
  

 

  
 
Aan de leden van de werkgroep ODB MLT  
 
  
  

  
 werkgroep ODB MLT 10-2-2021 

Verslag overleg werkgroep ODB MLT 10 februari 2021 Pagina 1 van 5 

Naam dienstonderdeel 
Douane 

Laan op Zuid 45 
3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen 
www.belastingdienst.nl 
 

Contactpersoon 
secretaris ODB 

 
ODB@belastingdienst.nl 

 
Datum 
26-02-2021 

Versienummer 
0.1 

Referentienummer 
 

Datum vaststelling 
 
 
Vastgesteld door 
 
 
Auteur 
 

Kopie aan 
 

Bijlagen 
Bijlage 1 - actiepuntenlijst 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

Omschrijving Overleg werkgroep ODB MLT  

Vergaderdatum Woensdag 10 februari 2021 

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.  
 
Bij aanvang van de vergadering bleken een aantal ODB-leden bij iBabs 
inlogproblemen te hebben waardoor men de stukken niet heeft kunnen lezen.  
 
Aan de agenda wordt door de Douane een mededeling nr 2.5 over het instellen 
van de Klankbordgroep e-commerce toegevoegd en wordt daarbij definitief 
vastgesteld.  
 

2. Mededelingen  
2.1 -/- Actieplan digitale dienstverlening 
De Douane heeft het Actieplan digitale dienstverlening en een schriftelijke 
mededeling erover bij de agendastukken gevoegd. De koepels hebben geen 
vragen. 
 
2.2 -/- European Maritime Single Window environment 
De Douane heeft schriftelijk een stand van zaken gegeven, waarbij input van de 
koepels welkom is. Een koepel deelt mede dat de door het bedrijfsleven 
aangedragen aandachtspunten, waaronder de grote hoeveelheid aan het 
bedrijfsleven gevraagde data, ook door het bedrijfsleven in andere lidstaten als 
aandachtspunten is omarmd. Onder leiding van het verantwoordelijke Ministerie 
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van IenW is het nationaal overleg over EMSWe, waar Douane ook aan deelneemt. 
De koepel geeft aan dat IenW met andere lidstaten contact zal opnemen. 
 
2.3 -/- European Single Window environment for Customs 
De Douane heeft schriftelijk een stand van zaken bij de agendastukken gevoegd, 
waarbij input van de koepels welkom is.  
 
2.4 -/- Update WVP-tool in MijnDouane 
De Douane heeft schriftelijk een stand van zaken bij de agendastukken gevoegd. 
Een aantal koepels is direct bij het project betrokken en de koepels hebben geen 
vragen.  
 
2.5 -/-  Klankbordgroep e-commerce 
De Douane geeft aan dat onder deze ODB werkgroep MLT een klankbordgroep e-
commerce ingesteld. Het doel is de nationale kwesties die verband houden met de 
tenuitvoerlegging van de wijzigingen op het gebied van de e-commerce voor 
Douane en BTW in de grensoverschrijdende handel tussen de EU en derde landen 
te bespreken. Vanuit ODB zijn de ACN, ADS, evofenedex, RB en TLN/FENEX lid 
van deze klankbordgroep. Het mandaat zal aan ODB Algemeen worden 
voorgelegd.  
 

3. Toekomst Horizontaal toezicht 
Een koepel heeft de Toekomst van Horizontaal Toezicht geagendeerd. Bij 
veel bedrijven zat er een lijntje tussen AEO en Horizontaal Toezicht en de indruk 
is dat de Belastingdienst minder gaat focusseren op horizontaal toezicht. Vragen 
daarbij zijn: Wat betekent dit voor douaneklanten? Wordt hier beleid over 
ontwikkeld dat gedeeld kan worden? Heeft de splitsing Douane en Belastingdienst 
hier nog invloed op? 
 
De Douane geeft aan dat er al diverse stukken en publicaties op de website van 
de Belastingdienst zijn gedaan. Een uitgebreide reactie is na de vergadering bij de 
agendastukken gevoegd evenals de informatie op de website van de 
Belastingdienst over In de kern: aanleiding en uitkomsten van de 
doorontwikkeling horizontaal toezicht voor grote ondernemingen uitgelegd.  
 
Ter tafel deelt de Douane mee dat er drie groepen grote ondernemingen 
onderscheiden worden: de top 100 grootste ondernemingen daarbij komt een 
individueel  toezichtsplan (vergelijkbaar met het behandelplan), bij de 4000 grote 
ondernemingen worden convenanten gemoderniseerd en de looptijd beperkt. Voor 
de overige bedrijven geldt dat nieuwe deelnemers geen individueel convenant 
meer krijgen, maar wel via de convenanten met fiscaal dienstverleners kunnen 
toetreden tot het Horizontaal Toezicht (HT). Verder geldt dat de Douane bij de 
doorontwikkeling van HT van de Belastingdienst (blauw) volgend is. Bij een 
combinatie blauw/groen gaat het ongeveer over een 60-tal bedrijven op 
corporate-niveau. Bij bedrijven die alleen DWU vergunning hebben zal HT en het 
aantal convenanten grotendeels worden afgebouwd. In HT zitten namelijk 
nationale afspraken maar de DWU geeft beperkt speelruimte en per situatie van 
het bedrijf zal gekeken worden of een vervolg nodig is, bijvoorbeeld als het nuttig 
is gesprek te hebben met GO en de bedrijven. Tot slot wordt aangegeven dat de 
ontwikkeling los staat van de ontvlechting.  
 
