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Omschrijving Overleg werkgroep ODB Crisisoverleg. N.a.v. 
coronamaatregelen voor bedrijfsleven. 

Vergaderdatum 27 maart 2020  

Vergaderplaats Videoconference: Webex  

Aanwezig Douane, evofenedex, TLN, FENEX, VNO/NCW 
 

   

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

  

  

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Iedereen wordt welkom geheten en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Koepels geven aan zijn zeer verheugd te zijn wat Douane al in het kader van de 
coronacrisis heeft gedaan, zoals:  
- Corona-maatregelen Douane, 
- doorgang administratieve controle in overleg met bedrijven,  
- mededeling vrijstelling rechten bij invoer bij schenking van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Er zijn nog een aantal bespreekpunten m.b.t. de nadere invulling van het uitstel 
van betaling.  
 

2. Vrijstelling rechten bij invoer bij schenking persoonlijke 
beschermingsmiddelen  

Een bedrijf heeft een order mondkapjes besteld en wil deze aan diverse 
instellingen doneren met gebruikmaking van de vrijstellingsregeling. Vraag m.b.t. 
douane-afhandeling. Bedrijf kan zelf het vereiste gebruik door die instellingen niet 
(100%) aantonen. Hoe hier mee om te gaan? Bedrijf wil voor de instellingen, die 
zelf geen ervaring hebben met douane-afhandeling, deze ook doen, maar vraagt 
zich dan af hoe dat praktisch gaat. En hoe dat met vrijstelling van invoerrecht en 
van BTW gaat. Hierbij wordt aangehaald dat Vo 1186 art. 61(filantropisch) / art. 
74 (rampen) van toepassing is. Koepel vraagt of het via opname in GPA van 
bedrijf kan en hoe dat dan zou moeten met invoerrecht en BTW? Een mogelijkheid 
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zou zijn op naam bedrijf met op rekening van instelling? Daarbij speelt dan ook 
problematiek met machtigingen en BTW. De concrete casus zal nog gemaild 
worden. 
Actie: Douane 
 

3. Uitstel van betaling  
Gevraagd wordt wat met uitstel precies bedoeld wordt, in het bijzonder m.b.t. 
accijnzen? De regering roept op er op gepaste wijze mee om te gaan. Bedrijven 
twijfelen om uitstel aan te vragen, omdat er nu geen noodzaak is, maar 
verwachten dat er later financiële problemen kunnen ontstaan. Dit speelt ook bij 
loonbelasting en BTW.  
 
Het verzoek tot uitstel moet gerelateerd zijn aan coronacrisis: verrast door crisis, 
en daardoor niet aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Uitstel is gericht 
op directe liquiditeitsproblemen en niet bedoeld om het bedrijfs-/ondermersrisico 
af te wentelen. Ieder verzoek wordt per casus door de Ontvanger beoordeeld, 
eventueel na overleggen van nadere informatie. De Douane heeft als termijn voor 
de maatregelen gekozen voor 15e dag volgende op de maand na afloop van de 
crisis, dus niet voor tot 6 april (maar dus 15 mei) en niet voor 1 juni (maar dus 15 
juli). Bijvoorbeeld betalingen die tot 15 april moeten worden voldaan. Dit is 
anders dan belastingen met een termijn van 3 maanden, waarna een 
herbeoordeling volgt. De verschillen in situaties hangen samen met EU-recht. 
Hierbij wordt ook een verschil in aanpak bij loonbelasting en douane aangegeven. 
Douane is daarmee ruimhartig in de termijn. De procedure is kort en wordt nu 
intern ingericht via de Ontvanger en via BCP. Iets anders is het verder leveren 
terwijl je weet dat je de omzet niet betaald krijgt. 
 
Koepels geven aan dat het niet helder is of voor honorering van uitstel moet gaan 
om bestaande financiële verplichtingen of ook ziet op nieuwe verplichtingen. Het 
is koepels niet helder of het om beide gaat of dat er een knip is tussen beide? 
Onderliggende vraag is wat het precieze doel van de regeling is: is dat alleen 
uitstel van betaling of ook een economische stimuleringsregeling? 
Laatstgenoemde financieringen kunnen mogelijk bij de maatregelen van andere 
ministeries of banken aangevraagd worden. Het gebruik maken van een 
borgsysteem door klanten aan leveranciers, welke borg bij een uitstel bij de 
Douane aan de ontvanger gecedeerd kan worden, wordt als mogelijkheid 
aangestipt, maar dat is in de keten naar verwachting niet altijd te realiseren.  
 
