
ODB Actueel (4-12-2019):  
Kwaliteit van aangifte update  
 
De drie interventies voor verbetering van de kwaliteit van de aangifte in het proces invoer op de 
onderwerpen EORI-nummer, transactiecode 1 koper-verkoper en algemene handelsbenaming zijn 
nog steeds actief. De eerste twee interventies blijven dicht tegen de doelstelling aan zitten. Met 
betrekking tot de interventie algemene handelsbenaming, ook hier zit nog steeds verbetering in, 
maar de gestelde doelstelling is nog niet behaald.  
 
Met betrekking tot de indeling van voedingssupplementen is vastgesteld dat belangrijke gegevens, 
zoals de goederencode en goederenomschrijving van voedingssupplementen, verkeerd of 
onduidelijk worden ingevuld. Handhavingscommunicatie is ingezet en inmiddels gedeeld met het 
ODB. 
 
Met betrekking tot de verbijzonderde regeling is een analyse uitgevoerd op de codes E01 en E02 
voor eenheidsprijzen en forfaitaire invoerwaarden groenten en fruit. Op basis van deze analyse is 
handhavingscommunicatie ingezet (18 januari 2019 is er een brief verzonden aan 70 indieners van 
dergelijke aangiften) en zijn controles uitgevoerd. Op dit moment vindt een eerste evaluatie plaats. 
 
De Douane heeft een analyse voltooid op een aantal aspecten van de aangifte ten invoer. Op basis 
hiervan zijn of worden op de volgende onderwerpen interventies ingezet: 
- De vrijstellingscodes C07, C08 en 107 (goederen met een lage waarde en vrijstelling voor 
DR en/of OB); 
- Terugkerende goederen. 
 
Vervolg activiteiten 
Er zal een start worden gemaakt met een analyse op de andere vrijstellingen die zijn opgenomen in 
de Vo. 1186/2009 
 
In het proces invoer zijn we bezig om op basis van beschikbare data een beeld te creëren van het 
aangiftegedrag van bedrijven op drie verschillende momenten in het aangifteproces, te weten: 
 
- Bij acceptatie van de aangifte: op basis van de resultaten van de Business Rules; 
- Bij Behandeling van de aangifte: op basis van de resultaten van onze selectieprofielen; 
- Bij behandeling van verzoeken om terugbetaling: zicht krijgen op onder andere de redenen 
voor het indienen van verzoeken om terugbetaling. 
 
Dit geeft ons een breder beeld van het aangiftegedrag van bedrijven in dit proces. We hopen 
hiervoor de eerste beelden in het eerste kwartaal 2020 te hebben. 
 
Voorstel om begin volgend jaar (januari/februari) met de relevante koepels om tafel te gaan om 
deze aanpak te bespreken, een aantal resultaten van in 2018 ingezette interventies te delen en te 
bespreken waar we samen kunnen optrekken om de kwaliteit van de aangifte verder te verbeteren. 
De handhavingsregisseurs op het proces aangiften zullen contact leggen met de relevante actoren 
van het ODB en een afspraak plannen. 
 
  


