
 

 

Nederlandse douane verleent uitstel aan niet in Unie gevestigde exporteurs 

 

Wie kan als exporteur optreden? Deze vraag leidt al geruime tijd tot behoorlijk wat 

commotie in de Unie.  

 

Op 30 juli 2018 introduceerde de Europese Commissie een nieuwe definitie van het 

begrip ‘exporteur’. Voor bedrijven is dat een in het douanegebied gevestigde persoon 

die de macht heeft om te beslissen dat de goederen het douanegebied verlaten.  

 

Wanneer dit niet van toepassing is, omdat die persoon bijvoorbeeld niet in de Unie is 

gevestigd, betreft het iedere in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die 

partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen dat douanegebied zullen 

verlaten. 

 

De Nederlandse douane kondigde op 1 oktober 2019 aan dat het vanaf 

1 december 2019 niet meer mogelijk is om als niet in de Unie gevestigde persoon in 

vak 2 van de uitvoeraangifte te worden vermeld. Dit zou betekenen dat deze buiten de 

Unie gevestigde bedrijven vanaf 1 december 2019 een in de Unie gevestigde persoon 

zouden moeten machtigen/aanwijzen om als exporteur op te treden. 

 

Dit bleek voor veel bedrijven een te kort tijdsbestek. Daarom heeft de Nederlandse 

douane deze wijziging nu uitgesteld tot 1 april 2020. Tot dat moment kan een niet in de 

Unie gevestigde persoon zich indirect laten vertegenwoordigen bij de aangifte ten 

uitvoer. De niet in de Unie gevestigde persoon wordt dan in vak 2 van de aangifte ten 

uitvoer vermeld. 
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De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de 

specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de 

totstandkoming van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet 

garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de 

toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder 

adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde 

situatie. 


