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

Vergaderdatum 26 mei 2020  

Vergaderplaats Videoconference: Webex  

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

   

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

  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
Iedereen wordt welkom geheten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Verslag vorige vergaderingen en actiepuntenlijst  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 8 mei 2020 en dit wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 
Voor het actiepunt m.b.t. de vergadering Prio’s 2020 van de Strategische 
Ontwikkelagenda dat staat gepland op 12 juni 2020 is het niet mogelijk gebleken 
een live bijeenkomst te organiseren. Met het voorstel om de vergadering te 
houden via webex van 10 tot 12 uur wordt door de koepels akkoord gegaan. 
Douane is een reactie op de Prio’s aan het voorbereiden die vooraf met koepels 
gedeeld zal worden. De koepels geven aan als uitkomst van de bijeenkomst een 
ODB agenda voor het lopende jaar m.b.t. de prio’s 2020 te zien. Voor een 
bijeenkomst m.b.t. de lange termijn is 28 september als datum overeengekomen.  
 

3. Mededelingen 
De Douane deelt mee dat de huidige Algemeen Directeur Douane benoemd is als 
Directeur Generaal van de Douane en dat de functie Algemeen Directeur Douane 
is komen te vervallen. De DG Douane heeft te kennen gegeven het ODB te willen 
blijven voorzitten. Na de vergadering zal een bericht per mail volgen aan alle 
ODB-leden. 
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4. Uitstelregeling  
De Douane en een paar koepels zijn in klein comité ingegaan op signalen dat de 
Douane met de uitstelregeling anders omgaat dan eerder gecommuniceerd. 
Gebleken is dat bij de casussen waarschijnlijk sprake is van misverstanden, als 
gevolg van verschil in communicatie tussen bedrijf en koepel en de feitelijke situatie 
zoals speelt tussen bedrijf en de ontvanger. Wel is opgemerkt dat de beperkte 
communicatie op de website van de Douane een rol speelt. Op basis van de 
opmerkingen heeft de Douane een set FAQ’s voorbereid om op de website te 
communiceren. De FAQ’s zullen eerst aan de koepels ter tegenlezing worden 
voorgelegd.   
 
Een koepel informeert of het mogelijk is dat de ontvanger overgaat tot het 
verrekenen van een douaneschuld wanneer andere belastingmiddelen worden 
uitbetaald aan de belastingplichtige. De Douane geeft aan dat hierbij gedoeld wordt 
op verrekening met de afrekening mededeling voor de afloop van de 
betalingstermijn. Dit is zo opgenomen in de douanesystemen. Dit is in lijn met de 
uitstelregeling van het Ministerie van Financiën en in het beleidsbesluit artikel 25 
Invorderingswet opgenomen. Uitsluiten van verrekening geldt slechts voor 
nationale belastingmiddelen, zoals binnenlandse accijns, maar niet voor de 
invoerrechten met afdracht aan de EU.  
 
De Douane geeft aan dat het uitstel van betaling van douanerechten tot en met mei 
geldt (was april), waarbij tot uiterlijk 15 juni uitstel van betaling i.v.m. 
coronamaatregelen kan worden verzocht. Dit is op de website zo aangegeven. De 
huidige uitstelregelingen voor expediteurs en voor overheveling naar 
achterliggende expediteurs moeten in lijn zijn met een concrete behoefte uit de 
markt. Verlenging van de uitstelregeling wordt maandelijks beoordeeld ten eerste 
ten opzichte van het Europese speelveld, ten tweede naar de marktbehoefte om 
liquiditeitsproblemen te voorkomen. Verder speelt de uitvoerbaarheid een rol.  
 
Wat marktbehoefte in relatie tot de invoer betreft is de acute noodzaak naar de 
mening van de Douane achter de rug. Om een beeld te schetsen van de 
uitstelverzoeken wordt aangegeven dat het om enkele tientallen verzoeken gaat. 
De Douane geeft aan voornemens te zijn om na mei te stoppen met deze 
uitstelregeling. Koepels geven aan dit met het geschetste beeld te begrijpen en 
adviseert in de communicatie de motivatie helder te laten blijken van de twee 
afwegingskaders, de  EU en de actuele de marktbehoefte.  
 
