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Management samenvatting

Met net uitvoeren van een benchmark is inzichtelijk gemaakt hoe de kosten en tormatie
van de staffuncties van de Douane zich verhouden tot vergelijkbare organisaties
Aanleiding

De personele omvang van de Douane is de afgelopen jaren toegenomen onder

meer als gevolg van de Brexit en een sterke volumestijging in de

goederenstromen Daarnaast is de Douane ontviochten uit de Belastingdienst en

sinds 1 januari 2021 een zelfstandig DG Als gevolg hiervan dienen de

staffuncties verder te worden ingerichten geprofessionaliseerd Hoewel de

Douane een uitbreiding van de formatie heeft gekregen is het beeld van de

Douane dat ze kwantitatief en kwalitatief onderbezet is

Vraagstelling

De Douane heeft de behoefte om inzicht te krijgen hoe de kosten en formatie

van de staffuncties zich verhouden tot andere organisaties De Douane heeft

KPMG gevraagd om de staffuncties van de Douane door middel van een

benchmark onderzoek te vergelijken met andere overheidsorganisaties

Aanpak onderzoek

Als eerste stap voor de realisatie van deze doelstelling heeft KPMG een analyse

uitgevoerd naar de daadwerkelijke kosten en formatie van de staffuncties binnen

de Douane {‘Foto Douane’ Daarvoor is de benodigde data ten aanzien van

kosten formatie en bezetting ontsloten uit verschillende databronnen binnen de

Douane en gecategoriseerd naar primair proces en 6 verschillende staffuncties

De kosten formatie en bezetting zijn vervolgens verbijzonderd naarzes

specifieke staffuncties Dit heeft geresulteerd in een foto van kosten en formatie

van de huidige situatie van de staffuncties binnen de Douane De inzichten van

de foto zijn in dit rapport samengebracht om een integraal evenwichtig en

samenhangend beeld te schetsen van de staffuncties van de Douane

Deze ‘Foto Douane’ is vervolgens gevalideerd op de allocatie van kosten en

formatie conform definities van de referentiegroep Als resultaat van deze

validatieslag zijn enkele aanpassingen gedaan om een passende vergelijking te

waarborgen Daaropvolgend heeft KPMG enkele vergelijkingen uitgevoerd met

de referentiegroep op basis van de kosten en de formatie per staffunctie in

relatie tot de kosten en omvang van de totale Douane organisatie Daardoor

worden organisaties met een verschillende omvang vergelijkbaar De resultaten

van foto Douane zijn vergeleken met de referentiegroep Afsiuitend zijn
validatiesessies met de Douane gehouden om de verschillen tussen de Douane

en de referentiegroep te duiden en verklaren

Visie op de aanpak

In het onderzoek heeft KPMG een benchmark als methode gehanteerd om vast

te stellen hoe de kosten en formatie van de Douane zich verhouden tot

vergelijkbare organisaties Een benchmark is een meting waarbij gebruik
gemaakt wordt van een gestandaardiseerde indeling en definities waarmee een

onderzoeksobject in ditgeval de staffuncties van de Douane vergelijkbaar
wordt met een referentiegroep van vergelijkbare organisaties

Er is geen algemene norm voor de omvang van staffuncties en organisaties zijn
niet een op een vergelijkbaar omdat elke organisatie een eigen context en

specifieke kenmerken heeft Een kwantitatieve benchmark is daarom geen

uitkomst op zichzelf maar een instrument om inzicht te krijgen in de organisatie
en door middel van kwalitatieve duiding het gesprekte openen

De referentiegroep waarmee de Douane in deze benchmark is vergeleken
bestaat uit een combinatie van ZBO’s agentschappen en inspectiediensten met

een voldoende grote omvang om een zo zuiver mogelijke vergelijking te

realiseren De gegevens van de referentiegroep zijn in het rapport

geanonimiseerd weergegeven
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Management samenvatting

Bij net duiden van de uitkomsten van de benchmark is bet van beiang om te realiseren dat
de Douane uniek van aard is en bovendien een organisatie in ontwikkeiing is

Reikwijdte van ‘benchmark staffuncties Douane’

In het benchmark onderzoek is voor de kosten de kostenbasis realisatie 2021

van de Douane als uitgangspuntgenomen Voor FTE cijfers is uitgegaan van de

bezetting en formatie ultimo 2021 Er was ultimo 2021 sprake van een verschil

tussen bezetting en formatie van de staffuncties ca 18 fte waardoor

daadwerkelijk geleverde capaciteit voor de staffuncties op dat moment lager was

dan begroot Daarnaast heeft de Douane op verschillende momenten extra

uitbreiding van de formatie gekregen De laatste tranche ten behoeve van de

ontviechting ca 43 fte is niet meegenomen in het huidige onderzoek omdat

deze pas in 2022 ontvangen is De toedeling naar de verschillende staffuncties

voor de Douane is conform de interne Foto Douane’

Zorgvuldige interpretatie en duiding van benchmark uitkomsten

noodzakelijk met in achtneming van specifieke kenmerken van de Douane

Bij het interpreteren en het duiden van uitkomsten van een benchmark is het

belangrijk om te realiseren dat de Douane een unieke organisatie is met haar

eigen context en dat de Douane een organisatie in ontwikkeiing is Deze

kenmerken en context worden hierna nader geduid

De Douane is een 24 uurs organisatie die veelal werkt op locaties verspreid over

het hele land Daarnaast heeft de Douane een dienstverleningstaak met

klantcontact richting burgers en bedrijven en is de Douane sterk afhankelijk van

EU wetgeving Het primaire proces van de Douane is sterk gedigitaliseerd
terwiji de digitalisering van de bedrijfsfuncties relatief gezien is achtergebleven

Bovendien is de Douane organisatie mede door de Brexit volumestijgingen in

de goederenstroom en recente ontviechting in ontwikkeiing Zo worden er in een

korte periode veel nieuwe mensen geworven en opgeleid DaarbiJ geldt dat er de

afgelopen jaren veel maatschappelijke en politieke aandacht voor de

Belastingdienst is geweest Dit heeft ook geleid tottoename van de

verantwoordingslast voor de Douane De organisatie van de Douane heeft als

gevolg van deze ontwikkelingen tijd nodig om de organisatiestructuurte
optimaliseren en weer een stabiele situatie te realiseren

De uitkomsten van de ‘Foto Douane’ zijn met enkele onzekerheden

omgeven waardoor duiding van de uitkomsten van beiang is

De Douane maakt voor haar staffuncties in vergelijking met de referentiegroep
voor relatief veel verschillende producten en diensten gebruik van Shared

Service Organisaties SSO’s en directies van de Belastingdienst Een groot deel

van de kosten voor staffuncties ca 63 worden gemaakt door SSO’s en

directies van de belastingdienst Dit is aanzienlijk hoger dan bij organisaties in

de referentiegroep

De afspraken met SSO’s van de Belastingdienst zijn echter niet altijd op detail

inzichtelijk gemaakt en worden vaak berekend a d h v een grove verdeelsleutel

Doordat in vergelijking met de referentiegroep relatief veel kosten voor

staffuncties door de Douane bij SSO’s van de Belastingdienst zijn belegd zijn de

uitkomsten van de ’foto Douane’ als gevolg van de grove verdeelsleutels met

enkele onzekerheden omgeven waardoor duiding van de uitkomsten extra van

beiang is

Daarnaast verwateren de grenzen tussen staffuncties en het primaire proces

Denk bijvoorbeeld aan de toenemende mate van digitalisering in het primaire
proces waardoor de scheiding tussen de staffunctie Informatisering

Automatisering l A en het primaire proces niet altijd scherp is vastte stellen In

het geval van de Douane is een deel van de medewerkers met een l A profiel
werkzaam in het primair proces dit heeft impact op de uitkomsten van de

benchmark
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Management samenvatting

De kosten van de staffuncties van de Douane als geheel vallen onder net gemiddelde van
de referentiegroep Per staffunctie bestaan significante verschillen

