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Reminders bij uitvoer

Mr. E.H. Mennes en mr. A. Wolkers, actueel tot 03-01-2015

De douaneregels over uitvoer staan verspreid over veel wettelijke regelingen. Te denken valt aan regels
over afvalstoffen, dual-usegoederen, cultuurgoederen en dergelijke. Behalve dat de regels moeilijk te
vinden zijn, zijn ze ook nog moeilijk te interpreteren. Hierna behandelen wij een aantal aspecten van
uitvoer, waarbij wij gekozen hebben voor zaken waarmee iedere exporteur te maken kan krijgen.

Wie wordt aangemerkt als exporteur?

Uitvoer is een van de zogenoemde douaneregelingen in de douanewetgeving. Voor de uitvoer uit de EU
gelden bepaalde douaneformaliteiten, in het bijzonder dat een aangifte ten uitvoer moet worden gedaan.
De aangifte ten uitvoer moet worden ingediend bij het douanekantoor dat bevoegd is voor het toezicht
op de plaats waar de exporteur is gevestigd of waar de goederen zijn verpakt of waar deze met het oog
op de uitvoer op het vervoermiddel zijn geladen.
In de douanewetgeving is vervolgens nader bepaald wie nu precies als exporteur dient te worden
aangemerkt. Het gaat dan om de persoon voor wiens rekening de aangifte ten uitvoer wordt gedaan en
die op het tijdstip van de aanvaarding van deze aangifte eigenaar is van de betrokken goederen of die
dienaangaande een gelijkaardig beschikkingsrecht heeft.
Stel dat een Nederlandse producent goederen levert aan een in de Verenigde Staten gevestigde koper
en dat wordt afgesproken dat de eigendom pas overgaat bij de fysieke overdracht van de goederen in
de Verenigde Staten. De goederen worden in dat geval ‘Delivery Duty Paid’ (DDP) geleverd, waarbij de
Nederlandse producent dus zorgdraagt voor het transport, de verzekeringen en alle bijkomende
verplichtingen. In dit geval zal het duidelijk zijn dat de Nederlandse producent door de douanewetgeving
als exporteur wordt aangewezen. Hij zal dus voor de uitvoeraangifte moeten zorgdragen. De exporteur
kan zich in dit geval voor het doen van de uitvoeraangifte ook laten vertegenwoordigen door een
douaneagent. Er zijn dan twee mogelijkheden. De douaneagent kan optreden als ‘direct
vertegenwoordiger’, wat inhoudt dat de agent optreedt namens en voor rekening van de exporteur. Dan
is de exporteur dus de aangever volgens de douanewetgeving. Ook kan de douaneagent de aangifte
verzorgen via ‘indirecte vertegenwoordiging’. Dan wordt de aangifte gedaan voor rekening van de
exporteur, maar in naam van de douaneagent (en deze wordt dus de aangever).
De situatie is anders wanneer de eigendom of het gelijkaardige beschikkingsrecht als gevolg van de
overeenkomst die aan de uitvoer ten grondslag ligt, berust bij een buiten de EU gevestigde persoon. Is
dat laatste het geval, dan bepaalt de douanewetgeving dat de in de EU gevestigde onderneming als
exporteur wordt beschouwd.
Stel dat de hierboven genoemde Nederlandse producent wederom goederen levert aan de in de
Verenigde Staten gevestigde koper, maar dat nu wordt afgesproken dat de eigendom al overgaat op het
Amerikaanse bedrijf bij het verlaten van de fabriek in Nederland (vaak wordt dan de leveringsconditie ‘ex
works’ of ‘af fabriek’ gebruikt). Ondanks het feit dat de eigendom bij de Amerikaanse koper ligt, wordt nu
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bij wetsfictie bepaald dat het toch de Nederlandse producent is die als exporteur wordt aangewezen. En
daarmee wordt hij dus alsnog verantwoordelijk voor het nakomen van de bijzondere verplichtingen die
voortvloeien uit de aanvaarding van de aangifte door de douane, ondanks het feit dat hij bij het verlaten
van de goederen uit zijn fabriek geen zeggenschap meer over de goederen heeft.
Interessant is hoe de uitvoeraangifte hier nu in de praktijk tot stand komt. Het is immers de Amerikaan
die – als eigenaar van de goederen – de goederen zal moeten uitvoeren. De douanewetgeving bepaalt
echter dat voor het doen van een uitvoeraangifte de aangever in de EU moet zijn gevestigd. De
Amerikaan kan hier dus zelf niet voor zorgdragen, maar zal een douaneagent moeten inschakelen om
zich bij de uitvoeraangifte te laten vertegenwoordigen. Omdat de eis nu eenmaal is dat de aangever in
de EU moet zijn gevestigd, kan de douaneagent hier uitsluitend via indirecte vertegenwoordiging
optreden. Het is dan immers de in de EU gevestigde douaneagent die als aangever optreedt en de
aangifte verzorgt voor rekening van de Amerikaan.
Maar wie dient de douaneagent nu als exporteur op de uitvoeraangifte te vermelden? Naar onze mening
is het antwoord hierop helder. Dat is het Nederlandse bedrijf. Gelet op de hiervoor gegeven definitie van
het begrip ‘exporteur’ is het immers de Nederlandse producent die bij wetsfictie als exporteur moet
worden aangemerkt. In de praktijk weten wij dat hier niet altijd consequent mee wordt omgegaan en dat
het ook voorkomt dat de Amerikaan als exporteur in de uitvoeraangifte wordt opgenomen.

