenda van de komende ODB Algemeen geplaatst worden. Actie 
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5 Brexit 
5.1 Recente ontwikkelingen Brexit 
De stand van zaken wordt toegelicht, waarbij met name speelt de onduidelijkheid 
over de Brexit deal. Douane roept bedrijfsleven op zich te blijven voorbereiden op 
de Brexit.  

 
Recent zijn twee rapporten verschenen over de activiteiten van Douane Nederland 
in relatie tot Brexit, van de Algemene Rekenkamer en van EY, deze laatste in 
opdracht van de Douane. Het rapport van de Algemene Rekenkamer wordt als 
terugkijkend beschouwd, een momentopname gemaakt voor juli 2018, terwijl het 
rapport pas in november is verschenen, waardoor tal van activiteiten die na de 
zomer beslag hebben gekregen niet in het rapport zijn verwerkt. Het rapport geeft 

de stand van 15 juli weer en is voor het verschijnen niet aan de actualiteit is 
aangepast. Het onderzoek van EY geeft de situatie medio oktober 2018 weer. De 

onderzoeksvraag was: doet de Douane al het noodzakelijke voor de voorbereiding 
op de Brexit en doet de Douane dat goed? Het rapport is ook naar de Tweede 
Kamer gestuurd. De koepels geven aan dat het goed is dat de rapporten een 
externe blik geven. Alhoewel wat hoog over is het EY-rapport een goed rapport en 

in kort tijdsbestek opgeleverd.  
 
Voorzitter spreekt haar zorgen uit over in relatie tot de voorbereiding door 
bedrijfsleven. De grootste onderkende risico’s zijn een mogelijke piekbelasting bij 
de Douane voor aanvragen van EORI-nummers en van douanevergunningen 
ingeval bedrijven zich pas erg laat gaan melden bij Douane. Vanuit de koepels 
wordt aangegeven dat bij het bedrijfsleven aandacht voor voorbereiding is, maar 

men in afwachting van duidelijkheid nog niet overgaat tot concrete acties. Omdat 
nog niet alle benodigde douaniers zijn geworven op 29 maart, moeten keuzes 
gemaakt worden. Douane stelt als prioriteit voor de Brexit om geen onnodig 
oponthoud te veroorzaken. Daarbij ligt de focus in de eerste aanleg om de 
douaneformaliteiten mogelijk te maken en pas daarna op andere taken.  

 
Met betrekking tot toetreding van VK tot de overeenkomst gemeenschappelijk 

douanevervoer wordt benadrukt dat dat los staat van een Brexit deal en gemeld 
wordt dat het VK is uitgenodigd voor toetreding tot de overeenkomst. Het VK zal 
toetreden tot de Overeenkomst op moment van de Brexit of, bij een 
Uitredingsverdrag, na afloop van de overgangsperiode.  
 

5.2  Beleid ivm Brexit vergunningafgifte voor ferry’s en voor andere bedrijven 
Dit agendapunt is niet inhoudelijk behandeld. 

 

6  Topsector Logistiek 
6.1  Onderzoek Efficiency keurketen haven Rotterdam 
Onder de actielijn Trade Compliance en Border Management is een onderzoek 
gefinancierd naar de efficiency van de NVWA-keurketen van binnenkomende 
goederen in de haven. Gemeld wordt dat het rapport bijna klaar is en dat de 
aanbevelingen zullen worden gepresenteerd bij het volgende ODB Algemeen. 

Actie  
 

6.2  Onderzoek performance Douane  

In opdracht van de Topsector Logistiek, binnen de actielijn Trade Compliance & 

Border Management (TCBM), waarvoor het Overleg Douane Bedrijfsleven de 

stuurgroep is, zal een onderzoek Global Customs Performance and Innovation 

Opportunity Assessment worden uitgevoerd. Bij het onderzoek wordt de Douane 

doorgelicht en vergeleken met douaneautoriteiten van een aantal andere landen 

waar het onderzoek ook wordt uitgevoerd. Het onderzoek heeft tot doel 

verbeterpunten te identificeren voor Douane-organisaties, in deze in het bijzonder 

te relateren aan de strategische ontwikkelagenda van het ODB. Het onderzoek 

wordt door de opdrachtnemer uitgevoerd zonder kosten, vanwege het wederzijdse 

leereffect dat in deze kan worden bereikt en er volgt geen openbare publicatie. De 

Douane en de andere ODB-partners zullen aan het onderzoek medewerking 

verlenen door deelname aan enkele interviews. Verder zal de Douane 
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geaggregeerde gegevens verstrekken. De onderzoeksuitkomsten kunnen als input 

dienen voor de strategische ontwikkellijnen van het ODB. De Douane werkt mee 

aan dit onderzoek dat door het ODB in samenwerking met de topsector logistiek 

wordt ingevuld, onder voorwaarde dat uitsluitend gegevens worden verstrekt die 

elke andere partij eveneens zou kunnen ontvangen als daarom wordt verzocht en 

dat een concept rapportage bij voorrang door Douane mag worden beoordeeld 

alvorens deze wordt voorgelegd aan het ODB.  