Consequentie hiervan is dat er geen gedetailleerde onderbouwing beschikbaar

is van welke kosten zijn gemaakt voor de Douane en dat deze kosten in de

werkelijkheid mogelijk hoger of lager zijn

De Douane is gegeven de context van de afgelopen Jaren een organisatie in

ontwikkeling Door de recente ontviechting zijn enkele staffuncties van de

Douane nog niet volledig ingericht Dit biedt een gedeeltelijke verklaring voor

verschillen met de referentiegroep De organisaties uit de referentiegroep
verkeren over het algemeen namelijk in een meer stabiele situatie

De Douane is een unieke organisatie en kent veel Douane specifieke taken

Met kennis van die bijzonderheden zijn enkele verschillen met de

referentiegroep te verklaren

Uitkomsten van de vergelijking van de kosten van de Douane met de

referentiegroep

De uitkomsten van de vergelijking op de totale kosten van de staffuncties van de

Douane met de referentiegroep zijn opgenomen in tabel 1 label 1 geeft de

procentuele kosten per staffunctie in relatie tot de totale kosten weer voor zowel

de Douane als voor het gemiddelde van de referentiegroep De kosten van de

staffuncties van de Douane als geheel zijn lager dan het gemiddelde van de

referentiegroep 6 Op het niveau van de individuele staffunctie verschillen de

uitkomsten van de Douane met de referentiegroep soms sterk De staffuncties

Financien en Control en de Interne communicatie en kwaliteitszorg hebben

significant lagere kosten dan de referentiegroep De kosten voor bestuur directie

en managementondersteuning 14 financien en control 30 en interne

communicatie en kwaliteitszorg 48 zijn lager dan het gemiddelde van de

referentiegroep Voor personeel en organisatie 6 informatisering en

automatisering 18 en facilitaire zaken 14 zijn de kosten van de Douane

procentueel hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep

Voor de algemene duiding van de uitkomsten heeft KPMG gebruik gemaakt van

interviews en verschillende validatie sessies met medewerkers van de Douane

De uitgebreide duiding per staffunctie is te lezen in het rapport Enkele

belangrijke observaties zijn

De Douane is voor de staffuncties in sterke mate afhankelijk van de

dienstverlening van de SSO’s van de Belastingdienst Bijna 2 3® van de

gemaakte kosten voor staffuncties is afkomstig van de SSO’s die vaak worden

berekend a d h v een grove verdeelsleutel Daarnaast zijn de

samenwerkingsafspraken tussen de SSO’s en de Douane beknopt en geven

bovendien beperktzicht en sturingsmogelijkheden op de geleverde diensten

Gemiddelde Delta met

kosten gemiddelde
reference referentie-

groep

in

Kosten

Douane

Kosten

Douane

in

groep

inin min

72 9

27 1

5 4

2Primair proces

Staffuncties

1 Bestuur directie en

managementondersteuning
2 Personeel en Organisatie
5 Financien en Control

4 Informatisering en

Automatisering
S Interne communicatie en

kwaliteitszorg
6 Facilitaire zaken

Tabel 1 uitkomsten van de benchmark

€ 470 4

€ 161 5

74 5

25 5 6

14€ 29 3

€ 17 4

€ 9 3

€ 82 6

4 6

2 6 62 8

2 1 301 5

11 1 1813 1

1 5

2 5

48€ 4 9

€ 18 0

0 8

2 8 14
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Management samenvatting

De Douane heeft mogelijkheden om de effectiviteit en efficientie van haar staffuncties
te verbeteren Dit geldt tavens voor de sturing op en bet inzicbt in de staffuncties

Uit dit onderzoek zijn een aantal adviezen opgenomen waarmee de Douane het

inzicht in de kosten en formatie van de staffuncties kan verbeteren Deze zijn
hieronder uitgewerkt

4 Verbeter managementinformatie op kosten en formatie van staffuncties

Uit het benchmark onderzoek is gebleken dat benodigde informatie om de kosten

aan de staffuncties toe te wijzen niet snel gemakkelijk en of metvoldoende

detailniveau toegankelijk is voor de Douane Dit maakt dat de Douane beperkt
zicht heeft in de kosten en formatie van haar staffuncties Dit betekent dat bij
herhaling van een vergelijkbaar benchmark onderzoek over enkele Jaren weer

diverse documenten bronsystemen en deskundigen zullen moeten worden

geraadpleegd Het advies is om te onderzoeken hoe diverse broninformatie kan

worden gecentraliseerd en geautomatiseerd om zodoende managementinformatie
over de kosten en formatie van staffuncties continue inzichtelijk te houden en daar

bovendien op te kunnen sturen

5 Voer een vergelijkbaar onderzoek uit wanneerde Douane zich in een

stabiele situatie bevindt

Dit onderzoek is een momentopname van de staffuncties van de Douane Het

herhalen van een dergelijk onderzoek wanneer de Douane over enkele Jaren zich

als zelfstandig DG verder heeft doorontwikkeld zal helpen om vast te stellen wat

de situatie van de staffuncties van de Douane in een meer stabiele situatie is

1 Intensiveer de sturing en regie op kosten vanuit SSO’s

De SSO’s maken nu veelal gebruik van relatief grove verdeelsleutels voor de

toerekening van kosten en formatie aan de Douane De zogenaamde

samenwerkingsafspraken tussen SSO’s en de Douane geeft beperkt zicht en

sturingsmogelijkheden op de geleverde diensten Gegeven het feit dat bijna twee
derde van alle kosten voor de staffuncties worden gemaakt door SSO’s en

directies van de belastingdienst is het van belang om hier meer inzicht in en

sturing en regie op te krijgen Dit kan onder andere door meer gedetailleerde
financiele samenwerkingsafspraken te maken op basis van marktconforme

dienstverlening

2 Inventariseer de mogelijkheden tot verdere digitalisering van staffuncties

In interviews en tijdens validatiesessies is door de Douane aangegeven dat de

digitalisering van de staffuncties de afgelopen jaren is achtergebleven Het advies

op dit vlak is om de automatisering van de staffuncties te analyseren en

verbetervoorstellen uit te werken hoe digitalisering kan bijdragen aan het

effectiever en efficienter inrichten van bepaalde staffuncties

3 Analyseer staffuncties met een grote afwijking van de referentiegroep

Voer voor staffuncties met een relatief grote afwijking van de referentiegroep
zoals Financien Control 30 en Intern communicatie en Kwaliteitszorg
48 nader onderzoek uit om vast te stellen welke wijze van bekostiging en

bezetting noodzakelijk is om de vereiste taken kwalitatief en kwantitatief uit te

voeren
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1 [nleiding

De Douane heelt behoefte om inzichtelijk te maken hoe de organisatie zich verhoudt
totandereorganisaties

Aanpak

Als eerste stap voor de realisatie van deze doelstelling heeft KPMG een

analyse uitgevoerd naar de daadwerkelijke kosten en formatie van de

staffuncties binnen de Douane ‘Foto Douane’ Daarvoor is de benodigde
data ten aanzien van kosten formatie en bezetting ontsloten uit

verschillende databronnen binnen de Douane en gecategohseerd naar

primair proces en 6 verschillende staffuncties De kosten formatie en

bezetting zijn vervolgens verbijzonderd naar zes specifieke staffuncties

Dit heeft geresulteerd in een foto van kosten en formatie van de huidige
situatie van de staffuncties binnen de Douane De inzichten van de foto

zijn in dit rapport samengebracht om een integraal evenwichtig en

samenhangend beeld te schetsen van de staffuncties van de Douane

Deze ‘Foto Douane’ is vervolgens gevalideerd op de allocatie van kosten

en formatie conform definities van de referentiegroep Als resultaat van

deze validatieslag zijn enkele aanpassingen gedaan om een passende

vergelijking te waarborgen Daaropvolgend heeft KPMG enkele

vergelijkingen uitgevoerd met de referentiegroep op basis van de kosten

en de formatie per staffunctie in relatie tot de kosten en omvang van de

totale Douane organisatie Daardoor worden organisaties met een

verschillende omvang vergelijkbaar De resultaten van foto Douane zijn

vergeleken met de referentiegroep Afsiuitend zijn validatiesessies met de

Douane gehouden om de verschillen tussen de Douane en de

referentiegroep te duiden en verklaren

Aanleiding
De personele omvang van de Douane is de afgelopen jaren toegenomen
onder meer als gevolg van de Brexit en een sterke volumestijging in de

goederenstromen Daarnaast is de Douane ontviochten uit de

Belastingdienst en sinds 1 januari 2021 een zelfstandig DG Als gevolg
hiervan dienen de staffuncties verder te worden ingericht en

geprofessionaliseerd Hoewel de Douane een uitbreiding van de formatie

heeft gekregen is het beeld van de Douane dat ze kwantitatief en

kwalitatief onderbezet is

Vraagstelfing
De Douane heeft de behoefte om inzicht te krijgen hoe de kosten en

formatie van de staffuncties zich verhouden tot andere organisaties De

Douane heeft KPMG gevraagd om de staffuncties van de Douane door

middel van een benchmark onderzoek te vergelijken met andere

overheidsorganisaties
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1 [nleiding