Uitvoer en btw

Bij uitvoer uit de EU worden geen douanerechten verschuldigd. De uitvoer van goederen speelt bij de
btw een belangrijke rol. Bij levering van een goed met bestemming uitvoer uit de EU, wordt 0% btw
verschuldigd (‘er geldt een nultarief bij exportleveringen’). Een ondernemer zal dus, als hij het nultarief
wil toepassen, moeten kunnen aantonen dat de goederen zijn uitgevoerd in verband met de levering.
In de btw-wetgeving is bepaald dat het toegepaste nultarief bij uitvoer moet blijken uit boeken en
bescheiden. Er is geen nadere invulling gegeven welke documenten dan noodzakelijk zijn om de export
aan te tonen. Mede onder invloed van de jurisprudentie is het nu in de praktijk zo dat het moet gaan om
documenten die met elkaar – in samenhang – aannemelijk maken dat de goederen zijn geëxporteerd.
Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan (kopieën) van vrachtbrieven, de kopiefacturen aan de
buitenlandse afnemers, facturen van vervoerders, de ontvangen betalingen van de buitenlandse
afnemers, maar ook aan de uitvoeraangiften uit de EU (inclusief de ‘Confirmation of Exit’) of kopieën van
in het buitenland gedane invoeraangiften. Nogmaals, de documenten zullen met elkaar aannemelijk
moeten maken dat de goederen zijn geëxporteerd. Dat is ook logisch: een kopiefactuur aan de
buitenlandse afnemer levert op zichzelf nog niet het bewijs dat de goederen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. Tezamen met andere documenten – bijvoorbeeld transportdocumenten als de
EU‑ondernemer voor de aflevering aan de buitenlandse ondernemer heeft zorggedragen of de
douanebescheiden bij uitvoer als de EU-ondernemer de uitvoeraangifte heeft verzorgd – zal de export
wel kunnen worden aangetoond.
Voor EU-ondernemers die zelf de goederen uitvoeren en dus voor het transport en de
douaneformaliteiten zorgdragen, zal het in de praktijk uiteraard makkelijker zijn om de uitvoer aan te
tonen. Naarmate ondernemers minder bemoeienis met de daadwerkelijke uitvoer hebben, is het dus
zonder meer noodzakelijk om extra veiligheidsmaatregelen in te bouwen om de uitvoer aan te kunnen
tonen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de buitenlandse afnemer de goederen zelf bij de EU-
ondernemer (laat) ophalen en voor de uitvoeraangifte laat zorgdragen. Het is dan zaak dat de EU-
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ondernemer van zijn afnemer eist dat hij over de nodige (kopieën) van documenten beschikt, zoals de
douanebescheiden bij uitvoer en eventueel de douanebescheiden bij invoer in het land van de afnemer.

Uitvoerbeperkingen wegens sanctiewetgeving

Het woord ‘sanctiewetgeving’ geeft aan waar het hier om gaat. Met deze regelgeving wordt geprobeerd
om ongewenst gedrag (bijvoorbeeld een dictatoriaal regime of schending van de mensenrechten) van
een land, een bepaalde organisatie of een persoon te beperken. Sancties kunnen bijvoorbeeld zijn het
afsnijden van financieringsmogelijkheden van een (terroristische) organisatie of een embargo om
goederen te exporteren naar bijvoorbeeld Iran. De regelgeving komt in de meeste gevallen tot stand via
resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Deze resoluties worden vervolgens
opgenomen in Europese Verordeningen en nationale wetgeving. Overtreding van de sanctiewetgeving
wordt, als economisch delict, zeer zwaar gestraft. Te denken valt aan boetes van honderdduizenden
euro’s en gevangenisstraf. Dit is, afgezien van de reputatieschade, voor veel ondernemingen reden om
hun export nauwgezet aan de sanctiewetgeving te toetsen.
Op de websites van de Europese Commissie en de Rijksoverheid is een overzicht te vinden van alle van
kracht zijnde sancties. Per land (bijvoorbeeld Iran, Syrië, Sudan et cetera), organisatie en persoon wordt
verwezen naar de regelgeving waarin de sanctie is geregeld. Wij adviseren deze regelgeving
nauwlettend te volgen.