Een koepel vraagt of 15 juni ook geldt als einddatum voor de andere uitgestelde 
punten, bijvoorbeeld van definitie exporteur en de verschoning van de 
termijnoverschrijding. Douane geeft aan van niet omdat het verschillende 
grootheden zijn. Per maatregel zal na een beoordeling van de noodzaak nog nadere 
informatie volgen. 
 

5. Opschalen Douane  
De Douane meldt dat de Staatssecretaris heeft besloten dat de werkzaamheden 
van de Douane opgeschaald zullen worden. Binnenkort zal hierover nog een 
mededeling via de website* en aan de koepels volgen. In afstemming met 
opdracht gevende departementen is handhaving afgestemd en worden sinds 18 
mei weer de aangiftecontroles op normale wijze afgedaan. Daarbij worden de 
RIVM richtlijnen in acht genomen. Voor de boekenonderzoeken is afgesproken dat 
die zo veel mogelijk op afstand gedaan worden. Verder wordt bij bezoeken aan 
bedrijven zo veel mogelijk uitgegaan van de protocollen die bedrijven hebben, 
voor zover niet strijdig met de privacy regels. De fasering in het opschalen in de 
breedte kan regionaal verschillen passend bij de lokale omstandigheden.  
*https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws
/douane/douane-schaalt-werkzaamheden-weer-stapsgewijs-op  
 

6. ODB Event 2020 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douane-schaalt-werkzaamheden-weer-stapsgewijs-op
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douane-schaalt-werkzaamheden-weer-stapsgewijs-op
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Naar aanleiding van COVID-19 is het ODB Event 2020 verzet van 2 april naar 3 
december. De vergaderlocatie is daarbij geannuleerd en is een optie op de locatie 
genomen die per 2 juni afloopt. Als de reservering definitief gemaakt wordt zal bij 
een annulering weer volgens de voorwaarden annuleringskosten betaald moeten 
worden. Vooralsnog is het gezien de onduidelijkheid op dit moment over de 
versoepeling van de coronamaatregelen met betrekking tot groepen van meer dan 
100 personen onzeker of het ODB Event in december wel doorgang kan vinden. 
Besloten wordt om eind september een definitief besluit te nemen over doorgang 
van het Event en te verzoeken om een kosteloze verlenging van de optie tot 1 
oktober of een definitieve reservering zonder annuleringskosten tot die datum.  
 

7. Rondvraag & Sluiting 
Een koepel geeft aan dat het nu vaker voorkomt dat vluchten afkomstig van derde 
landen door luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd welke niet bekend zijn 
met de Europese en nationale wettelijke vereisten, zoals van vooraanmelding 
(ENS). Daarbij is het de afhandelaar niet toegestaan de lading te mogen lossen en 
de afhandelaren en zouden hierover graag van de douane de informatie met de 
achterliggende partij in de logistieke keten willen mogen ontvangen, zoals het wel 
mogelijk is bij het maritieme verkeer. Op regionaal niveau wordt hierover nog met 
de Douane overleg gevoerd en de koepel vraagt de vergadering of er signalen zijn 
dat dit fenomeen bij meerdere modaliteiten of regiokantoren speelt. De 
vergadering reageert ontkennend. 
 
Voor het vervolg van dit ODB crisisoverleg wordt vastgesteld dat er geen 
noodzaak meer is voor aparte vergaderingen. Besloten wordt de te bespreken 
punten te agenderen bij de reguliere ODB werkgroep overleggen.  
 
De koepels geven aan zeer tevreden te zijn met het organiseren van het ODB 
crisisoverleg en danken de Douane hiervoor. 
 
Bijlage 1  Actiepuntenlijst 26-05-2020 

 

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 
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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 Afgedaan: zie agp 
2 overleg 26-5-
2020 

 


