
  

 

 
 
Aan de leden van de werkgroep ODB Actueel 
 
 
  

   
 werkgroep ODB Crisisoverleg 24-4-2020 

Verslag overleg werkgroep ODB Crisisoverleg 24 april 2020 Pagina 1 van 4 

Naam dienstonderdeel 
Douane 

Laan op Zu d 45 
3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen 
www.belastingdienst.nl 
 

Contactpersoon 
secretaris ODB 

 
ODB@belastingdienst.nl 

 
Datum 
30-04-2020 

Versienummer 
1.1 

Referentienummer 
 

Datum vaststelling 
01-05-2020 
 
Vastgesteld door 
ODB  
 
Auteur 
 

Kopie aan 
 

Bijlagen 
Bijlage 1 - actiepuntenlijst 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

Omschrijving Overleg werkgroep ODB Crisisoverleg 

Vergaderdatum 24 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. 
Besloten wordt de vergadering voortaan te houden van 13.30 tot 14.30 uur. 
 

2. Verslag vorige vergadering en actiepunten  
Verslag vergaderingen 17 en 22 april volgen nog.  Het verslag van 14 april is 
gisteren verspreid en de koepels kunnen nog tot en met 28 april schriftelijk 
opmerkingen indienen.  
 
Actiepunten 
Overleg 27-3-2020 
Digitaal mogen indienen van formele verzoeken, waaronder uitstel van betaling.  
De Douane deelt mee dat alleen formele verzoeken in digitale vorm in 
behandeling worden genomen als de Douane daarvoor een digitale postbus als 
communicatiekanaal heeft opengesteld. Dit is nu zo gedaan voor verzoeken om 
uitstel van betaling. Voor andere formele verzoeken geldt het beleid zoals is 
vastgelegd in Handboek Douane, bijvoorbeeld voor bezwaar paragraaf 2.1.4 
Handboek Douane 32.00.00 en paragraaf 6 van het Besluit Fiscaal bestuursrecht. 
Bedrijven wordt aangeraden om gebruik te maken van de ruimte die er nog is in 
de reactietermijn (6 weken bij bezwaar en 3 jaren voor verzoeken om teruggaaf) 
en waar mogelijk nog te wachten met het indienen van formele verzoeken. Mocht 
een formeel (pro forma) verzoek, bijvoorbeeld een bezwaarschrift, toch per e-mail 
aan de Douane verzonden worden zal deze niet in behandeling worden genomen. 
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De Douane zal dat dan in de ontvangstbevestiging aangeven en de indiener de 
gelegenheid geven het bezwaar binnen vier weken na de datum op deze brief 
alsnog op papier in te dienen. Als de Douane binnen deze gestelde termijn het 
bezwaarschrift alsnog op de juiste wijze ontvangt, geldt als datum van 
binnenkomst van het bezwaar de datum van ontvangst van het eerder verzonden 
e-mail bericht. Afgedaan. 
Een koepel geeft hierbij aan dat de Douane niet altijd overeenkomstig dit beleid 
handelt en wel eens het digitale bericht al in behandeling neemt, zonder te wijzen 
op de vereiste van een schriftelijk verzoek. De Douane merkt op dat dit 
aandachtspunt bij het ODB Actueel is ingebracht en besproken zal worden bij het 
eerstkomende overleg van die werkgroep.  
 
Overleg 10-4-2020 
Afhandeling niet originele preferentiële oorsprongscertificaten 
Actie Douane/DGFZ: Voor de vraag m.b.t. kopieën van of afwezigheid van 
originele oorsprongscertificaten wordt gewezen op de uitgebreide informatie op de 
website van de EU. De aangever is zelf gehouden aan te geven die bescheiden in 
bezit te hebben. De Douane leidt uit de EU communicatie af dat als aangever er 
van uitgaat het certificaat te hebben deze later eventueel door Douane 
opgevraagd kan worden. Het bedrijf mist hierbij wel de rechtszekerheid als er 
later toch geen kopie of origineel komt. In de ogen van de Douane zou uiteindelijk 
er wel een origineel aanwezig moeten zijn. De Commissie heeft mondiaal 
geïnventariseerd en daaruit blijkt dat er geen landen zijn die geen certificaten 
afgeven. Tot slot wordt aangeraden van de regeling Toegelaten Exporteur gebruik 
te laten maken. De koepel dankt voor de toelichting en zal overeenkomstig naar 
haar leden communiceren. Afgedaan  
 

