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Omschrijving Overleg werkgroep ODB Crisisoverleg 

Vergaderdatum 22 april 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 bij dit tussentijdse overleg naar aanleiding van 
het besluit over de uitstelregeling.  
 

2. Uitstelregeling 
Er is besloten tot een uitstelregeling voor de expediteur, die ziet op directe 
vertegenwoordiging,  waarbij de expediteur zijn betalingsfaciliteit bij de Douane 
gebruikt ten behoeve van zijn opdrachtgever. Op verzoek van die opdrachtgever, 
de schuldenaar, kan uitstel worden verleend. Tussen vaststelling schuld en moment 
van betaling door expediteur, moet de schuldenaar bij de ontvanger een verzoek 
tot uitstel doen met vermelding van aangiftenummer en het verschuldigde bedrag. 
Als 1e stap beoordeelt de ontvanger de rechtvaardiging voor het verlenen van 
uitstel. Dit is met toepassing van artikel 112 DWU die de lidstaten hiervoor de 
discretionaire bevoegdheid geeft. De 2e stap ziet op het eventueel niet hoeven 
stellen van zekerheid. Hierbij wordt meegewogen of er sprake is van ernstige sociale 
of economische moeilijkheden, die stellen van zekerheid kan veroorzaken n.a.v. 
coronacrisis. En mocht daarvan sprake zijn, dan wordt ook meegewogen of de 
ondernemer gebruik kan maken van andere kabinetsmaatregelen. Voor 
buitenlandse schuldenaren kan deze toets niet worden verricht, waardoor zekerheid 
vereist blijft voor uitstel. Voor de aangiften op naam van opdrachtgevers/ 
schuldenaren waarvoor aan deze opdrachtgevers/ schuldenaren in het kader van 
de uitstelregeling 112 DWU uitstel van betaling is verleend zal het referentiebedrag 
van de expediteur verhoogd worden. Indien de schuldenaar aan de expediteur heeft 
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betaald en laatstgenoemde op de mededeling afloop… aan de douane heeft betaald 
is de ophoging van het referentiebedrag zoals het in de normale situatie gaat. De 
Douane geeft aan momenteel een gepast invorderingsbeleid bij het uitwinnen van 
het kredietbedrag toe te passen.  
 
Op vraag van de koepels geeft de Douane aan dat, zowel voor het uitstel als voor 
het niet hoeven stellen van zekerheid, uitsluitend naar de situatie van de formele 
schuldenaar wordt gekeken en niet naar die van de gehele entiteit/concern.  
 
Op vraag van de koepels wordt aangegeven dat bedrijven die geen aanwijzing 
artikel 23 Wet OB hebben ook de BTW bij invoer moeten betalen, wat ook onder 
het maandkrediet valt. Die bedragen komen niet voor aftrek in aanmerking voor de 
expediteur. Deze douanerechten en andere belastingen bij invoer die een 
expediteur betaald ten behoeve en op naam van zijn opdrachtgever, vormen nl. in 
de boekhouding van de expediteur een doorlopende post en geen onderwerp van 
de eigen bedrijfsvoering. 
 
De Douane geeft aan dat voor schulden die zijn ontstaan in de maanden maart en 
april uitstel kan worden aangevraagd. De betalingsverplichting van deze schulden 
ligt na afloop van het maandkrediet, dus betaling respectievelijk uiterlijk 15 april 
en 15 mei 2020. Over de periode na april is de Douane met het Ministerie van 
Financiën in overleg. Gebruik van deze discretionaire bevoegdheid van art. 112 
DWU, in het bijzonder lid 3, waarbij de betalingsplicht van de expediteur wordt 
‘overgeheveld’ naar een uitstel voor de schuldenaar is namelijk een beslissing die 
gevolgen kan hebben voor de schatkist en afdrachtsverplichtingen naar de EU. De 
kamerbrief van de Staatssecretaris met maatregelen geeft voor douanerechten aan 
dat met achtneming van EU-wetgeving uitstel wordt verstrekt. Met betrekking tot 
de kaders van de EU-wetgeving is de Douane in overleg met de EU-Commissie hoe 
het uitgelegd moet worden en welke de consequenties dat heeft. Een specifieke 
einddatum voor de periode van het uitstel, eindigend op de 15e dag volgend op de 
maand waarin de coronamatregelen eindigen, is nu nog niet te geven. Het kabinet 
heeft gisteren de maatregelen verlengd tot 28 mei, wat een uitstel tot 15 juni 
inhoudt.  
 
De Douane werkt al aan het voorbereiden van een exit-strategie (m.b.t. mei, juni, 
juli). Daarbij volgt een beoordeling van de consequenties over de wijze van betaling 
met eventuele betalingsregelingen. De komende maanden wordt gaandeweg de 
actuele stand van zaken bekeken.  Hierbij zal, waar mogelijk en noodzakelijk, ook 
met koepels worden afgestemd.  
 
Douane geeft aan inmiddels tientallen verzoeken om uitstel te hebben ontvangen. 
Aan de expediteurs die om uitstel hebben verzocht, zal z.s.m. een brief gezonden 
worden met de mededeling dat zij zelf geen uitstel kunnen vragen en het advies 
met de vertegenwoordigde/opdrachtgever contact op te nemen. De koepels geven 
aan de expediteurs hier ook over te zullen informeren en hen wijzen om in actie te 
komen.  
 
Er zijn ook al veel betalingen binnen. Indien er al een betaling is gedaan door de 
opdrachtgever op de aangifte/UTB die door de expediteur werd doorbetaald aan de 
Douane kan daar geen uitstel van betaling voor worden verleend.  
 
Douane geeft aan dat vanmiddag een bericht over de uitstelregeling op de website 
geplaatst zal worden. Als een update van eerder eerdere berichtgeving. Het al dan 
niet moeten stellen van zekerheid, bv voor buitenlandse bedrijven, is ter 
beoordeling van ontvanger en zal niet specifiek in het bericht worden opgenomen.  
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3. Logistiek dienstverleners als GPA- en AGP-houders 
Op vraag van een koepel of er m.b.t. expediteurs die GPA-houders zijn of AGP-
houder voor de binnenlands accijns nog wijzigingen zijn geeft Douane aan dat die 
er niet zijn. Daarbij geldt nog steeds de gewone beoordeling van de expediteur als 
schuldenaar. Hierbij geldt dat voor binnenlandse accijns het kabinetsbeleid leidend 
en GPA de EU-wetgeving leidend is. 
 

4. Daling aangiften 
Koepels geven aan dat er voor importen twee sectoren te onderscheiden zijn: ten 
eerste de maakindustrie, die nog blijft produceren en invoeren. Ten tweede de 
sector verkoop, die met vraaguitval te maken krijgt en waarbij de invoer ook zal 
verminderen. Momenteel is sprake van een toename van goederen in RTO’s en 
entrepots. Als Douane zien we voor het 1e kwartaal 2020 grofweg op alle processen 
een gelijk aantal aangiften als in 2019, behoudens op het proces binnenbrengen, 
waarbij we een daling zien van zo’n 20%. Deze analyse is exclusief 
seizoensinvloeden en eventuele verschuivingen van landen van herkomst / 
oorsprong.  
 
Bedrijfsleven vraagt naar de aanvangsdatum van de maatregelen. De Commissie 
gaat uit van start van coronacrisis midden februari 2020. Nederlandse intelligente 
lock down startte medio maart. Voor de Douane gelden de perioden zoals vermeld 
is op de website. 
 

5. Rondvraag & Sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 22-4-2020 
 

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  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 
14-4-2020, 
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 

    

 


