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Ministerie van Financien

Dl rectoraat Generaal

DouaneTER BESLI551NG

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Aangepaste concept beantwoording schriftelijke vragen

n a v 3e Voortgangsrapportage Douane

Datum

31 oktober 2022

Aanleiding

Op basis van uw opmerkingen op de concept beantwoording Schriftelijke vragen

n a v derde Voortgangsrapportage Douane 2021 van 19 oktober jl zie bijiage
1 treft u hierbij de aangepaste concept beantwoording aan zie bijiage 2 met

track changes en bijiage 3 voor een schone versie De door u gestelde vragen

worden in deze nota beantwoord

Notanummer

2022 0000267655

Bijlagen
1 Nota Schriftelijke vragen

n a v 3de VGR Douane

2 Concept beantwoording

wijzigingen bijhouden

3 Concept beantwoording

schoon

4 Aanbiedingsbrief
Beslispunten

• Kunt u akkoord gaan met de aangepaste concept beantwoording Indien u

akkoord bent met de beantwoording van de Kamervragen dan wordt u

verzocht om de aanbiedingsbrief bijiage 4 te ondertekenen

• Kunt u akkoord gaan met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

en de eerdere beslisnota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s Omiijnde delen in de nota worden voorafgaand aan openbaarmaking
onzichtbaar gemaakt

Kern

Naar aanleiding van door u gestelde vragen

• Over het wetsvoorstel cameratoezicht

In de beantwoording staat nu dat we verwachten het wetsvoorstel in

december aan de Tweede Kamer TK te kunnen aanbieden Dit is afgestemd
met DGFZ en in lijn met eerdere communicatie richting de TK Het advies van

de AP wordt half november 2022 verwacht

• Over vertragingen met betrekking tot de Douanewetboek van de Unie DWU

U bent hierover op 4 mei jl gei nformeerd zie bijiage 5 De TK is over deze

vertragingen op dit detailniveau niet eerder geinformeerd Half november

ontvangt u een nota over het IV portfolio van de Douane totaalbeeld Daarin

staat onder meer wanneer de vertraagde deelprojecten gereed zijn Middels

de 2^ Stand van Zakenbrief van de Douane over de uitvoering van het

Jaarplan 2022 verzending naar de TK eind november 2022 zal de TK

hierover worden geinformeerd

Politiek bestuurlijke context

Er is vanuit de TK aandacht voor de uitdagingen rondom de uitvoering van de IV

agenda voor de Douane en de betaiingen aan de Commissie rondom TEM Hierbij
wordt in de beantwoording uitvoerig stil gestaan

Pagina 1 van 2

1571813 00001



J

Communicatie

Bij deze beantwoording is geen apart communicatietraject voorzien

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

DouaneTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Schriftelijke vragen n a v derde Voortgangsrapportage
Douane 2021

Datum

19 Dktober 2022

Notatiummer

2022 0000258761
Aanleiding

Op 4 juli 2022 heeft u de derde Voortgangsrapportage Douane 2021 VGR naar

de Kamer verzonden De vaste commissie voor Financien heeft naar aanleiding
van deze VGR op 14 September 2022 enkele vragen en opmerkingen aan u

staatssecretaris van Toeslagen en Douane voorgeiegd bijiage 1

Met bijgevoegde brief bijiage 2 worden deze vragen en opmerkingen
beantwoord

Bijiagen

1 SO Commissie Financien

2 Aanbiedingsbrief
3 Concept beantwoording

Beslispunten
• Kunt u akkoord gaan met de beantwoording zoals deze is opgenomen in

bijiage 3 Indien u akkoord bent met de beantwoording van de Kamervragen
dan wordt u verzocht om de aanbiedingsbrief bijiage 2 te ondertekenen

• Kunt u akkoord gaan met het openbaar maken van de nu vooriiggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking note s Omiijnde deien in de

nota worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kern

• Er zijn in totaai 31 vragen binnengekomen van de fracties van de VVD D66

en de PV\7

• Zwaartepunt van de vragen liggen op het gebied van de IV portefeuiile van

de Douane traditionele eigen middelen TEM oersoneei en intearifeit
• Voor de vertraging van de implementatie van de IV portefeuiiie wordt op

zijn vroegst eind oktober een derogatie van de Europese Commissie

Q verwacht u zult de Kamer hierover verder informeren middels de

voortgangsbrief van november

• Ook zijn er vragen gesteld over het wetsvoorstei cameratoezicht in de

beantwoording is rekening gehouden met uw eerdere communlcatie hierover

naar de Kamer

Politiek bestuurlijk context

Er is vanuit de Kamer met name aandacht voor de uitdagingen rondom de

uitvoering van de IV agenda voor de Douane en de betaiingen aan de Commissie

rondom TEM Hier wordt in de beantwoording uitvoerig bij stil gestaan

Communlcatie

Er is bij de beantwoording van deze schrifteiijke vragen geen apart

communicatietraject voorzien De thema s die aan bod komen in de vragen en
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antwoorden komen terug in de volgende Voortgangsbrief Douane van november

Hiervoor wordt separaat en in overleg met Douane nagedacht over mogelijke
communicatie waarover u bij de aanbieding hiervan nader zal worden

geinformeerd

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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