3. Mededelingen 
DGFZ deelt mee dat de brieven van de koepels m.b.t. expediteurs als AGP-
houders en als GPA-houders in goede orde zijn ontvangen. DGFZ is er mee aan de 
slag gegaan, waarbij het voor zou helpen als de omvang van het probleem helder 
gemaakt zou kunnen worden. Daarbij gaat het om de economische en 
maatschappelijke impact en wat het financiële risico voor de fiscus is. Een koepel 
geeft aan dat een totaalbeeld lastig is, maar zal een sprekend voorbeeld geven. 
De Douane geeft aan ook te hebben geprobeerd een goed beeld te krijgen. Dit is 
zeer lastig gebleken aangezien de Douane niet weet of een AGP- of GPA-houder 
voor zichzelf of voor anderen of beide gecombineerd acteert. Verder informeert 
een koepel naar het tijdspad van afhandeling van de brieven en het vervolg van 
na de huidige periode van uitstel. DGFZ en Douane zijn samen bezig voor het 
vervolg na de huidige twee maanden van uitstel. Hiervoor wordt een gezamenlijke 
analyse voor gemaakt op basis van de volgende vragen: 1) Hoe verhouden te 
maatregelen m.b.t. douanezaken tot de kabinetsmaatregelen? 2) In hoeverre kan 
van de kabinetsmaatregelen afgeweken worden? 3) Wat is het afbreukrisico ten 
opzichte van de EU en de Nederlandse politiek? DGFZ geeft aan bij de Commissie 
EU om ruimhartigheid te verzoeken en kijkt daarbij ook naar hoe andere lidstaten 
er ieder op zich weer verschillend (meer en minder ruimhartig) mee omgaan. Een 
koepel geeft aan bij de komende vergadering van de Trade Contact Group met DG 
TAXUD mogelijk te wijzen op verschillende uitleg door lidstaten en te vragen om 
eenduidige uitleg van de wetgeving. Actie  
 

4. Uitstelregeling  
Een koepel heeft een paar opkomende vragen naar aanleiding van de 
uitstelregeling. Hoe weet een expediteur dat zijn klant uitstel heeft gekregen? Het 
is voor expediteur van belang om dit te weten en er zekerheid over te hebben 
voor de afhandeling. Het is ook van belang voor afhandeling door douane. De 
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Douane geeft aan dat procedureel de volgende stappen zijn per aangifte lopende 
de maand. Een belastingschuld wordt berekend in het aangifteproces, deze wordt 
bij de vrijgave van de goederen geboekt en medegedeeld met een Uitnodiging tot 
Betaling. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het referentiebedrag. Pas na 
de UTB kan om uitstel van betaling verzocht worden. Ingeval van directe 
vertegenwoordiging zal de expediteur eerst de klant moeten informeren over de 
UTB. Vervolgens kan de  aangever bij de ontvanger uitstel voor betaling 
aanvragen met verwijzing naar het aangiftenummer en bedrag. Dit kan dan voor 
meerdere aangiften tegelijkertijd. De ontvanger beoordeelt het verzoek en neemt 
een beslissing die gericht is tot de klant. De klant kan het toegekende uitstel als 
bewijs aan expediteur overleggen. Het verleende uitstel is op basis van een 
aanslag, eventueel voor meerdere aangiften, maar niet generiek op klant. Verder 
wordt door de Douane aangegeven dat de Douane de betrokken expediteur niet 
mag informeren over het uitstel. Het referentiebedrag zal overeenkomstig het 
(totaal aan) verleende uitstel worden opgehoogd. 
 
Een koepel vraagt na over het niet hoeven stellen van zekerheid bij vergunningen 
Tijdelijke Invoer en Actieve Veredeling waarbij een contante borg is gestort. 
Douane geeft aan dat dan er geen wettelijke basis is om er geen zekerheid voor 
te hoeven stellen. 
 
Koepels geven aan dat de leden vinden dat de communicatie op website in 1e en 
2e stap niet helder is. Bij hen leeft het beeld is dat er altijd zekerheid gesteld 
moet worden en het alleen voor solvabele bedrijven is. Douane geeft aan dat al bij 
eerste stap wordt ook al gecheckt of het bedrijf getroffen is n.a.v. coronacrisis en 
vervolgens komt ook de tweede stap m.b.t. zekerheidstelling aan de orde. 
 
Een koepel vraagt wanneer uitstel gevraagd kan worden bij de voorlopige 
afhandeling van de aangifte, waarbij de goederen vrijgegeven zijn en nog gewacht 
wordt op uitslag van het monsteronderzoek. Douane geeft aan dat ingeval de 
voorlopige vaststelling bij UTB is gecommuniceerd, voor dat deel door de 
aangever uitstel kan worden aangevraagd.  
 
Tot slot wordt door koepels en douane collectief vastgesteld dat de uitstelregeling 
voor alle partijen een fors administratief en arbeidsintensief proces oplevert. 
 

5. Rondvraag & Sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 24-4-2020 
 

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 Afgedaan: Zie agp 
2 overleg 24-4-
2020 

Crisisoverleg 
3-4-2020 

Afhandeling niet originele preferentiële 
oorsprongscertificaten 

Douane Afgedaan: Zie agp 
2 overleg 24-4-
2020 

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 

    

 