Met net uitvoeren van een benchmark is inzichtelijk gemaakt hoe de kosten en tormatie
van de staffuncties van de Douane zich verhouden tot vergelijkbare organisaties

zekerheid met betrekking tot de getrouwheid van financiele of andere

informatie worden ontleend Wei zijn diverse activiteiten ondernomen om

de kwaliteit van de data zo hoog mogelijk te krijgen

Visie op de aanpak

In het onderzoek heeft KPMG een benchmark als methode gehanteerd
om vast te stellen hoe de kosten en formatie van de Douane zich

verhouden tot vergelijkbare organisaties Een benchmark is een meting

waarbij gebruik gemaakt wordt van een gestandaardiseerde indeling en

definities waarmee een onderzoeksobject in dit geval de staffuncties van

de Douane vergelijkbaar wordt met een referentiegroep van vergelijkbare

organisaties

Er is geen algemene norm voor de omvang van staffuncties en

organisaties zijn niet een op een vergelijkbaar omdat elke organisatie een

eigen context en specifieke kenmerken heeft Een kwantitatieve

benchmark is daarom geen uitkomst op zichzelf maar een instrument om

inzicht te krijgen in de organisatie en door middel van kwalitatieve duiding
het gesprek te openen

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de context waar de Douane in opereert beknopt
beschreven In dit hoofdstuk komen de verschillende

organisatieonderdelen van de Douane aan de orde en worden

verschillende ontwikkelingen beschreven die impact hebben op de

uitvoering van de Douane

Hoofdstuk 3 biedt inzicht in de kosten formatie en bezetting van de

Douane In hoofdstuk 4 zijn de uitkomsten van de benchmark met

vergelijkbare organisaties in Nederland weergegeven

De onderzoeksverantwoording staat beschreven in bijiage I In deze

bijiage wordt de aanpak en methodiek beschreven Bijiage II beschrijft de

projectorganisatie van het onderzoek Bijiage III bevat een overzicht van

de gesprekspartners in het onderzoek In bijiage IV staat een overzicht

van de ontvangen documentatie opgenomen De gehanteerde definities

zijn opgenomen in bijiage V

Reikwijdte

In het benchmark onderzoek is voor de kosten de kostenbasis realisatie

2021 van de Douane als uitgangspunt genomen Voor FTE cijfers is

uitgegaan van de bezetting en formatie ultimo 2021

De aard van de werkzaamheden houdt in dat geen accountantscontrole

beoordelingsopdracht of andere assurance opdracht is uitgevoerd op de

aan ons aangeleverde cijfers Daarom kan aan deze rapportage geen

©2022 KPMG Advisory N V Aiie rechten voorbehouden
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2 Context Douane

De Douane Kent drie doelstellingen ti dige Afdracht Beschermen van de samenleving
en bewaken van de Concurrentiepositie
In dit hoofdstuk wordt de context van de Douane geschetst Dit hoofdstuk

gaat in op hoe de organisatie is ingericht en op relevante ontwikkelingen
die impact hebben gehad op de Douane

2 1 inrichting Douane

Per 1 januari 2021 is de Douane een zelfstandig Directoraat

Generaal De Douane houdt toezicht op de fiscale integriteit van het ED

buitengrensoverschrijdend goederenverkeer heft en int de invoerrechten

btw binnenlandse verbruiksbelastingen en accijns beschermtde

samenleving door onveilige en ongewenste goederen tegen te houden en

draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland

en de EU Deze opgaven zijn opgenomen in de ABC doelstellingen van

de Douane Afdracht Bescherming en Concurrentiepositie

1 Afdracht zorgen dat belastingopbrengsten zo juist tijdig en volledig

mogelijk zijn De Douane zorgt ervoor dat de opbrengsten zo volledig

mogelijkzijn Dit houdt in dat de Douane de verschuldigde
Douanerechten en Accijnzen vaststelt en die vervolgens ook heft en

int De gei nde bedragen worden afgedragen aan of s Rijks schatkist

Accijnzen of de Europese Unie Douanerechten

2 Beschermen de samenleving beschermen tegen onveilige en

ongewenste goederen De Douane zorgt ervoor dat de samenleving
zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en of ongewenste

goederen Dit houdt in dat als zodanig aangemerkte goederen de EU

niet binnenkomen of verlaten Het gaat daarbij om de

aandachtsgebieden Veiligheid Gezondheid Economieen Milieu

VGEM

3 Concurrentiepositie bijdragen aan het versterken van de

concurrentiepositie van de Europese Unie De Douane draagt bij aan

het versterken van de concurrentiepositie van de EU en Nederland

door enerzijds toe te zien op de naleving van Europese maatregelen
betreffende marktordening zoals onder meer namaakgoederen en

antidumpheffingen Anderzijds bevordert de Douane een snelle en

goede douaneafhandeling resulterend in minder administratieve en

fysieke lasten met name voor bonafide bedrijven

De hoofdtaken van de Douane kunnen worden samengevat in twee

typen werkzaamheden de primaire werkzaamheden en de beleids

en ondersteunende werkzaamheden

De Douane verdeelt haar activiteiten als voIgt

Primaire werkzaamheden Beleids en ondersteunende

werkzaamheden

Aangiftebehandeling

Fysiek toezicht

Klantmanagement

Risicobeheersing

Landelijke taken

label 2 Werkzaamheden Douane

Handhavingsbeleid

Bedrijfsvoering

Informatiemanagement
Douane Centrale Processen

Operati es

Financien control
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2 Context Douane

De Douane heeft haar organisatie ingericht met een centraal landelijk kantoor en
verschillende regio s om aan haar doelstellingen te voldoen

2 1 1 DG Douane
DG Douane

Het Douane Landelijk Kantoor DLK 1 vormt het bestuurlijk centrum van ^

de Douane en daarin ondergebrachte onderdelen zijn verantwoordelijk voor

de vertaling van Rijksbeleid en departementale beleidskaders binnen de

Douane en eindverantwoordelijk voor implementatie evaluatie en innovatie

Tevens verzorgen de in het DLK ondergebrachte onderdelen voor hun

domain de vraagarticulatie richting de Shared Service Organisaties SSO’s

van de Belastingdienst

De beleidsprocessen zijn belegd op het Landelijk Kantoor Dat geldt ook

voor de centrale processen van het onderdeel Douane Centrale Processen

DCP 2 De Douane Landelijke Service Organisatie DLSO 3 en de

risicobeheersingsorganisatie het Douane Landelijk Tactisch Centrum

DLTC 4 zijn zelfstandige onderdelen binnen Douane Nederland

De operationeie uitvoering van de Douanetaken is belegd bij acht

regiokantoren waarbij de directeurOperaties eindverantwoordelijk is voor

de uitvoering De regiokantoren zijn in het organogram weergegeven

Landelijk
kantoor 1 Directeur generaal

Douane

Programma
directie Strategie

ontwikkeling

Bureau DG

X I 1
Douane

Centrale

Processen

Financien

en control

Bedrijfs
veering

Handhaving
beleid

Informatie

management
Operatles

121

Douane Landelijk Tactisch

Centrum 4

Douane Landelijke Service

organisatie 3

I I I I

I
Regio

Schiphol
Passaqiers

Regio
Amsler

Regio
Schiphol

Cargo

Regio
Rotterdam

Haven

Regio
Breda

Regio
Eindhoven

Regio
Arnhem

Regio
Groningendam

Figuur 1 Organogram DG Douane
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2 Context Douane

