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

Vergaderdatum 17 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 10 april en deze wordt 
ongewijzigd vastgesteld. Conceptverslag van 14 april volgt nog.  
 
Actiepunten 
Overleg 3-4-2020 
Aanleveren Casus Accijns. Actie koepel. Koepel geeft aan dat het actiepunt kan 
vervallen. Afgedaan 
 
Overleg 10-4-2020 
Afhandeling niet originele preferentiële oorsprongscertificaten. Actie Douane.   
Douane geeft aan dat de afhandeling van aangiften met bescheiden onverminderd 
doorgaat. Op grond van de in de aangifte vermelde bescheiden zal preferentie 
verleend worden, waarbij controle achteraf op aanwezigheid van het originele 
document kan volgen. De vraag als er helemaal geen origineel preferentieel 
certificaat wordt afgegeven zal dat aan de Commissie worden voorgelegd.  
Actie Douane 
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Toetsingskader uitstel van betaling douanerechten: aanpassing tekst website 
vereiste voor uitstel zonder zekerheidstelling: ernstige sociale en economische 
moeilijkheden vermelden. Actie Douane. Aanpassing is doorgevoerd. Afgedaan 
 
De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt. 
 

3. Douane-expediteur 
De koepels hebben de voorlichtende tekst, na afstemming met de Douane naar hun 
leden gecommuniceerd. Douane meldt dat de uitstelregeling voor aangiften die zijn 
gedaan door d expediteurs als direct vertegenwoordiger met gebruik van de 
discretionaire bevoegdheid van artikel 112 DWU (extra faciliteit), met overheveling 
naar de schuldenaar (zonder zekerheid) nog ligt ter besluitvorming binnen de 
Douane. Diverse expediteurs hebben zelf een verzoek tot uitstel van betaling in 
gediend. Aangezien direct vertegenwoordigers die hun betaalfaciliteit gebruiken 
geen verder uitstel kunnen krijgen zullen deze afgewezen worden met de opmerking 
dat het aan de verladers (de aangever) is om het verzoek in te dienen. Procedureel 
zal per ieder uitstelverzoek een inhoudelijke toetsing volgen of voldaan wordt aan 
de voorwaarden. Ten eerste of sprake is van betalingsprobleem ten gevolge van de 
coronacrisis en ten tweede m.b.t. vervallen zekerheidstelling of er sprake is van 
ernstige sociale of economische moeilijkheden. Dit zal eerst marginaal getoetst 
worden met de mogelijkheid van een latere diepgaande toetsing.  
 
Zodra over de maatregel is beslist volgt een vaste procedure van afstemming en 
communicatie. De vereiste van toetsing komt nadrukkelijk in de communicatie 
(douane.nl) aan de orde. De koepels willen na het besluit graag meedenken over 
uitwerking van de details van de procedure. Hiervoor zal dan een nader overleg 
gepland worden.  
 
Een koepel vraagt naar de duur van het nu verleende uitstel over de maanden maart 
en april. Dit loopt tot de 15e dag volgende op de maand waarin de crisismaatregelen 
eindigen (bij einde maatregelen 28 april is dit dus 15 mei). De Douane zoekt nog 
afstemming met Brussel over de nadere uitwerkingen van de regelingen voor de 
verplichting tot afdracht van douanerechten aan de EU. DGFZ geeft aan dat voor 
de discussie in zijn algemeen de financiële onderbouwing van belang is en 
informatie daarover vanuit de koepels belangrijk is. Mede de zienswijze van de 
koepels over de criteria m.b.t. ernstige sociale en economische moeilijkheden. Actie 
koepels  
 

