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Omschrijving Overleg werkgroep ODB MLT  

Vergaderdatum Woensdag 2 december 2020  

Vergaderplaats Videomeeting 

Aanwezig Douane, ACN, Evofenedex, TLN, FENEX, VNC, VNO-NCW, 
VNTO 
 

   

Kopie aan leden ODB-werkgroepen, voorzitters andere ODB-
werkgroepen 

  

  

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom. Voor de agenda 
wordt gemeld dat agendapunt 3 Niet fiscale verplichtingen en PGTS door de 
koepel is ingetrokken en een koepel heeft een rondvraag over de Mededeling 
controles op terminals in relatie tot brexit. Met deze aanpassingen wordt de 
agenda vastgesteld.  
 

2. Mededelingen  
2.1 -/- European Maritime Single Window environment 
De Douane deelt mee dat hard aan de datasets gewerkt wordt voor zowel de 
delen A en B als deel C. Daarbij wordt opgemerkt dat de vrees van NL bewaarheid 
wordt en dat de dataset voor deel C erg groot wordt. Door NL wordt - in 
samenwerking met o.a. Duitsland en Zweden - geprobeerd om enige nuance in 
het proces te brengen. De koepels geven aan dat er een goede overleg privaat 
publiek is over de zorgpunten. 
 
2.2 -/- European Single Window environment for Customs 
De Douane deelt mee dat op 28 oktober 2020 het voorstel van de Europese 
Commissie voor een Single Window Environment for Customs is aangeboden aan 
de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. Kort samengevat 
houdt het voorstel in dat de Douane verplicht door middel van EU CSW CERTEX 
moet communiceren met andere autoriteiten waarbij certificaten of vergunningen 
in EU systemen zijn opgenomen.  
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https://ec.europa.eu/taxation customs/general-information-customs/electronic-
customs/eu-single-window-environment-for-customs en 
 
Op 20 november is door de Minister van Buitenlandse Zaken de zogenaamde BNC-
fiche geschreven op het voorstel gezonden aan de Tweede Kamer. Dit heeft niet 
tot vragen uit de Kamer geleid.  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/20/beoordeling-
verordening-eu-eenloketomgeving-voor-douane 
Naschrift: Er zijn alsnog door de Tweede Kamer vragen gesteld. De Douane werkt 
aan beantwoording.  
 
2.3 -/- E-commerce BTW webex sessies 
De Douane heeft een schriftelijke mededeling over de gehouden en aanstaande 
webex sessies voor het bedrijfsleven m.b.t. e-commerce en Btw-regelgeving. De 
presentatie is ook gedeeld met het ODB. De vervolgsessie staat gepland op 16 
december van 13.30 tot 15.30 uur. De uitnodiging volgt nog en zal ook worden 
geplaatst op douane.nl. De koepels hebben geen vragen. 
 
2.4 -/- eHerkenning webinar ketenmachtiging 
De Douane heeft een schriftelijke mededeling over het gehouden webinar 
ketenmachtiging eHerkenning. De koepels hebben geen vragen en merken op  
dat het initiatief zeer gewaardeerd wordt. 
 
2.5 -/- Customs Action Plan 
De voorzitter deelt verder mee dat de Europese Commissie het Customs Action 
Plan heeft gepubliceerd. Hierover zijn diverse Kamervragen gekomen, welke de 
Douane nog zal beantwoorden.  
https://ec.europa.eu/taxation customs/general-information-customs/customs-
action-plan en 
 

3. NFV (niet financiële verplichtingen) en PGTS  
Koepel heeft het agendapunt ingetrokken. 
 

4. ODB Strategische Ontwikkelagenda  
Een koepel koppelt terug van de klein comité bijeenkomst waarbij de voorstellen 
nader zijn uitgewerkt. Bijvoorbeeld het inrichten van een taskforce voor DWU 
overstijgende zaken die de logistieke keten raken en waarbij handhavingstoezicht 
een onderdeel van is. Verder het organiseren van een sessie over het delen van 
data binnen de keten en verder behoefte aan korte doorlooptijden. De Douane De 
heeft de afspraken in concept ontvangen en deze zullen nog met ODB gedeeld 
worden. Voor de korte termijn prio’s hebben de koepels een stand van zaken met 
Douane gedeeld. Bij de Douane zijn een aantal zaken al afgerond, en een 
totaaloverzicht van voortgang zal nog volgen. Bij de volgende vergadering zullen 
de stukken inhoudelijk en de beslispunten besproken worden. 
 

