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

Vergaderdatum 10 april 2020  

Vergaderplaats Videoconference: Webex  

Aanwezig Douane, FIN/DGFZ, 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.  
 

2. Verslag vorige vergadering en actiepunten  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering 3 april 2020 
en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Maatregelen algemeen 
Algemene communicatie verloopt via de website douane.nl. Geen aanvullingen of 
opmerkingen. 
  

4. EUR1 (en andere documenten) 
Bij vorig overleg kwam oorsprong aan de orde. De informatie staat op de website 
douane.nl. Het risico van het achteraf niet beschikbaar komen van een origineel 
certificaat speelt in een breder kader, ook m.b.t. niet-fiscale wetgeving. Voor 
douane gerelateerde certificaten, zoals oorsprong,  is het aan de Commissie om een 
standpunt in te nemen. Overigens geldt algemeen dat bij overschrijding van termijn 
van overleggen van een origineel preferentieel certificaat overgegaan kan worden 
tot een verzoek om teruggaaf. Douane gaat nog na welke termijn aangehouden 
wordt bij het aanvaarden van kopieën en de duur van het aanhouden van de 
aangifte in afwachting van origineel.  
Actie Douane  
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M.b.t. andere certificaten is het aan de bevoegde autoriteiten om te laten weten 
hoe daarmee om te gaan. Bij de eerdere gedane mededeling van het bedrijfsleven 
over accepteren van kopieën door de NVWA gaat het overigens niet over het werken 
met kopieën maar om rechtstreekse informatie-uitwisseling tussen autoriteiten. 
Douane merkt op dat m.b.t. CITES-documenten RVO een aangepaste procedure 
heeft en deze m.b.t. afhandeling bij douane met heeft afgesproken.  
 

5. Donatie persoonlijke beschermingsmiddelen: nationale 
implementatie on behalf  

FIN meldt dat voor vrijstelling van invoerrecht en BTW bij schenking van 
persoonlijke beschermingsmiddelen, bij het besluit van de Commissie invoer ‘on 
behalf’ is toegestaan, aldus dat een importeur ten behoeve van een 
vrijstellingsgerechtigde mag invoeren. Bedrijven die zelf invoeren om de goederen 
te schenken aan (meerdere) zorginstellingen hebben zelfstandig recht op de 
vrijstelling van invoerrecht en BTW. Hierover zal binnenkort op douane.nl worden 
gepubliceerd. Daarbij geldt dat deze bedrijven moeten dus wel invoeren namens 
de instellingen aan wie het wordt geschonken, dus een bedrijf kan invoeren 
namens een ziekenhuis. Het bedrijf kan zelf geen gebruikmaken van de 
vrijstelling, maar de hulporganisatie namens wie het bedrijf invoert kan dat wel 
indien deze aan alle voorwaarden voldoet. Het bedrijf kan voor de hulporganisatie 
toepassing van de vrijstelling aanvragen door een verzoek in te dienen bij de 
Postbus van het BCP in diens regio. Het BCP zal dan een ‘Verklaring zorginstelling’ 
toesturen. Deze moet worden ingevuld door het ziekenhuis, de zorginstelling of 
zorgverlener die de goederen wil invoeren of namens wie de goederen worden 
ingevoerd. Deze verklaring moet vervolgens door naar de Postbus van het BCP 
worden verzonden. Nadat het BCP op basis van de verklaring toestemming voor 
de vrijstelling heeft gegeven aan het ziekenhuis, de zorginstelling of zorgverlener, 
neemt het bedrijf in de invoeraangifte in het aangiftesysteem AGS de 
vrijstellingscode C26 op. De hulporganisatie ontvangt van de Douane (achteraf) 
de vergunning.  
FIN geeft verder aan dat er nu ook vragen van bedrijven komen of 
beschermingsmiddelen voor hun eigen personeel ook onder de vrijstelling valt. Dit 
zou echter alleen kunnen indien sprake is van een hulpeenheid. Alleen 
hulpeenheden kunnen voor eigen gebruik vrij van rechten en invoer btw invoeren. 
Onder hulpeenheden verstaan wij ziekenhuizen, huisartsenpraktijken e.d. Hier 
wordt door FIN nog nader naar gekeken en eventueel afgestemd met de 
Commissie. Het is trouwens aan iedere lidstaat zelf om voor de aldaar gevestigde 
importeurs het recht op vrijstelling te beoordelen, met inachtneming van de 
relevante EU-wetgeving en het door de Commissie genomen besluit en de 
gestelde voorwaarden, en waar van toepassing te verlenen. Tot slot meld FIN dat 
gewerkt wordt een vrijstelling voor BTW in het binnenland.   
 

