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

Vergaderdatum 14 april 2020  

Vergaderplaats Videoconference: Webex  

Aanwezig Douane, 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 en deze wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Direct vertegenwoordiger (DV) 
De Douane heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke oplossing van het 
overhevelen van uitstel van betaling op het maandkrediet van de DV naar het 
verlenen van uitstel van betaling naar de schuldenaar. Is sprake van ernstige 
economische of sociale moeilijkheden die betaling of zekerheid stellen kan 
veroorzaken, dan kan van zekerheid worden afgezien o.g.v. art. 112, lid 3 DWU. 
Toepassing van artikel 112 DWU, andere betalingsfaciliteit, biedt hiervoor een 
mogelijkheid.  
 
Van belang voor de afwegingen van Douane NL is naast het bedrijfsbelang, dat de 
UTB vanuit AGS in de zogenaamde A-boekhouding wordt geboekt voor afdracht 
naar Brussel. Het is daarmee als een onbetwist bedrag geboekt welke de lidstaat 
moet betalen. Daarmee is het een financieel risico voor de Nederlandse schatkist 
als uitstel van betaling aan de schuldenaar wordt verleend. Eventueel kan en 
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lidstaat een beroep doen op overmacht instellen ex. Art. 13, lid 2 Vo. (EU) 
609/2014. Er hoeft niet aan Bussel afgedragen te worden.  
 
De DWU geeft bevoegdheid tot uitstel betaling zonder het stellen van zekerheid als 
er ernstige sociale en economische gevolgen. Nederland, en andere lidstaten voeren 
overleg met de Commissie over de vraag hoe zich dit met de toepassing van de 
overmachtsbepaling .  
 
Koepel vraagt zich af hoe dan de kamerbrief van de staatssecretaris moet worden 
gelezen? De Douane dat de Kamerbrief voor douanerechten verwijst naar de 
mogelijkheden die de EU wetgeving biedt. 
 
Koepels concluderen dat de door de koepels voor hun leden opgestelde 
communicatie met het voorbehoud in de tekst akkoord is. Douane bevestigd dit, 
maar geeft nadrukkelijk aan dat nog geen akkoord is voor deze uitleg van de 
wetgeving, dat slechts verkennend hierover is gesproken. Binnen Douane moeten 
consequenties voor uitvoering nog worden geanalyseerd en besluitvorming moet 
nog plaatsvinden. Uitstel aanvragen door importeur kan al en voor de expediteur is 
het afwachten op de definitieve beslissing. Het beeld van het bedrijfsleven is dat 
het aantal verzoeken op uitstel beperkt is. 
 

4. Indirect vertegenwoordiging  
Opgemerkt wordt dat hierbij in bijna alle gevallen de verlader buiten de EU 
gevestigd is. Hiervoor geldt dat zekerheid moete worden gesteld, tenzij de 
schuldenaar in NL gevestigd is (mits ernstige moeilijkheden door betaling). Als 
schuldenaar in NL is gevestigd dan krijgt die uitstel op zijn naam. Volgens de 
toepassing van de artikel 79 DWU kan bij meerdere schuldenaren uitgewonnen 
worden. Er is geen voorrangbepaling voor uitwinnen van schuldenaren, dus de 
ontvanger is gehouden bij beiden in te vorderen. De koepels zullen dit in de 
communicatietekst verwerken.  
 

5. Accijns: logistiek dienstverlener AGP-houder 
Een koepel wijst op de situatie dat de AGP-houder een logistiek dienstverlener is 
die voor meerdere bedrijven de administratie runt. Voor iedere individuele 
opdrachtgever zou de expediteur dan wel of geen uitstel aan willen kunnen vragen, 
maar dan loopt de logistiek dienstverlener daarbij zelf het risico van omvallen. 
Koepels vragen of per opdrachtgever verschillend (gestickerd) betaald kan worden? 
Douane geeft aan dat de achterliggende partij voor de Douane onbekend is en geen 
schuldenaar. De AGP-houder is zelfstandig de belastingplichtige. De AGP-houder 
zou eventueel wel een deel kunnen betalen en voor het restant uitstel aan kunnen 
vragen. Een koepel geeft aan dat in de kamerbrief van de staatssecretaris geen 
rekening is gehouden met deze vorm van logistieke dienstverlening en ziet het als 
een weeffout. Deze groep ondernemers zijn namelijk afhankelijk van hun 
opdrachtgevers en laatst genoemden kunnen hierdoor geen gebruik maken van de 
noodmaatregelen. Koepels denken er over om een brief aan de Staatsecretaris te 
schrijven, met het verzoek om de achterliggende partij te kunnen laten aanvragen. 
Dit als reactie op de kamerbrief en niet zo zeer op de wetgeving. Douane geeft aan 
dat de wet hiertoe geen mogelijkheden biedt. 
 

6. Douanerechten: logistiek dienstverlener GPA-houder 
Voor de logistiek dienstverlener GPA-houder geldt hetzelfde als hierboven is 
vermeld bij accijns logistiek dienstverlener AGP-houder. 
 

7. Rondvraag & Sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 14-4-2020 
 

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 en 10-4-
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 

 