De verschillende regio’s en directies hebben ieder eigen verantwoordelijkbeden

De eerder genoemde primaire werkzaamheden

aangiftebehandeling fysiek toezicht klantbehandeling en

landelijke taken zijn verdeeld over de regiokantoren De landelijke
taken zijn ondersteunend aan het primair proces en deze zijn als voIgt

ondergebracht bij een van de regio’s

Directie Veraniwoordelijkheid

Bedrijfsvoering BV Verantwoordelijk voorondersteuning en advisering aan

het primair proces en verantwoordelijk voor een

integrale kaderstellende cyclus van het

bedrijfsvoeringsbeleid de aansluiting op de externe

omgeving en het initieren van Rijks brede

ontwikkeiingen binnen en vanuit de Douane

Verantwoordelijk voor het vaststellen en loedelen van

controles en voor de evaiuatie en anaiyse van de

handhavingsresultaten Het DLTC werkt daarbij op basis

van de beleidsmatige uitgangspunten voorde

handhaving en risicobeheersing zoais vastgelegd in het

Handhavingspian HHP en de kadernota’s

De landelijk serviceorganisatie die de kantoren

ondersteunt op hetgebied van bedrijfsvoeringstaken

Regio’s Verantwoordelijkheid

Regio Amsterdam DAM

Regio Arnhem DAR

Regio Breda DBR

Laboratorium en Inning

Landelijk Oorsprong team

Bindend Tarief Inlichtingen Douanetelefoon

Landelijk Waardeteam en Terugbetaling

Terugbetaling en Zuivering

Centrale Dienst In en Uitvoer Precursoren

Strategische goederen en Sancties Centrale Unit

Accijns Intellectuele Eigendoms Recht en Zekerheid

Douane Landelijke
Tactisch Centrum

DLTC

Regio Eindhoven DEI

Regio Groningen DGR
Douane Landelijke
Service Organisatie
DLSO

Handhavingsbeleid
HHB

Verantwoordelijk voor de beleidskaders en normen op

het gebied van zowel wet en regelgeving als

handhaving de afstemming daarover met de opdracht

gevende departementen en vastlegging van deze

afspraken in het handhavingspian

Informatiemanagement Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van

Douane Centrale

Processen DCP

Financien en Control

F C

Operaties

Douane Landelijke Service Harmonie en Museum

Organisatie DLSO

Douane Landelijke
Tactisch Centrum DLTC

Tabel 3 Verantwoordelijkbeden regio’s

De beleidswerkzaamheden zijn belegd op het Landelijk Kantoor Dat

geldt ook voor de centrale processen van het onderdee Douane Centrale

Processen DCP De Douane Landelijke Service Organisatie DLSO en

de risicobeheersingsorganisatie het Douane Landelijk Tactisch Centrum

DLTC zijn zelfstandige onderdelen binnen Douane Nederland

Douane Informatie Centrum Landelijk Fraude Team

Douane AFCOS en Landelijke Meidkamer Douane

wendbare robuuste en stabiele IV oplossingen waarmee

de Douane als handhavingsdienst

Verantwoordelijk voor de Financiele administratie en

afwikkeling

Verantwoordelijk voor de regio kantoren

ji r ■■■ri iscry N V Alle rechten voorbehouden
13Document Classification KPMG Public
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2 Context Douane

De Douane maakt gebruikvan de dienstverlening van verschillende Shared Service

Organisaties en directiesvan de belastingdienst

2 1 1 Shared service organisaties
De Douane maakt gebruik van verschillende producten en diensten

van de Shared Service Organisaties SSO’s en directies van de

belastingdienst De Shared Service Organisaties SSO van de

belastingdiensten adviseren en ondersteunen de verschillende

uitvoerings DG’s Douane Belastingdienst en Toeslagen Dit doen zij
aan de hand van kaders en beleid wat bijdraagt aan de eenheid in

uitvoering tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties

Wat de SSO’s aanbieden ligt vast in een rijks brede producten en

dienstencatalogus PDC per SSO De Douane legt in

dienstverleningsafspraken DVA vast welke en hoeveel diensten en

producten zij afnemen van iedere SSO

Tussen de Douane en de Belastingdienst zijn verschillende afspraken

gemaakt en vastgelegd in de samenwerkingsafspraken In deze

afspraken staan o a de borging van de continuiteit van de wijze van

samenwerken met mogelijkheid tot gezamenlijke doorontwikkeling in de

komende periode tussen de Douane en de verschillende directies van de

Belastingdienst

De in het DLK ondergebrachte directies van de Douane verzorgen voor

hun domein de vraagarticulatie richting de Shared Service Organisaties
SSO’s en directies van de Belastingdienst

SSO Takenpakket

SSO Centrum voor

Facilitaire

Dienstverlening CFD

Ondersteunt haarafnemers bij het realiseren van hun

doelstellingen zodatzij zich volledig kunnen richten op

hun eigen primaire proces Dit doet zij door het leveren

van producten en diensten op het gebied van de

bedrijfsvoering

Biedt ondersteuning op het gebied van organisatie en

personeel De focus ligt daarbij op integrale advisering
aan en ondersteuning van de Douane

Zorgt ervoordat de organisatie kan beschikken over een

Managementinformatie betrouwbaar en ordentelijk administratief beheer van

F MI

SSO Organisatie
Personeel O P

Financieel en

financien personeel en autorisaties

Directie

Informatievoorziening Ontwikkelen en onderhouden van IT voorziening voor

het primair proces en het leveren van verechillende

ICT infrastructuur diensten

Een Corporate Dienst van de Belastingdienst en voert

voor de Douane o a campagne activiteiten uit verzorgt
beheertde huisstiji voert redactiewerkzaamheden uit en

organiseert interne externe activiteiten events

Het actueel houden van de website beheer van social

media kanalen en het actueel en relevant houden van

folio brieven handboeken inclusief eind vak redactie

IV

CD Communicatie

Klant Interactie

Services KI S

Grote ondernemingen Werkt samen met de Douane voor een aantal hele grote

ondernemingen in de sectoren Handel en Olie en Gas

Uitgangspunt is de integrale klantbehandeling

GO
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2 Context Douane

Drie externe ontwikkelingen namelijk de Brexit dG opkomst van E Commerce en de

ontviechting hebben impact op de organisatie van de Douane

2 E commerce Consumenten bestellen steeds meer online Door

corona zelfs nog meer Ook bestellen ze steeds vaker direct bij
buitenlandse webshops in plaats van bij Nederlandse winkels Het

gevolg containers liggen nu vol met tienduizenden pakketjes voor

evenveel particulieren Het aantal aangiftes dat de Douane verwerkt

stijgt hierdoor explosief van zo’n 250 miljoen in 2018 naar bijna 800

miljoen in 2023 Deze groei betekentflink wat extra werk voor de

Douane

3 Ontviechting Per 1 januari 2021 is de Douane een zelfstandig
directoraat generaal onder het ministerie van Financien Deze

belangrijke organisatieverandering {‘ontviechting’ moet resulteren in

een betere bestuurbaarheid van Belastingdienst Toeslagen en

Douane en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven

2 2 Impact ontwikkelingen op de organisatie
Een aantal ontwikkelingen heeft effect gehad op de omvang van de

formatie van de Douane in het bijzonder die van de staffuncties

2 2 1 Externe ontwikkelingen
1 Brexit Met ingang van 1 januari 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk

VK de EU verlaten Tussen de ELI en het VK loopt nu de EU

buitengrens en dus zijn er douaneformaliteiten bij het vervoeren van

goederen tussen deze twee Ook staan alle goederen en

reizigersbagage die deze grens overgaan ‘onder douanetoezicht’

Ondernemers die handel drijven met het VK moeten rekening houden

met bepaalde maatregelen Voor het in en uitvoeren van dieren en

dierlijke en plantaardige producten gelden nu bijvoorbeeld
aanvullende procedures vergunningen en certificaten

Brexit heeft grote gevolgen gehad voor de Douane zoals een flinke

groei van de aangiftes en het elektronische berichtenverkeer veel

meer douaneklanten en veel meer reizigers En nieuwe

grensprocessen bij de ferry’s van en naar het VK In cijfers 12 miljoen
extra douaneaangiftes per jaar Circa 12 5 duizend schepen extra die

gecontroleerd moesten gaan worden En 35 duizend bedrijven hebben

voor het eerst met douaneformaliteiten te maken gekregen Hiervoor

zijn circa 930 nieuwe douaniers geworven en opgeleid

© 2022 KPMG Advisory N V Alle rechten voorbehouden 15Document Classification KPMG Public
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2 Context Douane