6. Uitstel betaling accijnsgoederen  
Douane geeft aan dat de expediteurs die optreden als AGP-houder bij accijns, net 
als GPA-houder, zelfstandig belastingplichtig zijn. De Douane kent namelijk de 
achterliggende opdrachtgever niet. Daarbij is er één aangifte, één UTB en dan kan 
uitstel alleen voor het geheel en niet eventueel voor een gedeelte dat ziet op een 
specifieke klant, de douane kent die achterliggende partijen immers juridisch niet.  
 

7. Douane-expediteur 
In een separaat overleg van een koepel met de Douane zijn over diverse scenario’s 
de zorgen m.b.t. de expediteur geuit. Worden douanerechten met gebruikmaking 
van het maandkrediet van de expediteur betaald ten behoeve van een klant 
(vertegenwoordigde) zou een als oplossing te onderzoeken optie zijn om de 
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expediteur te faciliteren in zijn maandkrediet. Daarbij zou de 
geadresseerde/aangever zelf uitstel aanvragen bij de ontvanger en zou de 
invordering jegens die partij worden afgehandeld.  
 
Meerdere koepels zien in het verleggen naar de importeur en zo een vrijwaring van 
de expediteur een goede oplossing. Voor de importeurs is dat wel iets nieuws en ze 
zouden dan wel zo snel mogelijk over deze mogelijke oplossing moeten worden 
geïnformeerd zodat men zich erop kan voorbereiden. Een eventueel uitstel voor de 
vervaldatum van de betalingsdatum van de actuele maandkredieten, 15 april, wordt 
krap, waarvoor aldus een algemeen uitstel wenselijk is. Douane geeft aan dat op 
grond van art. 110/111 DWU geen uitstel mogelijk is. De vervaldatum blijft de 15e 
maar de Douane zal gezien de situatie niet direct tot het versturen van 
aanmaningen en vervolgacties overgaan. De expediteur, op wie de betalingsplicht 
rust, meldt dit bij ontvanger die ernaar zal handelen in afwachting van uitkomsten 
van het onderzoeken van de geschetste oplossing. Bij akkoord van de Douane zou 
de opdrachtgever van de expediteur dan uitstel aan moeten vragen.  
 
Voor expediteurs die aangeven op eigen naam en voor eigen rekening en 
expediteurs met GPA- SPA of AGP biedt dit geen uitkomst. Deze zijn zelf 
schuldenaar / belastingplichtige en kunnen alleen zelf verzoeken om uitstel.  
 
Koepels zullen de leden informeren dat ze met Belastingdienst in gesprek zijn en 
dat gekeken wordt naar de mogelijkheid dat de verlader/importeur zelf uitstel kan 
aanvragen, waarna een eventuele invordering jegens die partij plaatsvindt en dat 
daarbij het maandkrediet van de expediteur wordt opgehoogd. Een definitief 
standpunt van de Douane zal volgen. De koepels stellen hierover een gezamenlijke 
tekst op en stemt die met de Douane af.  
Actie koepels en Douane 
 

8. Toetsingskader uitstel van betaling douanerechten 
Voor de beoordeling voor het verlenen van het uitstel geeft de DWU het 
toetsingskader. In de kamerbrief  wordt voor douanerechten verwezen naar het 
EU-systeem. Daarbij kan alleen uitstel van betaling zonder zekerheid verleend 
worden als de betaling ernstige sociale of economische gevolgen bij bedrijven kan 
veroorzaken. Dit is anders dan bij de middelen bij de Belastingdienst. Bij een 
belangrijk deel van de tot heden gedane verzoeken om uitstel is gebleken dat er 
geen sprake was van dit soort problemen. Op Douane.nl staat dat bij beroep op 
de maatregelen aangetoond moet worden dat het financiële problemen betreft ten 
gevolge is van de coronacrisis. Douane zal de communicatie op de website 
verhelderen. 
Actie Douane 
 