De koepels geven aan dat ondernemers bij het inschatten van het 
ondernemersrisico en al dan niet verder leveren de beoordeling niet laten 
afhangen van het accijnsdeel of deel douanerecht van de verplichtingen, want het 
is geen onderdeel van de marge. Dit zou dan ook als kader voor de Douane 
kunnen worden voor de beoordeling voor het honoreren van uitstel. Overigens 
geldt ook voor andere sectoren met deels risico en deels niet-risico.  
 
Koepels vragen om helderheid m.b.t. of er een knip oud/nieuwe verplichtingen is. 
Helderheid over het doel van de regeling alleen uitstel van betaling of ook een 
economische stimuleringsregeling?  Koepels wensen een generieke uitstelregeling 
voor accijns. Na opleving van de economie kan dan voldaan worden aan de 
verplichtingen. Mocht er geen generieke uitstelregeling voor accijns zijn graag dan 
helder aangegeven waarom dat zo is.  
 
Koepels vragen verder of er m.b.t. het stellen van zekerheid bij accijns nog 
mogelijkheden zijn om in het maatregelenpakket op te nemen. Douane zal de 
vraag intern verder geleiden. In Handboek Accijns Handboek is het beleid 
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verwoord in het onderdeel zekerheid: 
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HA/zekerhei
d-vaststellen van de hoogte van de.html  
 
Overigens zijn bedrijven (bestuurders) aansprakelijk voor het melden van 
financiële problemen. 
 

4. Douane expediteurs 
Een ander aspect is de rol van de douane–expediteur: deze dienstverlener betaalt 
de douanerechten voor zijn opdrachtgever en blijft bij het verlenen van uitstel aan 
klanten in de (financiële) loep en loopt daarmee een financieel risico t.o.v. de 
douane. De vraag komt op of deze sector wel uitstel aan zouden moeten willen 
(laten) vragen. De douane-expediteur zou naar achterliggende garanties moeten 
kijken. Koepel komt hierop terug. 
 

5. Rondvraag & Sluiting 
Koepels vragen met betrekking tot Special procedures of het mogelijk is voor 
een vergunningen om uitstel voor het indienen van die aanvraag mogelijk is?  
Gevraagd wordt of het kan zijn dat in de nieuwe EU-maatregelen i.k.v. 
coronavirus het mogelijk wordt versneld een vergunning af te mogen geven, dus 
zonder eerst een uitgebreid initieel onderzoek? Dit om het bedrijfsleven dan snel 
weer aan de slag te hebben en met verder (initieel) onderzoek na 
vergunningverlening.  
 
Douane geeft aan dat de COM met een nieuwe brief bezig is tot preparing 
flexibility. NL heeft samen met BE een verzoek om maatregelen tot onder andere 
toestaan van vereenvoudigingen. Koepel geeft aan een soortgelijke brief aan COM 
te zullen zenden. 
 
Koepels geven aan dat formele verzoeken/communicatie nu meer digitaal 
zullen gaan en minder op papier. Er zijn namelijk minder mensen op kantoren 
beschikbaar voor formele ondertekening van documenten. Het zou fijn zijn als 
voorlopig toegestaan wordt als documenten worden geaccepteerd terwijl een 
handtekening of officieel briefpapier ontbreekt, eventueel aangevuld met een 
telefonische check.  
Douane: i.s.m. de Belastingdienst wordt onderzocht of een regeling voor digitaal 
indienen van formele verzoeken haalbaar is (e-mail), met daarbij als uitgangspunt 
dat beide partijen er uitdrukkelijk mee akkoord gaan.  
Actie Douane 
 
Koepels willen voor de vaststelling van de Douanewaarde van goederen die 
opslagen zijn in entrepot dat de douanewaarde vastgesteld wordt op moment van 
uitslag, aangezien prijs veelal naar beneden is gegaan door de crisis. De Douane 
geeft aan dat het niet aan de Douane is om hierover te beslissen en stelt de 
koepels voor om de vraag aan de Commissie te stellen.  
 
Bij koepels is de zorg of de afschaling van de inzet van de Douane of de 
administratieve afhandeling van zaken leidt tot langere doorlooptijden? Douane 
geeft aan dat de uitvoeringspraktijk goed loopt en er worden geen problemen in 
afhandeling gezien.  
 
Koepels danken en geven een compliment met betrekking tot de procedure 
opleveren van aangiftegegevens.  
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 27-3-2020 
 

Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

Crisisoverleg 
27-3-2020 

Procedure invoer PBM’s voor donatie. Douane Zsm 

Crisisoverleg 
27-3-2020 

Digitaal mogen indienen van formele 
verzoeken, waaronder uitstel van 
betaling.  

Douane Zsm 

    

 