De koepel vraagt of het ook effect heeft op het toezicht. Worden de ervaringen 
met compliante bedrijven meegenomen in de handhaving en in de klantbeelden? 
De Douane geeft aan dat het convenant daar niet specifiek op zag, maar bij de 
gesprekken met bedrijven zal het onder andere gaan over het delen van 
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klantbeelden en informatie m.b.t. compliant gedrag. Dit is mede afhankelijk van 
de onderlinge samenwerking en afhankelijk van de noodzakelijkheid. In specifieke 
situaties (team Handel, team OLGA en individuele gevallen) is maatwerk mogelijk. 
Voor bijvoorbeeld vergunninghouders Accijns of DWU en Accijns kan het soms 
nuttig zijn om aan te blijven sluiten bij de convenantaanpak. 
 

4. ODB Strategische Ontwikkelagenda 
De Douane geeft met betrekking tot de Prio’s korte termijn aan dat acties zijn 
uitgezet en deels al afgerond. Een actuele stand van de actiepunten volgt nog 
z.s.m. Een koepel geeft voor lange termijn aan dat in klein comité een 
vervolggesprek is geweest. De koepels zullen het nog onderling bespreken waarna 
terugkoppeling volgt bij het ODB Algemeen van 10 maart.  
 

5. Verslag werkgroep overleg 2 december 2020 en 
actiepuntenlijst 

De koepels hebben geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag van 2 december 
2020 welke daarmee definitief wordt vastgesteld.  
 
M.b.t. actiepunt Complexe machtigingen geeft de Douane aan dat het Rapport 
Onderzoek complexe machtingsrelaties niet naar de Tweede Kamer hoeft. Het 
rapport is aan MT Douane voorgelegd over de vervolgstappen. Dat zal bij het ODB 
Algemeen komende maart worden geagendeerd. 
 
M.b.t. actiepunt over de memo controles op terminals meldt Douane dat per 
mail een aanscherping aan de ODB ferry leden is verzonden op 15 dec 2020 en in 
het ODB ferry overleg van 8 januari 2021 benoemd. De definitieve versie van de 
memo controles op terminals is bij de agendastukken ODB MLT 2-12-2020 
gevoegd. 
 
De actiepuntenlijst wordt aangepast.  
 

6. Rondvraag & Sluiting 
 
Een koepel geeft met betrekking tot de wijziging van de definitie exporteur per 
1-1-2021 aan dat men in een andere lidstaat een aanscherping in het beleid 
onderkent. Aldaar moet men de goederen fysiek in ontvangst nemen en weer uit 
laten slaan om te kunnen voldoen aan de definitie van exporteur. De koepel 
informeert of de Douane hiermee bekend is. Douane neemt de informatie in 
ontvangst en geeft aan hier niet mee bekend te zijn.  
 
Een koepel informeert naar de voortgang van het actiepunt m.b.t. Handboek 
Douane en het met zoekfunctie elektronisch beschikbaar maken voor 
bedrijfsleven. De Douane geeft aan dat dit bij de ODB Actueel op de 
actiepuntenlijst staat. De actuele stand van zaken is niet bekend, maar zal zodra 
dat bekend is bij dat overleg gegeven worden. 
In het verlengde van het vorige punt vraagt de koepel of wijzigingen in het 
Handboek Douane ook gelogd worden om achteraf vast te kunnen stellen wat 
de situatie op een bepaald moment was. Dit vooruitlopend op een eventueel WOB 
verzoek. De Douane zal hier nog schriftelijk op reageren. Actie 
 
Een koepel vraagt in verband met de jaarplanning naar de tijd die nodig is tussen 
het uiterste moment van indienen agendapunten voor een ODB-vergadering. De 
Douane geeft aan dat de jaarplanning van ODB-vergaderingen 2020, waaronder 
van het moment van indienen agendapunten, medio oktober 2020 met ODB is 
gedeeld. De tijdsduur tussen indienen agendapunten en vergadering is nodig ter 
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interne voorbereiding op de agenda en behandeling tijdens de vergadering. De 
duur is niet gewijzigd ten opzichte van eerder en er wordt ook niet verwacht dit 
verder te moeten verlengen.  
Tot slot wordt gezien de ervaringen met een korte agenda en dito vergaderduur 
de afgelopen keren besloten het overleg ODB MLT structureel met een half uur te 
bekorten. Het overleg zal voortaan zijn van 9.30 tot 11.30.   
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
Het volgende overleg staat gepland op woensdag 9 juni 2021. Aanleveren 
agendapunten kan tot 16 mei 2021.  
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 10-2-2021 (stand 17-2-2021) 
 

Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

ODB MLT, 10-
2-2021, 6 

Koepels informeren of wijzigingen in het 
Handboek Douane ook gelogd worden om 
achteraf vast te kunnen stellen wat de 
situatie op een bepaald moment was.  

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. 

ODB MLT, 2-
12-2020, 5 

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

Douane Afgedaan: Zie 
ODB MLT 10-2-
2021, 5 

ODB MLT, 2-
12-2020, 6 

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

Douane Afgedaan: Zie 
ODB MLT 10-2-
2021, 5 

ODB Actueel. 
2-12-2020, 
2.3 

Actieplan digitale dienstverlening 
bespreken bij ODB MLT. 

Douane Afgedaan: Zie 
ODB MLT 10-2-
2021, 2.1 

 


