
01-sep-21
datum activiteit CVB in het verleden Door wie toelichting

17-mrt Voorlichtingsbijeenkomst VRC-leden

Douane (Wim) heeft CVB toegelicht.Aanvullend:  komende 
maanden bij verschillende VRC overleggen (incl. ALV)  aandacht 
vragen voor het CVB, gebruik  e-mailbanner.

29-apr SWL bijeenkomst CVB Portbase Portbase

17-mei Activatie softwareleveranciers  - nabellen SWL-bijeenkomst Portbase
14/5 Peter 17/5 tot 5/6 nabellen softwareleveranciers.  Met 
focus op belangrijkste softwareleveranciers e

27-mei CVB-Informatiesessie  1 voor medewerkers ferryterminals

Deltalinqs 
(VRTO), 
Douane, 
Portbase

Ferry operators oproepen om: 
• Klanten te informeren wat er verandert en welke oplossingen er 
zijn
• Klanten te activeren om tijdig klaar te zijn voor het CVB.
Douane (Sip)  en Portbase (Roel ) presenteren.

27-mei Interne presentatie aan medewerkers IM team Portfolio, Strategie en Innovatie. Douane Bijpraten over CVB door Elliot 

01-jun Algemene ledenvergadering FENEX
Fenex, Douane, 
Portbase

Douane geeft toelichting op CVB in het algemeen. Portbase licht 
de impact( concrete consequenties benoemen), de oplossingen 
en de kansen toe. Jan Mahulete doet de introductie. Hij verzorgt 
de introductie van het CVB in het inhoudelijke deel van de 
ledenvergadering. Ook benadrukken van de operationele 
gevolgen voor de rest van de keten als er geen voorafaangifte 
wordt gedaan incl automatische trigger.

02-jun

Social media bericht op Douane-Z, Twitter en LinkedIn:
"Importeer je goederen van buiten de EU, per container, trailer of stukgoed of 
bulkgoed? Let dan op dat de manier van aangeven verandert. Per 1 oktober gebruik 
je daarvoor het CVB: Container Vrijgave Bericht. Bereid je nu alvast voor: 
http://www.voorbereidophetcvb.nl/" Douane aangekondigd in week 20/5: check datum met Karin 

04-jun CVB-Informatiesessie 1 voor medewerkers containerterminals

Deltalinqs 
(VRTO), 
Douane, 
Portbase

Containerterminals oproepen om:  
• Klanten te informeren wat er verandert
• Klanten te activeren om tijdig klaar te zijn voor het CVB.
Douane (Sip)  en Portbase (Roel ) presenteren.

04-jun Afstemming SWL-aanpak met ADS Portbase
Actie Peter. Urgentie benadrukken van tijdige voorbereiding. 
Signalen vanuit SWL's is nu Q4.

07-jun 2x Social media berichtgeving Campagne campagne 

tussen 7 en 14 juni. Focus op awareness. 3 x apart bericht: Wat 
betekent het CVB voor jou als douaneagent, vervoerder, 
verlader. (link naar doelgroepenpagina) + oproep registreren 
nieuwsbrief

10-jun ODB IT: CVB op de agenda Douane door Sip van der Weg

14-jun nieuwsbrief 1 Voorbereid op het CVB ( NL) campagne
"Aangever" in de spotlight (Neele Vat Logistics, Kees Neele), ander 
nieuws. Focus op awareness

14-jun Social media bericht Campagne campagne Verwijzing naar nieuwsbrief 1 voorbereid op het CVB

15-jun Social media bericht Portbase Portbase 
Zo helpt Portbase je + verwijzing naar nieuwsbrief 1 voorbereid 
op het CVB

15-jun Service notificatie via Beamer (NL/EN) Portbase 
Algemeen bericht in services MID, Cargo Controller en Import 
Status. 

15-jun E-mailing CVB als onderdeel van onboarding campagne Cargo Controller Portbase

Via marketing automation: Vooraankondiging van CVB en Cargo 
Controller als oplossing voor het CVB, verwijzing naar website 
vpoorbereidophetcvb.nl. Doelgroep: klanten Ladinginformatie 
en eerdere opzeggers van Ladinginformatie. 

17-jun E-mailing CVB als onderdeel van lead generation campagne Cargo Controller Portbase

Via marketing automation. Vooraankondiging van CVB en Cargo 
Controller als oplossing voor het CVB, verwijzing naar website 
vpoorbereidophetcvb.nl. Doelgroep: Klanten MID die geen 
Cargo Controller hebben en prospects

23-jun ODB algemeen 
Douane, 
Portbase ODB 23 juni presentatie CVB door Marty/Sip.