Koepels vragen bij het onderzoek ook aandacht te hebben voor andere 

autoriteiten die een factor zijn bij grensoverschrijdend goederenverkeer en voor 

consistentie in de uitvoering. De onderzoeksvragen worden met de ODB-leden 

gedeeld en men kan aandachtspunten voor het onderzoek meegeven. De 

inspirator van de roadmap TCBM wordt door de stuurgroep (ODB) gemandateerd 

de overeenkomst voor het assessment met het onderzoeksbureau te 

ondertekenen. Actie 

 

6.3  Overige Thema’s 

Gemeld wordt dat de opleiding Master Customs & Supply Chain Compliance van 

Rotterdam School of Management  in september 2019 wederom van start zal 

gaan. Bedrijfsleven wordt gevraagd hieraan aandacht te besteden.  De deeltijd 

Bacheloropleiding Logistics management / Customs & Trade Compliance van 

Fontys Hogeschool die in september 2018 is gestart wordt in december 2018 

tussentijds geëvalueerd wordt. Het ODB zal worden ingelicht over de uitkomsten. 

 

7     Verslag overleg 3 oktober 2018, actiepunten  
Het verslag wordt goedgekeurd en de actiepuntenlijst wordt bijgewerkt. 

 

 8   Rondvraag en Sluiting 

 De volgende rondvragen zijn gesteld: 

 

Mbt douanewaarde is vernomen dat de Commissie domestic sales uit de guidance 

zou willen halen. Het bedrijfsleven heeft hier zorgen over. DGFZ geeft aan dat als 

de EU domestic sales wel mogelijk zou willen maken daarvoor aanpassing van 

wetgeving nodig is. DGFZ zal met Douane afstemmen en hierover zal de Douane, 

na interne afstemming met het Landelijk Waarde team (LWT) in een memo 

terugkoppeling geven aan het ODB Actueel. Actie   

 

Op navraag meldt de Douane dat het verzoek van de koepels tot uitstel van het 

container vrijgavebericht (CVB) in verband met de Brexit nog in behandeling is. 

 

Op navraag meldt de Douane over de beslissing van het Hof van Justitie in de 

zaak van Hamamatsu Photonics Duitsland tegen de Hauptzollamt München (C 

529/19 dd. 20-12-2017), inzake het gebruik van voorafgaande 

verrekenprijsafspraken voor bepaling van de douanewaarde, dat het beleid in 

Nederland ongewijzigd is en aanwijzingen vanuit de Europese Commissie DG 

Taxud-Brussel worden afgewacht.    

 
Voor de vergaderdata voor ODB Algemeen in 2019 is besloten, gezien de ervaring 
van dit jaar, om de vergaderfrequentie te verlagen naar 3 keer per jaar, uitgaande 
van de woensdagochtend. Nieuwe data met een goede spreiding door het jaar zullen 

nog volgen. Actie 
 
De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng. Het volgende overleg vindt plaats 
op 3 april 2019 en start om 10.00 uur.   
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 12-12-2018 

 

Vergadering Agp Onderwerp Wie Wanneer 

2018-10-03 1 Eigen begroting van de douane en financiering 

voor ICT plaatsen op agenda overleg ODB 

Algemeen  

Secretaris Op agenda ODB 

Algemeen 3 april 2019 

2018-12-12 3 Plannen van aanpak alle ontwikkellijnen van 

Strategische Ontwikkelagenda actualiseren en 

zenden aan douane. 

Koepels: 

Trekkers 

ontwikkellij

nen 

Januari 2019 

2018-12-12 3 Plannen van aanpak alle ontwikkellijnen van 

Strategische Ontwikkelagenda namen 

betrokkenen douane benoemen en inhoudelijk 

met koepels afstemmen.  

Douane Februari 2019 

2018-12-12 3 Afgestemde plannen van aanpak alle 

ontwikkellijnen van Strategische 

Ontwikkelagenda voorleggen aan ODB 

Algemeen 3 april 2019  

Koepels en 

Douane 

Op agenda ODB 

Algemeen 3 april 2019 

2018-12-12 4 Voor WOB-verzoek voor lakken gemarkeerde 

ODB-verslagen zenden aan ODB-leden.  

Douane zsm 

2018-12-12 4 Voor WOB-verzoek gerichte onderbouwde 

opmerkingen voor lakken van ODB-verslagen 

aangeven. Waar nodig bespreking in separate 

bijeenkomst op 15 januari 2019. 

ODB-leden 9 januari 2019 

2018-12-12 4 Openbaarheid ODB-verslagen plaatsen op 

agenda overleg ODB Algemeen 

Secretaris Op agenda ODB 

Algemeen 3 april 2019 

2018-12-12 6.1 Aanbevelingen Onderzoek Efficiency keurketen 

haven Rotterdam bespreken bij ODB Algemeen 

3 april 2019  

VNTO en 

NVWA 

Op agenda ODB 

Algemeen 3 april 2019 

2018-12-12 6.2 Onderzoeksvragen delen met ODB-leden.  Douane Zsm 

2018-12-12 6.2 Aandachtspunten voor onderzoek delen met 

secretaris ODB,  

ODB-leden Januari 2019 

2018-12-12 RV 1 Terugkoppeling Domestic Sales. DGFZ Op agenda komende 

ODB Actueel 

 