9. Wijzigen aangiften naar indirecte vertegenwoordiging 
De bij de vorige vergadering aangegeven mogelijkheid tot het achteraf wijzigen van 
aangiften naar indirecte vertegenwoordiging is onderzocht door de Douane en geen 
oplossing gebleken. Twee partijen, expediteur en opdrachtgever zijn schuldenaar. 
Als in indirecte vertegenwoordiging is aangegeven, dan blijven beide aansprakelijk. 
Overigens kan de aangifte niet terugwerkend gewijzigd worden. De gedachte was 
ook om de opdrachtgever preferentieel schuldenaar te maken, waardoor de 
expediteur  bij invordering buiten schot kan worden gelaten. De expediteur kan 
echter niet uitgesloten worden, waardoor deze oplossing niet mogelijk is gebleken.  
 

10. Rondvraag & Sluiting 
Solvabiliteit AEO en meldingsplicht (art 39 DWU). Een koepel geeft aan dat 
op Douane.nl de meldingsplicht voor AEO staat met betrekking tot niet voldoen aan 
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solvabiliteit en vraagt hoe de Douane er mee omgaat als een bedrijf n.a.v. corona 
in de financiële problemen komt. Douane geeft aan dat gewerkt wordt aan een 
memo hierover. Er was al maatwerk voor bedrijven die op specifieke onderdelen 
niet voldeden aan de AEO-solvabiliteit eisen. Het ziet er naar uit dat in lijn daarmee 
in het kader van de kabinetsmaatregelen per bedrijf wordt gekeken naar specifiek 
de (financiële) situatie en het toekomstperspectief in deze tijden van corona. De 
Commissie heeft aangegeven dat hierbij per casus beoordeeld moet worden en niet 
generiek. Douane NL loopt risico’s, bv ook m.b.t. bedrijven die al voor de start van 
de coronacrisis minder solvabel waren. De Douane neemt de door een bedrijf 
genomen maatregelen mee in de beoordeling van de solvabiliteit.  
In het kader van financiële draagkracht worden de volgende 3 elementen 
beoordeeld:  
1) zicht op faillissement: daarbij geldt het gewone traject van beëindiging 
vergunningen;  
2) betalingsproblemen: daarvoor zijn de kabinetsmaatregelen; 
3) liquiditeit/solvabiliteit: daarbij wordt gekeken naar oplossing in 
zekerheidsstellingen en ook de aanpak van een bedrijf tot verbetering.  
Eerst gaat de Douane (op afstand) in overleg met het bedrijf. De Douane onderkent 
dat dit iets is van langere duur is en ook na het einde van corona door zal lopen.  
Koepels geven aan in communicatie naar leden te zullen wijzen op de AEO-
meldingsplicht bij problemen met een verminderde liquiditeits- en/of 
solvabiliteitspositie en te wijzen op het vereiste om met de Douane hierover contact 
op te nemen. De Douane geeft aan dat dit in de kern op douane.nl staat.  
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 10-4-2020 
 

Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

Crisisoverleg 
27-3-2020 

Procedure invoer PBM’s voor donatie. Douane Afgedaan: agp 5 
overleg 10-4-2020 

Crisisoverleg 
27-3-2020 

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

Douane Zsm 

Crisisoverleg 
3-4-2020 

Afhandeling niet originele preferentiële 
oorsprongscertificaten 

Douane Zsm 

Crisisoverleg 
3-4-2020 

Casus accijns aanleveren. Koepel  Zsm  

Crisisoverleg 
10-4-2020 

Toetsingskader uitstel van betaling 
douanerechten op website Douane 
verhelderen 

Douane Zsm 

    

 