Deze recente externe ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de formatie van de
Douane is toegenomen

Organisatieonderdeel Aantal Organisatieonderdeel Aantal

fte fte
2 2 2 Impact ontwikkelingen op de organisatie
Voor de ontviechting van zowel Douane als Toeslagen is een bedrag
van 20 miljoen euro gereserveerd In de 1e tranche heeft de Douane een

uitbreiding van de formatie van 50 fte gekregen Het gaat hier

voornamelijk over staffuncties Deze was als voIgt verdeeld over de

directies afdelingen

De uitbreiding van 50 fte is op 1 januari 2021 doorgevoerd in de formatie

van de Douane

In de 2e tranche heeft de Douane een uitbreiding van 11 fte gekregen 3

fte voor IM en 8 fte voor F C Deze uitbreiding is eveneens op 1 januari
2021 doorgevoerd in de formatie van de Douane

De formatie uitbreidingen zijn lager uitgekomen dan de aantallen die

initieel door de Douane zijn gevraagd maar met de uitbreidingen uit de

1e en 2e tranche waren de gereserveerde middelen uitgeput Dit heeft

uiteindelijk geresulteerd in een aanvullende 3e tranche van 5 miljoen
euro waaruit een formatie uitbreiding van 43 2 fte is gefinancierd

Deze uitbreiding is op 1 januari 2022 nog niet doorgevoerd in de formatie

van de Douane

Bureau DG

Directie Bedrijfsvoering

Communicatie

O P

C F

6 Bureau DG

Directie Bedrijfsvoering DLSO

Directie Handhavingsbeleid

Directie Informatiemanagement

Directie Operaties

Directie F C

Financiele functie

2

15

5 8

6 3

12 2

M2 2 5

Directie Handhavingsbeleid

Directie Informatiemanagement

Totaal

Tabel 6 Uitbreiding aantal fte

10 8

9
Totaal 43

50

j@ |
5 9015 7195 6995 554 5 4115 295

Bezetting

Formatie

31 12 2019 31 12 2020 31 12 2021

Figuur2 Bezetting en formatie 2019 2021
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3 Inzichten in de Douane

De kosten van DG Douane bedragen EUR 451 min Daarnaast besteedt Douane EUR 181
min aan de diensten van SSO s Dit brengt bet totaal aan kosten op EUR 632 min

3 1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de kostenstructuur van de Douane en de wijze

waarop kosten worden toegerekend Ook wordt beschreven welke kosten

niet worden meegenomen in het onderzoek De basis voor de analyses
vormt het kostenoverzicht van de Douane en de

samenwerkingsafspraken met de verschillende SSO’s en directies De

basis van de cijfers wordt gevormd door de begroting 2021

3 2 Inzicht in kosten van de Douane

De DG Douane heeft in 2021 €450 7 min uitgegeven ruim €414 3 min

van de uitgaven ging naar personeelskosten en nog eens €10 min naar

de inhuurvan externe medewerkers In tabel 7 staan de verschillende

kostenposten van de Douane onder elkaar

Zoals benoemd in hoofdstuk 2 maakt de Douane gebruik van diensten en

producten van verschillende SSO’s directies van de belastingdienst De

kosten van deze producten diensten waren in 2021 €181 0 min

Hiermee komen het totaal aan kosten voor de DG Douane op €631 8 min

Kostenpost Douane Realisatie 2021 van totaal

Personeelskosten

Inhuur

Materieel ICT

Materieel SSO

Materieel overig

Programma ZBO RWT

ICT opdrachten

Overige Opdrachten

Programma agentschappen
Totaal kosten DG Douane

€ 414 3 m

€ 10 2 m

€ 0 7 m

€ 0 5 m

€ 2 2 m

€ 1 6 m

€ 1 5 m

€ 16 9 m

€ 2 8 m

€ 450 7 m

65 6

1 6

0 1

0 1

0 3

0 3

0 2

2 7

0 4

71 3

kosten SSO’s Directies

CFD

KI S

Grote Ondernemingen
O P

CD Communicatie

€ 60 2 m

€ 0 8 m

€ 2 0 m

€ 5 7 m

€ 1 0m

€ 106 0 m

€ 4 4 m

€0 9m

€ 181 0 m

9 5

0 1

0 3

0 9

0 2

16 8

0 7

0 1

28 7

IV

FM I

Overig
Totaal kosten SSO’s

Totaal kosten Douane € 631 8 m 100 0

Tabel 7 Kosten Douane
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3 Inzichten in de Douane

De kosten voor de staffuncties van de Douane bedragen EUR 161 min van de totale
kosten Hiervan is EUR 106 min personele kosten en EUR 55 min materiele kosten

Om de Douane met andere instanties te vergelijken gebruikt dit

onderzoek verschillende stafcategorieen om stafwerkzaamheden in

te delen Bij een benchmark is het van belang dat met duidelijke en

gelijke definities wordt gewerkt Om een zuivere vergelijking met andere

organisaties mogelijk te maken wordt zoveel mogelijk aangesloten op de

daar gehanteerde definities De volgende staffuncties worden hierin

onderscheiden

1 Bestuur directie en managementondersteuning

2 Personeel en Organisatie

3 Financien en Control

4 Informatisering en Automatisering

5 Interne communicatie en kwaliteitszorg

6 Facilitaire zaken

De zes staffuncties vormen samen de Staffuncties van de Douane de

definities zijn opgenomen in bijiage V

Dit heeft geresulteerd in een foto van de huidige situatie van de

staffuncties binnen de Douane In tabel 8 zijn de kosten van de

staffuncties van de Douane weergegeven Hierin wordt een onderscheid

gemaakt tussen kosten van DG Douane en de kosten gemaakt door

SSO’s directies voor Douane De totale kosten voor de Douane in 2021

is €632 miljoen In Bijiage VIII zijn de uitkomsten verder uitgewerkt per

staffunctie

DG Douane SSO Totaal in

kosten in min

€390 0 €50 7

€29 6

€60 7 €100 7

€28 9 €0 4

€440 7 69 9

€29 6 4 6

€ 161 5 25 5

€29 3 4 6

€17 4 2 8

€9 3 1 5

€82 6 13 1

Primair proces

Huisvesting

Staffuncties

1 Bestuur directie en

managementondersteuning

2 Personeel en Organisatie

3 Financien en Control

4 Informatisering en

Automatisering
5 Interne communicatie en

kwaliteitszorg

6 Facilitaire zaken

Totaal

Tabel 8 Kosten primaire proces en staffuncties Douane

€ 13 8 €3 6

€6 1 €3 1

€4 4 €78 2

€4 8 €0 1 €4 9 0 8

€18 0 2 8

€631 8 100

€2 6

€450 7

€ 15 4

€181 0
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3 Inzichten in de Douane

De Douane heeft een formatie van 5 901 fte Hiervoor is 5 327 fte 90 3 toebedeeld
aan net primaire proces en 575 fte 9 7 aan de staffuncties

DG Douane SSO

fte in fte

DGD SSO3 3 Inzicht in bezetting en formatie van de Douane

De formatie van de Douane in 2021 bedraagt 5 901 fte Van deze 5901 fte

zijn 575 fte 9 7 toebedeeld aan de verschillende staffuncties De

grootste staffuncties binnen de Douane zijn 1 Bestuur directie en

management ondersteuning 4 0 2 Personeel en Organisatie 2 3 3

Financien en Control 1 3

Een deel van de fte’s van SSO’s kunnen worden toegewezen aan de

Douane Echter is het niet voor elke SSO directie inzichtelijk hoeveel fte

toegewezen kan worden aan de Douane De fte’s zitten in enkele gevallen
versleuteld in tarieven en zijn daarom niet afzonderlijk inzichtelijk voor alle

