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Aanleiding

Op 16 november heeft u een conceptbrief ontvangen om de vaste commissie

Financien vcFIlM van de Tweede Kamer uit te nodigen voor een werkbezoek aan

de Douane Naar aanleiding van uw opmerkingen is de brief aangepast Met deze

nota wordt de aangepaste brief ter akkoord aan u voorgelegd De aangepaste
tekst is gee gearceerd bijiage 1

Bijiagen

Uitnodigingsbrief met

arcerrng

1 Brief ter ondertekenrng

Beslispunten
Bent u akkoord met de aangepaste uitnodigingsbrief Als u akkoord bent wordt

u verzocht de brief te ondertekenen bijiage 2 schone versie

Bent u akkoord met het openbaar maken van voorliggende nota conform de

beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden

voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
• Het Commissiedebat Douane staat gepland op donderdag 19 januari 2023

10 00 13 00 uur

• Met u is besproken de leden van de vcFIN uit te nodigen een werkbezoek aan

de Douane te brengen
• Ingeval de vcFIN hier positief tegenover staat zal in overieg met de griffie een

geschikte datum worden gezocht
• In de brief is een voorstel voor een programma van het werkbezoek aan

Douane Rotterdam Haven DRH opgenomen In overleg met de griffie kan dit

op basis van de wensen van de deeinemende Kamerleden nader worden

ingevuld Bij de invuiling van het programma is aansluiting gezocht bij de
thema s van het Jaarplan Douane 2023

• Met het afleggen van een werkbezoek kan de Douane nadere toelichting geven

op de voortgang van haar werkzaamheden in aanvuiling op de brieven zoals

de stand van zakenbrieven die u aan de Tweede Kamer stuurt

Toelichting
• Vooraisnog staan de volgende brieven geagendeerd voor het

Commissiedebat Douane

o Rapport Wise Persons Group Douane

o Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht Douane

o Stand van zaken over de invoering Horizontale accijnsrichtiijn
2020
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O Uitstel invoering nieuw aangiftesysteem van de Douane

o Antwoorden op vragen commissie over de derde

Voortgangsrapportage VGR Douane 2021

Naar verwachting zullen in elk geval ook nog de tweede stand van

zakenbrief Douane en het laarplan Douane 2023 aan de agenda van het

Commissiedebat worden toegevoegd De tweede stand van zakenbrief en

het Jaarplan Douane 2023 zullen eind november begin december door u

aan de Tweede Kamer worden aangeboden
In 2019 heeft de vcFIN voor het laatst een werkbezoek gebracht aan de

Douane

Communicatie

Bij het versturen van deze Kamerbrief is geen communicatie voorzien

Politiek bestuurlijke context

Het werkbezoek zal idealiter plaatsvinden in aanloop naar het Commissiedebat

Douane van 19 januari 2023

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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