Uitvoerbeperkingen en dual use

Dual use betekent dat goederen op een normale, civiele manier kunnen worden gebruikt maar ook
militair kunnen worden toegepast. Voor deze goederen gelden exportverboden of wordt export wel
toegestaan maar geldt een vergunningplicht. Welk goed wordt aangemerkt als dual-usegoed is te
vinden in een uitgebreide Europese lijst. Deze lijst laat zich overigens niet zo heel gemakkelijk
interpreteren, zodat vaak gespecialiseerde juridische kennis aanwezig moet zijn. Naast deze lijst heeft
de Nederlandse overheid de mogelijkheid om te beslissen dat ook goederen die niet in de lijst worden
genoemd onderworpen zijn aan een vergunningplicht, de zogenoemde catch-allbepaling.
Net als bij de sanctiewetgeving staan strenge straffen op het overtreden van deze wetgeving.

Uitvoer en oorsprong

Een ander aspect dat bij uitvoer een rol kan spelen, is de oorsprong van goederen. De EU heeft
namelijk met een groot aantal landen overeenkomsten gesloten op grond waarvan bij invoer in
derdelanden (dus: buiten de EU gelegen landen) een verlaagd (preferentieel) invoerrecht geldt.
Voorwaarde is dan dat de goederen die worden geëxporteerd de EU-oorsprong hebben. Voor goederen
die geheel en al verkregen zijn in de EU, is de EU-oorsprong een gegeven. Veel moeilijker is het om de
oorsprong van een goed te bepalen als de goederen weliswaar in de EU worden bewerkt, maar bij deze
bewerking (ook) goederen van buiten de EU worden gebruikt. De vraag is dan of de bewerking in de EU
voldoende toereikend is geweest om het eindproduct de EU-oorsprong te geven. De exporteur zal in de
van toepassing zijnde overeenkomst met het land waar hij naar uitvoert moeten nagaan of de producten
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voor de EU‑oorsprong in aanmerking komen. Vaak is in deze overeenkomsten (meer specifiek: in de
daarvan deel uitmakende oorsprongprotocollen) per product bepaald welke bewerking als voldoende
toereikend wordt beschouwd om voor de EU-oorsprong in aanmerking te komen.
Om daadwerkelijk voor het verlaagde invoerrechttarief in het derdeland in aanmerking te komen, zal bij
de invoeraangifte in het derdeland een zogenoemd certificaat van oorsprong moeten worden
overgelegd. Het is de exporteur die dit certificaat van oorsprong zal moeten aanvragen bij de Kamer van
Koophandel, waarbij het (uiteindelijk) de Nederlandse douane is die het certificaat afgeeft. Het betreft
hier de zogenoemde certificaten inzake goederenvervoer, waarvan de bekendste de certificaten EUR.1
zijn.
Als de autoriteiten in het land van invoer, na onderzoek, constateren dat voor de goederen ten onrechte
de EU-oorsprong is geclaimd, dan zullen zij het verlaagde tarief (alsnog) weigeren en het verschil
tussen het geclaimde verlaagde tarief en het normale tarief navorderen bij de importeur in het
derdeland. Het moge duidelijk zijn dat dit ook (verstrekkende) gevolgen voor de Nederlandse exporteur
kan hebben, zeker als overeengekomen is dat het Nederlandse bedrijf goederen van Europese
oorsprong zou leveren.
Nog los van de commerciële gevolgen van het ten onrechte claimen van een preferentieel tarief, kan de
afgifte van een (naar achteraf blijkt) onjuist oorsprongcertificaat ook strafrechtelijke gevolgen voor de
exporteur hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de situatie waarin de exporteur bij de aanvraag van het
certificaat onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
Ten slotte is in de meeste overeenkomsten de mogelijkheid opgenomen dat een exporteur die
veelvuldig producten verzendt naar het desbetreffende land, een vergunning toegelaten exporteur kan
aanvragen. Met deze vergunning kan de exporteur zelf ‘oorsprongbewijzen’ afgeven, door op de factuur
te vermelden dat de goederen de EU-oorsprong hebben. Het gaat hier om zogenoemde
factuurverklaringen. Deze vervangen dus de door de douane afgegeven EUR.1‑certificaten. Ook hier
geldt uiteraard dat het de verantwoordelijkheid van de exporteur is om na te gaan of de goederen
daadwerkelijk de EU-oorsprong hebben en dat het ten onrechte claimen daarvan – en dus het ten
onrechte gebruikmaken van de vergunning toegelaten exporteur – (verstrekkende) gevolgen richting
afnemer(s) en overheid kan hebben.