SSO’s Hierdoor kan het daadwerkelijke aantal FTE dat voor de Douane

werkt nog afwijken

Voor de onderdelen waar dit wel mogelijk is gebleken komt het totaal uit

op 549 fte welke dedicated voor de Douane werken Deze medewerkers

voeren taken uit die anders bij de Douane belegd zouden zijn Wanneer

de fte’s van de DG Douane en van de SSO’s directies bij elkaar worden

opgeteld komt het totaal uit op 6 450 fte Van deze 6 450 fte wordt 955 fte

14 8 toebedeeld aan de zes verschillende staffuncties Inclusief de

SSO’s en directies zijn de grootste staffuncties voor de Douane 1

Informatisering en Automatisering 6 2 2 Bestuur directie en

management ondersteuning 3 6 3 Personeel en Organisatie 2 7

in fte in

Primair proces

Staffuncties

1 Bestuur directie

en management

ondersteuning

2 Personeel en

Organisatie
3 Financien en

Control

4 Informatisering en

Automatisering

5 Interne

communicatie en

kwaliteitszorg

5 327 90 3 168 30 7

381 69 3

5 495 85 2

14 8575 9 7 955

235 4 0 0 0 0 235 3 6

134 2 3 40 7 2 173 2 7

79 1 3 0 0 0 79 1 2

57 1 0 341 62 1 398 6 2

41 0 7 0 0 0 41 0 6

29 0 5

5 901 100 0

label 9 Formatie primaire proces en staffuncties Douane

Fte’s zitten versleuteld in tarieven daarom niet afzonderlijk inzichtelijk voor alle SSO’s Hierdoor kan

het daadwerkelijke aantal FTE dat voor de Douane werkt nog afwijken

6 Facilitaire zaken

Totaal

0 0 0

549 100 0

29 0 4

100 06 450

© 2022 KPMG Advisory N V All© rechten voorbehouden 20Document Classification KPMG Public

1643678 00001



3 Inzichten in de Douane

De Douane is een unieke organisatie Hit is reievant voor iiet duiden van de uitkomsten
van de benchmark met andere organisaties

Er was ultimo 2021 sprake van een verschil tussen bezetting en

formatie ca 18 fte waardoor daadwerkelijk geleverde capaciteit
voor de staffuncties op dat moment lager was dan begroot De tabel

geeft inzicht in de bezetting formatie van de verschillende

staffuncties

Er is de afgelopen jaren veel maatschappelijke en politieke aandacht

voor de Belastingdienst Dit heeft ook geleid tot toename van de

verantwoordingslast voor de Douane Daarnaast is er meer politieke
aandacht voor de Douane vanuit het zelfstandig DG schap

De Douane is een unieke organisatie en kent veel Douane specifieke
taken

Het primaire proces van de Douane is sterk gedigitaliseerd De

digitalisering van de staffuncties blijft relatief gezien achter

3 4 Eerste duiding bij uitkomsten Douane

De algemene duiding van de uitkomsten is opgehaald door middel van

interviews en validatie sessies met de Douane De uitgebreide duiding per

staffunctie is te lezen in hoofdstuk4 3 Enkele belangrijke bevindingen zijn

■ Een groot deel van de kosten voor staffuncties {ca 63 worden

gemaakt door SSO’s en directies van de belastingdienst De

beinvloedbaarheid van deze kosten is beperkt en het zicht op de

geleverde producten en diensten kan worden verbeterd

■ De toedeling van kosten en formatie door de SSO s aan de Douane zijn
met onzekerheden omgeven omdat er tot op heden geen

gedetailleerde financiele samenwerkingsafspraken zijn gemaakt en de

regievoering kan worden verbeterd Op dit moment is voor de SSO’s

gebruik gemaakt van verdeelsleutels

Fte Bezetting
Bezettinq Formatie formatie

Fti■ Douane is ontviochten uit de Belastingdienst en is sinds 1 januari 2021

een zelfstandig DG Het heeft tijd nodig voordat de organisatiestructuur
is geoptimaliseerd De Douane is gegeven de context van de afgelopen I Bestuur directie en managementondersteuning

jaren een organisatie in ontwikkeling Door de recente ontviechting zijn 2 Personeel en Organisatie
3 Financien en Control

4 Informatisering en Automatisering
5 Interne communicatie en kwaliteitszorg
6 Facilitaire zaken

Staffunctie

236 235 1

138 134 4

61 79 18enkele staffuncties van de Douane nog niet volledig ingericht
52 57 5

■ De Douane heeft op verschillende momenten extra uitbreiding van de

formatie gekregen De laatste tranche ten behoeve van de ontviechting
ca 43fte is niet meegenomen in het huidige onderzoek omdat deze

in 2022 ontvangen is

40 41 1

29 29 0

Totaal

Tabel 10 Verschil bezetting en formatie staffuncties

557 575 18
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

De kosten en formatie van de staffuncties van de Douane zijn vergeleken met andere
overheidsorganisaties in Nederland

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de gemaakte toedeling van de

verschillende staffuncties bij de Douane vergeleken met een combinatie

van ZBO’s agentschappen en inspectiediensten met een zekere omvang

binnen de Rijksoverheid om een zo relevant mogelijke vergelijking te

realiseren

geanonimiseerd weergegeven

De vergelijking heeft zich niet gericht op het identificeren van financieel

verbeterpotentieel op het niveau van de uitvoering van de staffuncties

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het van belang om de

meerwaarde en beperkingen van een dergelijke vergelijking te duiden De

analyse is een cijfermatige vergelijking Kwalitatieve aspecten maken

geen deel uit van de vergelijking maar dienen ter duiding van de

cijfermatige uitkomsten van een benchmark Uitkomsten van specifieke

analyses dienen in samenhang met het geheel van analyses en in de

context van de gehele organisatie te worden bezien Het sturen op

verlaging van kosten in een categorie kan leiden tot een verhoging van

kosten in een andere categorie Dit betekent dat de organisatie de

samenhang van sturingsmaatregelen en neveneffecten meet analyseren
voordat de totale impact kan worden vastgesteld

Bij het interpreteren en het duiden van uitkomsten van een benchmark is

het belangrijk om te realiseren dat de Douane een unieke organisatie is

met haar eigen context en dat de Douane een organisatie in ontwikkeling
is Deze kenmerken en context worden in dit hoofdstuk nadergeduid

4 1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de benchmark met vergelijkbare

overheidsorganisaties in Nederland weergegeven Het onderzoek heeft tot

doel inzicht in de Douane te verkrijgen in relatie tot vergelijkbare

overheidsorganisaties in Nederland aan de hand van een aantal

doorsnedes

• De kosten per staffunctie en voor de staffuncties in totaal in relatie tot

de totale kosten van de Douane ten opzichte van de cijfers van de

referentiegroep

• De omvang van het personeel in fte per staffunctie en totaal aantal fte

van de staffuncties in relatie tot totale aantal fte van de Douane ten

opzichte van de cijfers van de referentiegroep

Om te komen tot een zuiver vergelijkbare benchmark van de Douane zijn
ZBO’s agentschappen en inspectiediensten in de referentiegroep

geanalyseerd aan de hand van diverse aspecten zoals type
werkzaamheden en omvang in euro’s en aantal fte Aan de hand van

deze criteria is een selectie gemaakt van de te betrekken organisaties in

de referentiegroep De gegevens van de referentiegroep zijn in het rapport
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

De kosten van de staffuncties van de Douane als geheel vallen onder net gemiddelde van
de referentiegroep Per staffunctie bestaan significante verschillen

4 2 Uitkomsten vergelijking met organisaties in Nederland

Uit de benchmark komt naar voren dat de kosten van de staffuncties van de Douane

25 5 lager zijn dan vergelijkbare organisaties in Nederland gemiddelde 27 1

Voor een aantal staffuncties waaronder de bestuur directie en managementondersteuning
14 financien en control 30 en interne communicatie en kwaliteitszorg 48 zijn

de kosten van de Douane procentueel lager dan het gemiddelde van de referentiegroep

Voor een aantal staffuncties waaronder personeel en organisatie 6 informatisering
en automatisering 18 en Facilitaire zaken 14 zijn de kosten van de Douane

procentueel hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep

69 274 5 72 974 9

30 825 5 27 125 1

Referentiegroep
hoog

■ Overheadskosten ■ Kosten primair proces

FiguurS Percentage stafkosten en kosten primair proces

Douane Referentiegroep
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referentiegroep
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Staffuncties

