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

Vergaderdatum 1 mei 2020  

Vergaderplaats Videoconference: Webex  

Aanwezig Douane, DGFZ, evofenedex, TLN, FENEX, VNO/NCW 
 

   

Kopie aan leden ODB-werkgroepen, voorzitters andere ODB-
werkgroepen 

  

  

AANTEKENINGEN 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Iedereen wordt welkom geheten met in het bijzonder de Directeur 
Handhavingsbeleid die deze keer aansluit. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 

2. Verslag vorige vergaderingen en actiepuntenlijst  
 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de 17, 22 en 24 april 2020 en deze 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Overleg 10-4-2020 
De Douane geeft in aanvulling op het actiepunt Afhandeling niet originele 
preferentiële oorsprongscertificaten de te volgen stappen aan. Op het moment dat 
een bedrijf de aangifte doet en dan alleen een kopie van het certificaat heeft 
wordt dat geaccepteerd. Daarbij kan nu een volledige aangifte gedaan worden, 
waarmee aangegeven wordt een kopie van het certificaat beschikbaar te hebben. 
Bij verificatie van de aangifte wordt de beschikbare kopie certificaat geaccepteerd. 
De aangever moet vervolgens het originele certificaat wel in zijn bezit krijgen. Om 
bij voorbeeld bij een controle na invoer, veelal is dat pas na een termijn van 3 
maanden na de aangifte, te kunnen tonen. Uit inventarisatie door de Commissie is 
gebleken dat er geen derde landen zijn die geen oorsprongscertificaten afgeven. 
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De koepels geven aan via de Trade Contact Group van de Commissie een zelfde 
beantwoording te hebben ontvangen en danken de Douane voor de inspanningen.  
 
Actiepunten 
Overleg 14-4-2020 
Vanuit de koepels is aan DGFZ een onderbouwing met casuïstiek van de brieven 
gezonden. Afgedaan.  
 
De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt. 
 

3. Mededelingen 
3.1 -/- Mededeling Uitvoervergunning Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568. 

De Douane deelt mede dat op 3 mei 2020 de Uitvoeringsverordening met 
betrekking tot een vergunningplicht bij uitvoer voor Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (EU) 2020/568 is gepubliceerd welke de Verordening (EU) 
2020/402 opvolgt. Daarbij zijn de procedure en het goederenpakket gewijzigd. 
Voor meer informatie kan men zich richten tot de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd die hierover ook een mededeling op haar website heeft geplaatst.  
https://www.igj.nl/onderwerpen/coronavirus/nieuws/2020/04/24/wijzigin
g-exportvergunning-persoonlijke-beschermingsmiddelen-gezondheidszorg  
 
 

4. Uitstelregeling  
De Douane geeft aan dat de uitstelregeling is gepubliceerd op douane.nl. Douane 
verleent uitstel aan aangevers op douanerechten als ze getroffen door zijn door de 
coronacrisis en, als er sprake is van economische en sociale moeilijkheden, zonder 
het stellen van zekerheid. De douane-expediteurs die als direct vertegenwoordiger 
hebben aangegeven en hun maandkrediet daarbij beschikbaar hebben gesteld en 
die zich voor 15 april bij Douane hebben gemeld, hebben brief gekregen niet voor 
uitstel in aanmerking te komen en dat het aan de schuldenaar is om het uitstel van 
betaling aan te vragen. De Douane geeft aan dat de procedure laat tot stand is 
gekomen, waardoor besloten is dat over de maand maart nog uiterlijk tot 7 mei en 
voor de maand april uiterlijk tot 22 mei de achterliggende schuldenaar/aangevers 
zelfstandig het verzoek tot uitstel mogen indienen.  
 
De koepels geven aan dat ze vanuit hun rol van douane-expediteur geen 
betrokkenheid noch inzicht hebben in de aanvraagprocedure en aldus niet bekend 
is met lopende aanvragen en toestemmingen, waardoor zij een financieel risico 
lopen.  
 
