
Aan:  Secretaris, ODB Actueel 
Van:   Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
Datum:  8 juni 2020 
Betreft:  Toelichting op vorming sub werkgroep ODB inzake formeel recht en douane 

vaktechniek 
 
Bijgaand een nadere toelichting op het verzoek dat al kort is toegelicht op de ODB vergadering in 
februari dit jaar.  
 
Er is een verzoek gedaan te komen tot een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de 
douane en vertegenwoordigers uit de (douane) advieswereld en advocatuur. Daarbij is in eerste 
instantie de wens uitgesproken om een werkgroep te formeren die zich zou concentreren op het 
gebied van het formele douanerecht en procederen. In de praktijk blijken naar aanleiding van de 
nieuwe wetgeving van 2016 (DWU) veel vragen te rijzen en is er behoefte aan onderlinge 
afstemming. Vanuit de douane is aangegeven dat men dit mogelijk wil faciliteren maar dat dit dan 
bij voorkeur onder de paraplu van het ODB zou moeten plaatsvinden in de vorm van een 
tijdelijke sub werkgroep.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande verzoek heb ik overleg gehad met andere niet eerder betrokken 
douane-adviseurs binnen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Deze zijn enthousiast 
over bovenstaand overleg, maar geven ook aan behoefte te hebben aan een breder douaneoverleg, 
waarbij zaken als bijvoorbeeld douanewaarde, oorsprong, douaneregelingen maar ook de 
toepassing van nieuwe jurisprudentie vanuit juridisch vaktechnisch perspectief besproken zouden 
kunnen worden. 
 
Ik merk nog op dat duidelijk is dat voorkomen moet worden dat er overlap is met het reguliere 
ODB overleg. Dat gezegd hebbende, verwacht ik dat die overlap minimaal zal zijn, nu het vooral 
een vaktechnisch overleg zou moeten zijn waarvoor binnen de huidige ODB opzet in beperkte 
mate plaats is.  
 
Mocht dit overleg er komen, dan stel ik voor dat er een verslag/rapportage van het overleg 
gemaakt wordt dat gedeeld wordt met het ODB.  
 
Ik licht een en ander natuurlijk graag mondeling toe. 
 
Vriendelijke groet 
 
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 


