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

Vergaderdatum 8 mei 2020  

Vergaderplaats Videoconference: Webex  

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

   

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

  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
Iedereen wordt welkom geheten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Aangezien de meest knellende bespreekpunten van het crisisoverleg de afgelopen 
periode zijn behandeld stelt de Douane voor om het crisisoverleg tweewekelijks op 
de vaste vrijdag en zelfde tijdstip te houden. Gezien de Hemelvaartsdag wordt 
voor de volgende keer uitgeweken naar dinsdag 26 mei. Koepels zijn hiermee 
akkoord. 
 

2. Verslag vorige vergaderingen en actiepuntenlijst  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 1 mei 2020 en deze wordt 
ongewijzigd vastgesteld. Er waren geen openstaande actiepunten. 
 
Naar aanleiding van het vorige verslag geeft DGFZ de stand van zaken met 
betrekking tot de afhandeling van de 2 brieven van het bedrijfsleven over de 
logistiek dienstverlener als GPA-houder en als AGP-houder. De 
oplossingsrichtingen zijn in kaart gebracht, waarbij is uitgegaan van de in brieven 
aangegeven mogelijkheid om de achterliggende partij gebruik te kunnen laten 
maken van het uitstel van betaling.  
 
De vragen en voorstellen van de koepels zijn juridisch bestudeerd in nauwe 
samenspraak tussen DFGZ en DLK. Daarbij is vastgesteld dat het niet mogelijk om 
tegemoet te komen aan de behoeften van de koepels. Volgens de accijns- 
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respectievelijk de douanewetgeving kan de belastingplicht niet worden verlegd naar 
een derde. Civielrechtelijk bestaat de mogelijkheid van schuldoverdracht met 
instemming van de schuldeiser. Dit vereist echter een zeer complex en tijdrovend 
proces met overdrachtsakten waaraan drie partijen medewerking moeten verlenen, 
waarbij bovenal de ontvanger zijn publiekrechtelijke invorderingsrechten verliest op 
grond van de invorderingswet en aldus aan moet sluiten bij civiele schuldeisers voor 
opeisen van de vordering. Een andere verkende optie is medeschuldenaar, waarbij 
naast de expediteur de opdrachtgever medeaansprakelijk wordt. Nadeel hiervan is 
dat een uitstel van betalingsplicht ten opzichte van de tweede schuldenaar, de 
opdrachtgever, de expediteur niet ontslaat van zijn belastingplicht. Dat betekent 
dat ingeval de opdrachtgever op termijn niet betaalt, de schuld alsnog bij de 
expediteur moet worden geïnd, waardoor de expediteur lange tijd in onzekerheid 
blijft en het risico blijft dragen. 
 
De uitkomsten van het onderzoek met alle bekeken opties zijn mondeling gedeeld 
met de koepels tijdens het crisis-ODB van vrijdag 8 mei 2020. De afgevaardigden 
van de koepels hebben Douane en DGFZ bedankt voor de inspanningen en hebben 
aangegeven genoegen te nemen met de mondeling gegeven toelichting. Verdere 
actie, zoals eerder als mogelijkheid geopperd om de staatssecretarissen te 
benaderen, zal achterwege blijven, tenzij de leden van de koepelorganisaties een 
andere opvatting daarover uitten. Mocht dit het geval zijn, dan zullen de koepels 
dit vooraf laten weten. 
 
Een koepel geeft aan dat het huidige systeem in normale tijd prima functioneert, 
maar dat het nu kan knellen, aangezien deze bedrijven hierdoor geen 
mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de steunmaatregelen. De koepels 
danken voor de uitgebreide uitleg en zullen zich intern beraden op eventuele 
vervolgstappen, zoals het zich richten tot de Staatssecretaris. Waar nodig zal 
daarbij naar het verslag van dit overleg worden gerefereerd. 
 

3. Mededelingen 
Er worden geen mededelingen gedaan. 
 

4. Uitstelregeling  
De Douane geeft aan nog met DGFZ in overleg te zijn over periode mei, juni enz.. 
Verder is het aantal verzoeken op uitstel tot heden zeer overzichtelijk en daarbij is 
iedere expediteur die uitstel heeft aangevraagd schriftelijk geïnformeerd dat niet 
de expediteur maar de verlader uitstel aan kan vragen. De koepels geven aan dat 
in praktijk de regeling als complex en als niet uitvoerbaar wordt ervaren. De 
Douane erkent de complexiteit maar de procedure is met de koepels besproken en 
in lijn met de wettelijke mogelijkheden. De koepels geven aan signalen te krijgen 
dat expediteurs geen medewerking willen verlenen aan verzoeken tot uitstel. De 
Douane geeft aan dat de verlader de mogelijkheid tot uitstel gegund wordt, maar 
als de expediteur er voor kiest tussentijds de UTB te betalen het recht op uitstel 
komt te vervallen.  
 