Als bij een individuele beoordeling het op recht op uitstel per UTB gedaan moet 
worden loopt de douane-expediteur een financieel risico, want de goederen zijn 
namelijk vrijgegeven. De koepels vragen: ‘Zou voor de beoordeling van het recht 
op uitstel niet uitgegaan kunnen worden van generiek uitstel per aangever, want er 
is namelijk de generieke aanleiding van de coronacrisis. Hierdoor zou eventueel 
generiek uitstel voor een bedrijf of zelfs een branche voor een periode mogelijk 
moeten zijn.’ De Douane geeft hierop aan dat beoordeling, op basis van de artikel 
112 DWU en de uitleg van de Commissie, case by case, per bedrijf moet geschieden. 
Generiek per bedrijf of branche voor een periode is niet mogelijk. De situatie kan 
per bedrijf en per maand verschillend zijn. Zo kan een bedrijf geraakt zijn door 
coronacrisis bijvoorbeeld door cash-flow problemen te hebben alhoewel dit bedrijf 
wel over voldoende bezittingen beschikt. Daarbij hoeft het bedrijf niet ook nog in 
de sociale economische moeilijkheden te verkeren. De beoordeling is specifiek per 
casus en is daarmee in lijn met de kamerbrief. Het is aan de ontvanger om op basis 
van de overlegde onderbouwing en inzicht in de financiële situatie van het bedrijf 
een beoordeling per aangever en per verzoek/maand te maken. De Douane geeft 
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aan dat door de huidige procedure en de aanwezige bezetting de verzoeken om 
uitstel binnen vooralsnog een week worden afgehandeld. Daarbij wordt nog 
opgemerkt dat het uitstel van betaling pas kan na de periode van betaling van de 
UTB. Het is niet mogelijk voorafgaand aan aangiften uitstel aan te vragen. Het is 
overigens aan de douane-expediteur om eventueel een te lopen financieel risico af 
te dekken. 
 
De koepels vragen of het juridisch mogelijk is om als douane-expediteur in volmacht 
namens een verlader het uitstel van betaling aan te vragen. Als de douane-
expediteur in het aanvraag proces betrokken kan worden krijgt ze eerder inzicht in 
verkrijgen van uitstel. Douane geeft aan dat op basis van artikel 3:60 Burgerlijk 
Wetboek iedere gevolmachtigde die aanvraag mag doen. In de praktijk komen nu 
ook verzoeken om uitstel van gemachtigden. Daarbij communiceert de Douane met 
die gemachtigde, die de Douane dan ook van de vereiste bedrijfsspecifieke 
(financiële) informatie voorziet. Voor zover bekend hebben de koepels een 
standaardmachtiging, waar het aanvragen van uitstel van betaling geen onderdeel 
van uitmaakt.  
 
De koepels vragen naar het vervolg van de huidige termijn van 2 maanden, dus 
voor de maanden mei, juni, juli, enz. De Douane geeft aan de periode na april 
samen met DGFZ te onderzoeken. Daarbij zijn diverse aspecten van belang, zoals 
wat wenst de politiek en welk afbreukrisico is er naar de EU zowel in handelwijze 
als financieel en de haalbaarheid in de uitvoering. De koepels vragen of er van hun 
hulp nodig is. De Douane geeft aan de koepels te danken voor het aanbod en dat 
dat niet nodig is, maar mocht het nodig zijn met koepels contact op te zullen nemen.  
 
Op vraag van de Douane aan de koepels naar de ervaringen die ze hebben bij 
andere lidstaten komt naar voren dat de lidstaten verschillende maatregelen 
treffen. Los van de maatregelen is de situatie, zoals met betrekking tot de afdracht 
van BTW en invoerrechten, en directe en indirecte vertegenwoordiging, anders 
waardoor het zeer moeilijk is een goede vergelijking te maken.  
 

5. Rondvraag & Sluiting 
De koepels vragen aan DGFZ naar stand van zaken met betrekking tot de twee 
brieven gezonden aan het ministerie van Financiën. Dit om te overwegen om een 
brief tot de staatssecretaris te richten. DGFZ geeft aan dat de 2 brieven in 
behandeling zijn. Daarbij worden diverse oplossingsrichtingen in kaart gebracht en 
getoetst. Inzicht in de impact voor betreffende ondernemingen kan helpen en 
daarover is met koepels contact. Aangegeven wordt dat het voor douanerechten 
binnen het EU wettelijk kader moet passen. Een koepel geeft aan dat in kader 
accijns ook een andere partij, met betrekking tot een vergelijkbare situatie, een 
brief aan het Ministerie van Financiën heeft gezonden. DGFZ heeft aangegeven dat 
die in het beantwoordingsproces wordt meegenomen. Tot slot geeft de Douane aan 
dat het zeer complex is en risico’s in zich heeft in de uitvoering in financieel en 
afbreukrisico. 
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 01-05-2020 
 

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 Afgedaan: zie agp 
2 overleg 1-5-2020 

 


