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Geachte voorzitter,
Hierbij bied ik uw Kamer het Jaarplan Douane 2022 aan. Waar de Douane tot en
met het Jaarplan 2021 deel uitmaakte van het jaarplan van de Belastingdienst,
heeft de Douane voor 2022 een eigen jaarplan opgesteld. In het jaarplan
presenteert de Douane haar plannen voor het jaar 2022 en de beoogde
activiteiten die daaruit voortvloeien. Ook schetst zij de context waarin deze tot
stand zijn gekomen. Zo beschrijft de Douane haar missie, maatschappelijke
opdracht, ambities en doelen.
In onderstaand overzicht is in een korte samenvatting inzichtelijk gemaakt wat de
concrete resultaten zijn die de Douane op de belangrijkste doelstellingen in 2022
wil halen:
Personeel
Integriteit
Handhaving
Ondermijning
Dienstverlening aan
burgers en
bedrijven
Digitalisering

Toezicht Grote
geldstroom

Douane geeft in 2022 uitvoering aan het programma strategische
personeelsopgave, waaronder het ontwikkelen van een
arbeidsmarktstrategie.
De Douane heeft de acties voor 2022 op het gebied van integriteit uit
de Verbeteragenda Integriteit gerealiseerd.
De Douane realiseert in 2022 een nieuwe actorgerichte
handhavingsaanpak voor de lage waarde zendingen.
De Douane versterkt in 2022 haar bijdrage in de bestrijding van
ondermijning door middel van personele versterking en meer datagedreven detectie.
In 2022 realiseert de Douane de nieuwe functionaliteit in het digitale
portaal mijn de Douane: het digitaal aanvragen van
accijnsvergunning. Daarnaast wordt de voorbereiding om digitaal
controles in te plannen afgerond.
Om de groei van het aantal aangifte aan te kunnen, optimaliseert de
Douane met behulp van het programma Digitale Snelweg Douane
(DSD) haar IV-infrastructuur.
In 2022 hebben we het ontwerp voor en nieuwe dataplatform
gerealiseerd en daarmee de basis voor de data-gedreven organisatie.
In 2022 geeft de Douane het intern toezicht vorm op de grote
geldstroom en hebben we de afdracht administratie volledig
geautomatiseerd.
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Vanzelfsprekend kijkt dit jaarplan ook verder vooruit na 2022. Als bijlage stuur ik
uw Kamer mede daarom ook het Strategisch Meerjarenplan Douane 2020-2025
(SMP). In het SMP staan de strategische doelen van de Douane voor de komende
vijf jaar, samen met de plannen en maatregelen om deze doelen te bereiken.
Daarmee is het SMP leidend voor de inhoud van het jaarplan.
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Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane,

Alexandra C. van Huffelen

Pagina 2 van 2