5. Digitale noodaangifte AGS  
Een koepel vraagt, met verwijzing naar het overleg ODB IT van 13 februari 2020 
naar de stand van zaken betreffende de digitale noodaangifte AGS welke per 15 
april 2020 zou starten. Douane geeft aan dat het traject nog lopende is. Er is 
geregeld via ADS vanuit het ODB-IT overleg gepleegd met de 
softwareontwikkelaars die de koepels vertegenwoordigen. Hierbij is onder andere 
afstemming geweest over specificaties voor een (uitleesbare) PDF met meerdere 
artikelen, wat een volgende stap wordt. Ook zijn er bij de start enkele technische 
problemen naar voren gekomen en vertraagt de Covid-19 crisis de ontwikkeling. 
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Momenteel wordt gezocht naar een oplossing voor de verstoring tussen de 
koppeling van DNP en IBM-Notes, welke vervolgens zowel intern als extern getest 
moet worden. Pas daarna zal DNP vrijgegeven worden en kan de communicatie en 
implementatie voortgezet worden. Tot slot wordt aangegeven dat de medewerkers 
van aangiftebehandeling en DLTC her-opgeleid worden om het proces goed uit te 
kunnen voeren. Voor het ODB-IT van juni zal een update komen. De koepels 
hebben momenteel geen vragen en onderstrepen het goed laten voorbereiden van 
de medewerkers.    
 

6. Rondvraag & Sluiting 
6.1 Vrijstelling BTW en invoerrechten Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen  

Een koepel vraagt of de vrijstelling van invoerrechten en BTW bij donatie van 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) ook geldt voor bedrijven die op 
commerciële basis mondkapjes aan ziekenhuizen leveren en daarbij ook zorgen 
voor alle formaliteiten bij invoer. Door de vrijstelling van rechten bij levering aan 
zorginstellingen ervaart men een verstoring van het level-playing field. De Douane 
geeft aan dat voor de vrijstelling verschillende factoren van belang zijn. De PBM 
moeten worden gebruikt in het kader van de Covid-19 uitbraak. De voorwaarden 
voor toepassing van de vrijstelling van invoerrechten en btw bij invoer zijn 
vastgelegd in Vo (EG) 1186/2009 en Besluit (EU) 2020/491 en zijn als volgt:  
1) de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingevoerd door of 
namens overheidsinstellingen, liefdadigheids- of filantropische instellingen of 
hulporganisaties; ziekenhuizen, zorginstellingen en individuele zorgverleners. en  
2) de goederen worden gratis ter beschikking gesteld aan of worden ingezet voor 
slachtoffers van de Covid-19 crisis of in geval van een hulporganisatie gebruikt 
door de hulporganisatie voor de duur van hun bijstand.  
Indien een bedrijf de goederen op eigen naam invoert en vervolgens commercieel 
verkoopt, bijvoorbeeld aan ziekenhuizen kan geen gebruik worden gemaakt van 
de vrijstelling. Wanneer een bedrijf als tussenpersoon handelt namens een 
hulporganisatie kan dit bedrijf geen gebruik maken van de vrijstelling, maar de 
hulporganisatie (bijvoorbeeld een ziekenhuis) namens wie het bedrijf invoert kan 
dat wel indien de hulporganisatie aan alle voorwaarden voldoet. Verder wordt 
verwezen naar de informatie op de website douane.nl en andere relevante 
wetgeving. De koepel dankt voor de toelichting. 
 

6.2 Strategische ontwikkelagenda  
Een koepel vraagt naar de doorgang van de geplande overlegdata voor 
Strategische Ontwikkelagenda. Voor de korte termijn prio’s, gepland op 12 juni 
2020 en voor de lange termijn in september 2020. De Douane zal over de 
eerstgenoemde datum nog met het managementoverleg plegen, want er geldt de 
interne richtlijn om tot 1 september zo veel mogelijk thuis te werken. Verder zal 
bij het Belasting en Douane Museum nagegaan worden of het gezien 
groepsgrootte met de huidige coronamaatregelen ook mogelijk is. Actie Douane 
 
  6.3 e-commerce uitstel inwerkingtreding n.a.v. Covid-19  
Een koepel informeert of bij de Douane bekend is of de termijnen met betrekking 
tot de inwerkingtreding van de VAT e-commerce package naar aanleiding van de 
Covid-19 crisis uitgesteld zal worden? Douane zal hier intern navraag op doen. 
Naschrift: daags na de vergadering heeft de Europese Commissie de mededeling 
gedaan over een voorstel tot uitstel van 6 maanden.  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/taxation-commission-proposes-
postponement-taxation-rules-due-coronavirus-crisis_en  
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Bijlage 1  Actiepuntenlijst 08-05-2020 
 

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 

Crisisoverleg 
8-5-2020, 
agp 6.2 

Voor strategische ontwikkelagenda 
nagaan het overleg prio’s korte termijn 
van 12 juni doorgang kan vinden. Intern 
overleg Douane gezien beleid en 
afstemming met museum. 

Douane Zsm 

 