5. Verslag werkgroep overleg 23 september 2020 en 
actiepuntenlijst 

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag van 23 september 2020 en 
deze wordt daarmee definitief vastgesteld.  
 
M.b.t. actiepunt Complexe machtigingen wordt gemeld dat gezien de strakke 
planning van het onderzoek er geen ruimte was de onderzoeksvragen vooraf aan 
het ODB voor te leggen. De onderzoekers hebben op 3 december een afstemming 
met de opdrachtgever bij de volgende vergadering zal een schriftelijke update 
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volgen. Een koepel vraagt of het rapport naar de Tweede Kamer gaat? De Douane 
zal dit nog laten weten. Actie   
In aanvulling m.b.t. machtigingen geeft de koepel aan dat over eHerkenning zeer 
verhelderend was en uit de koepel de wens te komen tot een standaard procedure 
voor alle providers van eHerkenning.  
 
Voor de Klankbordgroep ICS2 hebben zich in totaal vier koepels aangemeld.  
 
De andere actiepunten zijn afgedaan en de actiepuntenlijst wordt aangepast.  
 

6. Rondvraag & Sluiting 
 
Mededeling Memo controles op terminals in relatie tot brexit  
Een koepel geeft aan dat bij het Brexit Ferry-overleg een Memo van de Douane op 
de agenda stond m.b.t. over controle op terminals. Daarbij zou dit vanuit de 
systemen niet aangezegd kunnen worden aan de marktpartijen, maar wel ter 
plaatse kenbaar gemaakt wordt. Naar aanleiding van vragen van koepels bij het 
overleg zou de memo verduidelijkt worden. De Douane geeft aan dat het gesprek 
hierover via het Brexit Ferry-overleg verloopt, maar zal de reactie met leden ODB 
MLT delen. Actie 
 
Een koepel geeft aan dat de Navorderingstermijn in DWU nu standaard 5 jaar 
is bij te weinig rechten terwijl het bij teruggaaf maar 3 jaar is. Bij de 
navorderingstermijn van 5 jaar gaat het om strafrechtelijk vervolgbaar, waarbij de 
invulling daarvan een nationale aangelegenheid is. Hierover is al eerder gesproken 
en nu is het effect hiervan groot, bijvoorbeeld bij een verschrijving. De koepel ziet 
graag een discussie over de nationale wetgeving, en een toevoeging voor in de 
vorm van: “met oogmerk op belastingontduiking”. De koepel geeft aan dat het 
ook in het belang is van de Douane, en vraagt of ze hiermee eens is en ziet een 
mogelijkheid om vervolgens gezamenlijk op te kunnen trekken. Dit punt zal 
besproken worden bij de werkgroep ODB Actueel, waar het onderwerp op de 
agenda heeft gestaan.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
Het volgende overleg staat gepland op woensdag 10 februari 2021. Aanleveren 
agendapunten kan tot 18 januari 2021.  
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 2-12-2020 (stand 16-12-2020) 
 

Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

ODB MLT, 2-
12-2020, 5 

Nagaan of rapport Onderzoek complexe 
machtigingsrelaties naar Tweede Kamer 
gaat. ODB hierover informeren. 

Douane Q1-2021 

ODB MLT, 2-
12-2020, 6 

N.a.v. Ferry-overleg aangepaste Memo 
controles op terminals in relatie tot brexit 
delen met ODB. 

Douane Z.s.m. 

ODB Actueel. 
2-12-2020, 
2.3 

Actieplan digitale dienstverlening 
bespreken bij ODB MLT. 

Douane Q1-2021 

 Actiepunten die zijn afgedaan   

ODB MLT, 10-
6-2020, 3 

Onderzoek complexe machtigingsrelaties.  
Input onderzoeksvragen geven. 

Koepels Afgedaan: Zie 
ODB MLT 2-12-
2020, 6. 

ODB MLT, 10-
6-2020, 4 

ICS2: agenderen bij de geëigende van de 
ODB werkgroep vergadering van 23/24 
september 2020  

Secretaris Afgedaan: 
Geagendeerd bij 
ODB MLT 23-9-
2020 

ODB MLT, 23-
9-2020, 3 

Bij projectmanager aanmelden voor de 
klankbordgroep ICS2. 

Koepels Afgedaan: 
Aanmeldingen 
ontvangen. 

    

 