1 Bestuur directieen managementondersteuning

2 Personeel en Organisatie
3 Financien en Control

4 Informatisering en Automatisering
5 Interne communicatie en kwaliteitszorg
6 Facilitaire zaken

Minimum uit referentiegroep

label 11 Stafkosten Douane vergeleken metde referentiegroep

6
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1 5
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Maximum uit referentiegroep De prooentuele afi vijking Douane ten opzichtevan het

gemiddelde van de referentiegroep
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

De procentuele omvang van de formatie van de staffuncties van de Douane is in

vergeiiiking met andere organisaties reiatief iaag
Voor het geheel van de formatie en voor de specifieke Staffuncties

categorieen zijn de uitkomsten van de Douane procentueel lager dan het

gemiddelde van de referentiegroep Een verklarende reden kan zijn dat

Douane meer dan de organisaties uit de referentiegroep voor stafdiensten

gebruik maakt van SSO’s De formatie van SSO’s is net als bij de

organisaties in de referentiegroep niet meegenomen in de benchmark

75 080 186 290 3

25 019 9

Referentiegroep Referentiegroep Referentiegroep
gemidddeide

■ Staffunctie fte ■ Primair proces fte

Figuur 4 Percentage staffunctie fte en primair proces fte
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Maximum uit referentiegroep De prooentuele afi vijking Douane ten opzichtevan het

gemiddelde van de referentiegroep
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

De staffunctie kosten Douane zijn lager dan de referentiegroep Doordat deel
staffunctieswordt ingevuld vanuit SSO s is de staffunctie formatie lager

van de toedeling aan de verschillende staffuncties in vergelijking met de

referentiegroep

De Douane heeft ten opzichte van een aantal van de organisaties uit de

referentiegroep een relatief groot primair proces De Douane is sterk

afhankelijk van EU regelgeving heeft een sterke mate van digitalisering
van het primaire proces werkt veel op locatie en heeft een

dienstverleningstaak met klantcontact Al deze werkzaamheden zijn in lijn
met de gehanteerde definities toebedeeld aan het primaire proces Het

uitvoerende karakter zorgt ervoor dat veel kosten en fte’s aan het primaire

proces worden toebedeeld De benchmark gaat uit van het percentage
staf van het totaal Het grote aantal medewerkers in het primaire proces

kan een aanvullende verklaring zijn voor het relatief lager uitkomen van de

stafformatie van de Douane

25 5

4 3 Inzichten per staffunctie

In deze paragraaf worden de benchmarkuitkomsten per staffunctie nader

beschreven De kosten per Staffunctiecategorie als percentage van de

totale kosten worden gepresenteerd en voorzien van een kwalitatieve

duiding

Leeswijzer figuren De horizontale lijn geeft de spreiding weer van de

benchmarkuitkomsten De donkerblauwe rondjes betreffen de lage en

hoge uitkomsten van de referentiegroep Het gemiddelde van de

referentiegroep is aangegeven met een paars rondje De uitkomsten van

de Douane zijn weergegeven met een groter lichtblauw rondje de waarde

van de Douane staat daarbij weergegeven

De totale kosten voor de verschillende staffuncties ten opzichte van de

totale kosten van de Douane 25 5 zijn lager dan het gemiddelde van

de referentiegroep 27 1 De totale formatie van de 6 staffuncties komt

uit op 9 7 van de formatie van de gehele DG Douane Om de cijfers te

kunnen vergelijken met de referentiegroep zijn de fte s die door SSO’s zijn

toegewezen aan de Douane hierin niet meegenomen De formatie van de

staffuncties voor Douane ligt onder het gemiddelde van de

referentiegroep Dit is te verklaren doordat een deel van staffuncties van

de Douane ingevuld wordt vanuit SSO’s Ongeveer63 van de gemaakte
kosten voor staffuncties komt vanuit de SSO’s

Doordat de fte’s van de SSO’s niet worden meegenomen valt de formatie

van de Douane lager uit De kosten van de verschillende SSO’s directies

zijn wel meegenomen in figuur 5 hierdoor geeft figuur 5 een beter beeld

27 1

30 825 1

20 22 24 26 28 30 32 34

Figuur 5 Staffunctie van totale kosten

9 7

19 9

13 8 25 0

0 5 10 15 20 25 30

Figuur 6 Formatie staffuncties fte van totale formatie
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

De kosten en de formatle Bestuur directie en managementondersteuning Douane zijn
lager dan net gemiddelde van de referentiegroep
4 3 1 Bestuur directie en managementondersteuning

De kosten van de Douane voor bestuur directie en management-

ondersteuning 4 6 zijn relatief lager dan het gemiddelde van de

referentiegroep 5 4 Dit komt mede doordat de Douane sinds de

ontviechting relatief snel is gegroeid maar de groei van de

managementstructuur is hier verhoudingsgewijs op achtergebleven Dit

zorgt ervoor dat de span of control verhouding aantal medewerkers op

het aantal leidinggevenden over de hele linie binnen de Douane relatief

groot is

Een groot deel van de fte binnen de Douane valt onder een van de 8

regie’s 4 680 fte slechts 2 van de medewerkers van de regiokantoren
wordt toebedeeld aan de categorie Bestuur directie en

managementondersteuning De totale formatie bestuur directie en

managementondersteuning Douane komt uit op 4 0 dit is lager dan het

gemiddelde van de referentiegroep 5 8

Daarnaast is de recente ontviechting een mogelijke verklaring voor het

relatief lager uitvallen van de formatie en de kosten van de Douane

vergeleken met de referentiegroep Voorheen onderhield de staf van de

belastingdienst de contacten en rapporteerde aan het ministerie bij de
Douane bestond dit nog niet en moeten deze taken nog worden

georganiseerd en ingevuld

4 6

5 4

2 4 9 6

0 2 4 6 8 10

Figuur 7 Kosten Bestuur directie en managementondersteuning { van totale kosten

4 0

5 8

2 0 ^ 9 1

0 2 4 6 8 10

Figuur 8 Formatie Bestuur directie en managementondersteuning van totale formatie

NB Figuur 7 geeft een betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid dan figuur 8 doordat de

kosten van de SSO’s hier wel iworden meegenomen In figuur 8 zijn vaniwege de

vergelijkbaarheid metde referentiegroep alleen de Fte van de DG Douane meegenomen
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

De kosten van Personeel Organisatie Douane zijn beperkt hoger dan het gemiddelde
vandereferentiegroep
4 3 2 Personeel en Organisatie

De kosten van Personeel en Organisatie zijn beperkt hoger dan het

gemiddelde van de referentiegroep Dit hangt samen met de recente

ontviechting van de Douane De ontviechting vraagt extra inzet voor het

herinrichten van de organisatie Dit is terug te zien in de relatief hoge
kosten voor tijdelijke externe inhuur Daarnaast zorgt de ontviechting en
de uitbreiding van de Douane voor een toename van werkzaamheden op

het gebied van werving selectie en opieiding van nieuw personeel Deze

opieiding is specifiek ten behoeve van het primaire proces van de Douane

en medewerkers zijn relatief lang in opieiding Daarnaast vindt de

opieiding binnen de Douane veelal op locatie plaats

In de kosten voor Personeel en Organisatie zijn ook de kosten voor de

integriteitspoot van de Douane opgenomen Dit is een belangrijk

onderwerp binnen de Douane waar in vergelijking met de referentiegroep
relatief veel in wordt geinvesteerd

De Formatie van P O binnen de Douane is vergelijkbaar met het

gemiddelde van de referentiegroep Dat de formatie op de kosten

achterblijft komt mede door het uitbesteden van verschillende P O

werkzaamheden aan SSO’s directies Wegens de ontviechting zijn er in

2021 aanvullende kosten gemaakt door de SSO’s voor de Douane voor

werving selectie en opieiding

Ten slotte heeft de Douane voor P O een hogere bezetting dan formatie

zie tabel 10 De kosten voor deze overbezetting worden wel

meegenomen in de totale kosten in figuur 9 maar niet in figuur 10 Figuur
10 gaat enkel uit van de formatie