22-jun

Social media bericht op Douane-Z, Twitter en LinkedIn:
"Aangifte van je goederen die van buiten de EU geïmporteerd worden, doe je vanaf 1 
oktober met het Container Vrijgave Bericht. Wat dit voor jou betekent en hoe je 
kunt voorbereiden, lees je op: http://www.voorbereidophetcvb.nl/ " Douane week 25?

01-jul Brief ODB aan ondernemers Douane

 Officiële aankondigingsbrief CVB-ingangsdatum naar nader te 
bepalen doelgroepen (containerrederijen, douane-
expediteurs,terminals (ferry en container) cargadoors). De 
boodschap CVB/ brief wordt ook verspreid/gedeeld via: 
   - website Douane 
   - website Voorbereid op CVB
   - ODB
   - social accounts Douane/zakelijk

02-jul Informatiebijeenkomst CVB voor leden ADS ADS, Douane deelnemers: 13 softwareleveranciers en 50 deelnemers

05-jul Mailing Portbase (NL/EN) met verwijzing naar Brief ODB aan koepels. Portbase

Urgentie benadrukken, bieden oplossing. Opzet bericht: 
Informeren let op: dit kan impact hebben met jouw logistiek. 
Verwijzen naar de doelgroepenpagina's. Doelgroep: 
hoofdcontacpersonen Cargo Controller, Import Status, MID. 

05-jul
Service notificatie via Beamer (NL/EN) in services Cargo Tracker / Cargo Controller 
incl. mini enquete Portbase

Van 1/7 - 1/10 . Start na verzending brief Douane. Focus op 
awareness; urgentie opvoeren. 

28-jun
Maandelijkse nieuwsbrief CBRB: aandacht voor het CVB en de impact op barge 
operators CBRB/LINc eind juni

14-jun Ingang (Tabblad) CVB creëren op fenex.nl Fenex week 14/6

15-jul DouaneInzicht (blad voor zakelijk relaties Douane, zomereditie) Douane
Publicatie in de zomer. Awareness CVB komt eraan, activatie 
bereid je tijdig voor. Thom van Vugt vanuit Douane

19-jul Informatiesessie Fenex Fenex

Van 15:00 - 16:30. Spreker Douane en Portbase. Focus:  
Informeren over werken met voorafaangifte + automatische 
trigger. Activeren om tijdig contact op te nemen met je SWL.  

27-jul

Social media bericht op Douane-Z, Twitter en LinkedIn:
"Importeer je goederen van buiten de EU? Vanaf 1 oktober moeten nadere aangiften 
al gedaan worden vóór de ATO. Bereid je alvast goed voor op deze wijziging van hoe 
en wanneer je aangifte doet: http://www.voorbereidophetcvb.nl/" Douane week 30

30-jul
Podcast over CVB door Beurtvaartadres met als gast Portbase en Douane. Extra 
activiteiten: CVB in nieuwsbrief en nieuwsbericht op Beurtvaart-website 

Beurtvaartadres
, Portbase, 
Douane

30/7 geaccordeerd door alle partijen. Beurtvaartadres deelt 
eerst, daarna campagne. Verwijzen naar bron

30-jul CVB-Mailing DFDS aan 1000 klanten DFDS

10-aug

Social media bericht op Douane-Z, Twitter en LinkedIn:
"Wat is het Container Vrijgave Bericht (CVB)? Daarmee matchen we de nadere 
aangifte van een douaneagent of importeur met de ATO. Zonder het CVB kan de 
lading de haven niet verlaten. Kijk nu alvast hoe dit jouw werkwijze verandert. Douane week 32

24-aug

Social media bericht op Douane-Z, Twitter en LinkedIn:
"Importeer je van buiten de EU als containerterminal, douaneagent, importeur, 
ferryoperator, vervoerder, rederij of cargadoor? Kijk dan wat de invoering van het 
CVB per 1 oktober voor je gaat betekenen en bereid je alvast voor: Douane week 34

juli/augustus Collectieve e-mailing vanuit ferry operators DFDS,, Stena Line
DFDS,  Stena 
Line

Focus Awareness: wat betekent het voor jou als vervoerder 
(binnen- en buitenlandse vervoerders). Verder: medewerkers 
activeren e-mailbanner in te zetten, onderwerp CVB standaard 
meenemen in klantgesprekken. 

01-sep CVB-Informatiesessie 2 voor medewerkers containerterminals

Deltalinqs 
(VRTO), 
Douane, 
Portbase 9:30 - 11:00 sprekers Douane, Portbase 