4. Definitie exporteur en einde Covid-19 maatregelen  
Een koepel vraagt naar de datum van de toepassing worden van de nieuwe definitie 
exporteur, gezien de afbouw van de gefaseerde Covid-19 kabinetsmaatregelen. Het 
bedrijfsleven ziet namelijk graag vastigheid in de planning en zou niet graag verrast 
willen worden met een korte ingangstermijn. Douane geeft aan dat in algemeenheid 
geldt dat de definitie van toepassing wordt de 15e dag van de maand volgend op 
de maand waarin de kabinetsmaatregelen zijn afgelopen. Dat uitgangspunt en de 
bijbehorende datum wordt door de Douane generiek aangehouden, zo ook voor de 
uitstel van de definitie van exporteur. Momenteel is een datum nog niet bekend en 
door deze wijze zit de Douane niet vast aan een eventueel steeds te verplaatsen 
tijdstip. Tot slot kan door het kabinet gefaseerd en gedifferentieerd een einddatum 
van de maatregelen gekozen worden en is bij een mededeling van het kabinet per 
28 april voor het bedrijfsleven nog ten minste 3 weken de tijd om zich verder voor 
te bereiden.   
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5. Invulling criteria toepassing uitstel 
De koepels hebben vragen over de criteria die de ontvanger hanteert bij het bepalen 
causaliteit en betalingsonmacht. Aangenomen wordt dat deze niet zo strikt is als 
die voor vaststelling van een faillissement, waarbij meestal tussen 
betalingsonmacht en faillissement nog wel een heel traject zit. De vraag is waar 
precies zit het verschil zit tussen het wel en niet voldoen aan de vereiste van 
ernstige economische of sociale moeilijkheden? Douane geeft aan dat dit een nieuw 
criterium is voor het verlenen van uitstel zonder het hoeven stellen van zekerheid 
en dat de Douane eerst een marginale toetsing toe zal passen. Zowel bij de Douane 
als bij de Commissie is geen ervaring met dit criterium. De ervaring leert tot heden 
dat bij de inmiddels ingediende verzoeken om uitstel m.b.t. de coronacrisis veelal 
blijkt dat ‘blind’ om uitstel is gevraagd en aldus niet voldaan werd aan de gestelde 
voorwaarden, waarna door de verzoeker is betaald. Een koepel geeft aan dat de 
situatie steeds per bedrijf anders kan zijn. Bijvoorbeeld als een keten (retail) in zijn 
geheel in de financiële problemen zit kan het zijn dat een bedrijf dan om uitstel 
verzoekt om het bedrijf deels draaiende te houden en om niet (volledig) te hoeven 
stoppen. Douane geeft aan dat de beoordeling aan de hand van de gegeven 
casuïstiek zal zijn. Die beoordeling is de bevoegdheid van de ontvanger en niet van 
de inspecteur.  
 

6. Expediteur als AGP-houder en GPA-houder 
De koepels kondigen aan gezamenlijk twee brieven te zullen zenden aan het de 
directeur van DGFZ van het Ministerie van Financiën over de bijzondere situatie die 
de logistiek dienstverleners hebben als ze als AGP-houder of als GPA-houder voor 
(meerdere) opdrachtgevers handelen. Dit om het ministerie te verzoeken de 
opdrachtgevers wél de mogelijkheid te bieden om om uitstel van betaling te 
verzoeken, en om de logistiek dienstverleners in de lopende periode niet te houden 
aan betaling van respectievelijk accijns of invoerrechten noch deze later op hen te 
zullen verhalen. De conceptbrieven zullen worden gedeeld met de Douane.   
 

7. Geldt exportverbod voor persoonlijke beschermingsmiddelen 
ook voor Corona testkits? 

Een koepel geeft aan dit in de verordening niet goed te kunnen terugvinden of het 
exportverbod voor persoonlijke beschermingsmiddelen ook voor Corona testkits 
geldt. Verder meldt de koepel dat het schijnt dat OLAF onderzoek doet naar de 
juiste toepassing van de wetgeving. Douane wijst op de lijst van goederen die 
opgenomen is in de bijlage bij de Verordening (EU) 2020/402. Verder kan hierover 
met de bevoegde autoriteit, IGJ, contact opgenomen worden.  
 

8. BTW vrijstelling invoer later afdragen in Duitsland.  
Een koepel gaf aan vernomen te hebben dat Duitsland een uitstelregeling voor 
afdracht BTW heeft ingesteld die vergelijkbaar is met de verleggingsregeling van 
artikel 23 OB. Hierdoor zou dit nationaal voordeel komen te vervallen. Douane 
meldt dat het een nationale bevoegdheid is om gebruik te maken van Europese 
wettelijke mogelijkheden. Zo heeft België ook al iets soortgelijks ingeregeld en 
gaat het voor zover bekend in Duitsland om een tijdelijke voorziening naar 
aanleiding van de coronacrisis. 
 

9. Rondvraag & Sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 17-04-2020 
 

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  Afgedaan: is 
komen te  
vervallen. Zie agp 
2 overleg 17-4-
2020 

Crisisoverleg 
10-4-2020 

Toetsingskader uitstel van betaling 
douanerechten op website Douane 
verhelderen 

Douane Afgedaan: Zie agp 
2 overleg 17-4-
2020 

Crisisoverleg 
17-4-2020, 
agp 3 

Douane-expediteur: de financiële 
onderbouwing van de problematiek en de 
zienswijze van de koepels over de criteria 
m.b.t. ernstige sociale en economische 
moeilijkheden aanleveren aan Douane en 
DGFZ. 

Koepels Zsm 

 