Uitvoer en de AEO-status

AEO staat voor ‘authorised economic operator’. Ondernemingen kunnen deze status verkrijgen door te
voldoen aan een aantal voorwaarden dat bijvoorbeeld betrekking heeft op de aanwezige douanekennis,
de solvabiliteit en het aangiftegedrag in het verleden. Voldoet een onderneming aan die eisen, dan blijkt
zij een betrouwbare partner van de douane en wordt haar het AEO-certificaat uitgereikt. Voordelen zijn
onder andere minder fysieke controles bij invoer.
Er bestaan drie soorten AEO-certificaten, namelijk een certificaat dat ziet op douanevereenvoudigingen,
het certificaat veiligheid en een gecombineerd certificaat. Voor de laatste twee certificaten is van belang
dat de EU met een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan, zogenoemde Mutual
Recognition Agreements heeft afgesloten. Op basis daarvan kan de houder van het AEO-certificaat
profiteren van de voordelen van de vergelijkbare regeling in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Die
laatste kennen de regeling ‘U.S. Customs – Trade Partnership Against Terrorism’ (C-TPAT). De
Amerikaanse importeurs die kwalificeren voor die regeling profiteren van minder fysieke controles bij
invoer in de Verenigde Staten (ze verkrijgen een ‘reduced risk score’ in het ‘Cross Border Protection’-
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systeem). Via de AEO-status en het EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification)
kunnen echter ook Europese fabrikanten en exporteurs een dergelijke reduced risk score krijgen en op
die manier op dezelfde wijze profiteren van minder controles bij invoer in de Verenigde Staten.
De verwachting is dat de EU met veel landen Mutual Recognition Agreements gaat sluiten. Het AEO-
certificaat neemt dus aan belang toe, ook voor exporteurs.

Uitvoer en invoertariefcontingenten

Export kan een rol spelen bij het toepasselijke douanetarief bij de invoer van goederen. Een
invoertariefcontingent betekent dat goederen tot een bepaalde hoeveelheid met een verlaagd
douanetarief kunnen worden ingevoerd. Deze hoeveelheid wordt voor diverse goederen in afzonderlijke
verordeningen en per periode (vaak een jaar) door de Europese wetgever geregeld. Is de hoeveelheid
bereikt – we spreken dan over een uitgeput contingent – dan wordt iedere invoer daarna van het product
met het normale hogere douanetarief belast.
Wat heeft dat nu met export te maken? In veel gevallen helemaal niets. Vaak is het systeem namelijk
simpel: vindt de invoer van het product plaats op het moment dat het contingent nog niet is uitgeput, dan
kan een beroep worden gedaan op het verlaagde tarief. Daarna niet meer.
Soms is gekozen voor een complexer systeem. Vooral in de landbouwsector wordt gewerkt met
zogenoemde invoercertificaten die recht geven op een verlaagd douanetarief. Zonder invoercertificaat
geldt geen recht op het verlaagde tarief. Een dergelijk certificaat heeft dus een aanzienlijke financiële
waarde. Een aanvraag voor een certificaat kan uitsluitend worden gedaan indien een onderneming
voorafgaand aan de opening van het contingent heeft gehandeld in de desbetreffende goederen dan
wel in daarmee verwante goederen. Daarbij moet weer een bepaalde hoeveelheid worden behaald. Van
belang is dat de hoeveelheid geëxporteerde (verwante) producten meetelt om die drempel te behalen.
Op die wijze kan export ervoor zorgen dat via een invoercertificaat bij de invoer van (verwante)
producten recht bestaat op een verlaagd douanetarief.

Tot slot

De uitvoer verdient veel aandacht. Hierboven is slechts een kleine greep gedaan uit alle aspecten die
samenhangen met de uitvoer van goederen. Deze aspecten kunnen extra lasten veroorzaken (zoals bij
sancties en dual use), maar ook voordelen opleveren (zoals bij AEO en invoertariefcontingenten).

Voetnoten

[1]
Mr. E.H. Mennes en mr. A. Wolkers zijn beiden verbonden aan KPMG Meijburg & Co.
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