2 8

2^^1 4 5 4

0 2 4 6 8 10

Figuur 9 Kosten Personeel en Organisatie van totale kosten

2 3

1 7 3 2

0 1 2 3 4 5

Figuur 10 Formatie Personeel en Organisatie van totaie formatie

NB Figuur 9 geeft een betrouwbaander beeid van de virerkeiijkheid dan figuur 10 doordat

de kosten van de SSO’s hier wel worden meegenomen In figuur 10 zijn vanwege de

vergelijkbaarheid metde referentiegroep alleen de Fte van de DG Douane meegenomen
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

In net scenario dat de plusdiensten van de SSO 08P worden meegerekend zijn de kosten
van Personeel Organisatie Douane hoger dan net gemiddelde van de referentiegroep
Zoals eerder aangegeven is de Douane sterk afhankelijk van de

producten en diensten van de verschillende SSO’s De afspraken tussen

een SSO en de Douane zijn vastgelegd in verschillende

samenwerkingsafspraken Deze samenwerkingsafspraken worden aan

het begin van het jaar vastgelegd hierin staan de producten en diensten

die in dit Jaar worden geleverd in dit onderzoek zijn voor alle staffuncties

de samenwerkingsafspraken van 2021 gebruikt

In de samenwerkingsafspraak tussen de Douane en SSO O P staat

aangegeven dat de Douane gebruik kan maken van enkele plusdiensten

bovenop de afspraken in de samenwerkingsafspraak In een gesprek met

O P werd aangegeven dat O P meer kosten voor de Douane heeft

gemaakt dan de 5 7 miljoen zoals vermeld in de samenwerkingsafspraak
van realisatie De samenwerkingsafspraak van 2022 is gebaseerd op de

uitgave van 2021 en geeft volgens het SSO OEP daarom een betere

indruk van de werkelijkheid Dit betekent dat de Douane in 2021 voor 10

miljoen heeft afgenomen bij de SSO

Echter kan SSO O P geen realisatie rapportage of documentatie van de

afgenomen diensten van de Douane in 2021 overleggen Om die reden is

hier een extra scenario voor opgesteld zodat de impact hiervan kan

worden beoordeeld

In figuur 11 is de impact weergegeven op de staffunctie P O In dit

scenario zijn de procentuele kosten van de Douane voor O P 3 3 van

de totale kosten ander scenario 2 8

3 3

2 6

1 4 5 4

2 80 4 6 10

Figuur 11 Kosten Personee en Organisatie in tweede scenario van totale kosten
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

Kosten en personele omvang Financien Control Douane zijn lager ten opzichte van
net gemiddelde van de referentlegroep
4 3 3 Financien en Control

Ondanks dat de Douane zich kenmerkt door relatief omvangrijke

geldstromen denk bijvoorbeeld aan heffingen inningen etc komen

zowel de formatie als de kosten voor de staffunctie Financien en Control

1 5 relatief lager uit dan in de referentiegroep 2 1

Dit is deels te verklaren door het verschil in formatie en bezetting 18 fte

binnen de directie F C Hierdoor vallen de kosten lager uit dan in het

geval van een volledige bezetting In een separaat onderzoek ten met

betrekking op de financiele functie is vastgesteld dat de focus in het

heden met name ligt op administratieve werkzaamheden maar dat de

adviserende en controlerende taken relatief gezien nog achter blijven Net

als bij de andere staffuncties geldt dat de automatiseringsgraad van de

financiele functie beperkt is

Met een formatie van 1 3 van de totale formatie die wordt toebedeeld

aan Financien en Control valt de Douane buiten de bandbreedte van de

referentiegroep Een groot deel van de financiele functie zat voor de

ontviechting bij de Belastingdienst dit moet de Douane nu zelf opbouwen
Dit is terug te zien in de nieuwste tranche hier zijn nog 13 fte extra

toegewezen financiele functie tabel 6 Deze tranche is niet meegenomen de kosten van de SSO’s hier wel worden meegenomen in figuur 13 zijn vanwege de

in het onderzoek Wanneer dit wel wordt meegenomen komen de kosten

op 1 7 van de totale kosten van de Douane uit en de formatie op 1 6

van de totale formatie

Een andere verklaring voor de relatief lage formatie is dat een deel van de

werkzaamheden voor F C is belegd bij de SSO F MI Ruim 33 van de

totale kosten voor Financien en Control zijn afkomstig van de SSO F MI

kan haar fte’s niet betrouwbaar toewijzen aan haar werkzaamheden voor

de Douane

1 5

2 1

3 11 4

0 1 2 3 4 5

Figuur 12 Kosten Financien en Control van totale kosten

1 3

1 9 2 7

3 5

0 1 2 3 4 5

Figuur 13 Formatie Financien en Control van totale formatie

NB Figuur 12 geeft een betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid dan figuur 13 doordat

vergelijkbaarheid metde referentiegroep alleen de Fte van de DG Douane meegenomen
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

Kosten Informatisering 8 Automatisering Douane zijn aan de noge kant ten opzichte
van de referentiegroep De Formatie van DG Douane is lager dan de referentiegroep
4 3 4 Informatisering en Automatisering

De kosten voor Informatisering en Automatisering zijn voor de Douane

13 1 relatief hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep
11 1 maar valt binnen de bandbreedte Dit is te verklaren door de

verstrekkende digitaiisering van de Douane in het primaire proces De

digitalisering van de bedrijfsfuncties binnen de Douane is achtergebleven
dit is te verklaren door de focus op het primaire proces in het verleden

Organisaties met een hogere digitale volwassenheid c q hoger
ambitieniveau hebben relatief hogere l A kosten Deze organisaties
hebben echter wel veelal lagere personeelslasten in relatie tot de totale

kosten alsook in relatie tot de uitgevoerde taken Personeelskosten zijn

lager doordat taken zijn gedigitaliseerd en of geautomatiseerd

Vanwege de steeds verdere digitalisering van organisaties is het in een

toenemende mate complexer geworden om een harde lijn te trekken

tussen l Astaf en het primaire proces I A medewerkers die vanwege de

vergaande digitalisering taken overnemen uit het primaire proces kunnen

zowel gezien worden als medewerkers van het primaire proces als

medewerkers Informatisering en Automatisering

De indeling van deze medewerkers en de daarbij komende kosten kan

zorgen voor grote verschillen in de uitkomsten van de benchmark In

overleg met medewerkers van de Douane is in dit onderzoek tot de

indeling gekomen zoals gepresenteerd in dit rapport Het is echter ook

van meerwaarde om een tweede scenario waarin alle medewerkers en

kosten voor IV worden toebedeeld aan Informatisering en Automatisering
Voor de Douane betekent dit dat alle medewerkers en kosten die niet aan

een andere staffunctie zijn toebedeeld van de directie DCP directie IM en

de SSO IV aan de staffunctie Informatisering en Automatisering worden

toegedeeld Dit scenario is weergegeven in figuur 16

In dit scenario zijn de kosten voor I A van de Douane hoger dan het

gemiddelde van de referentiegroep De kosten voor ISA vallen in dit

scenario buiten de bandbreedte van de referentiegroep en zijn goed voor

bijna 20 van de totale kosten van de Douane
13 1

11 1

2 5 0 16 5

0 5 10 15 20

Figuur 14 Kosten Informatisering en Automatisering van totale kosten

1 0

1 8 3 6

5 0

0 2 4 6 8 10

Figuur 15 Formatie Informatisering en Automatisering van totale formatie

19 5

11 1

16 52 5

0 5 10 15 20

Figuur 16 Kosten Informatisering en Automatisering van totale kosten
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

Kosten en personele omvang Interne Communicatie a Kwaliteitszorg Douane zijn aan
de lage kant van het gemiddelde van de referentlegroep
4 3 5 Interne communicatie en kwaliteitszorg

De kosten van de Douane voor Interne communicatie en Kwaliteitszorg
0 8 zijn relatief lager dan het gemiddelde van de referentlegroep
1 5 Dit is te verklaren doordat de Douane minder intensief gebruik
maakt van interne communicatie dan andere organisaties uit de

referentlegroep Uit de interviews met medewerkers van de Douane kwam

naar voren dat de interne communicatie binnen de Douane niet altijd
toereikend is De interne communicatie was voor de ontviechting
onderdeel van de Belastingdienst Dit is na de ontviechting nog

onvoldoende ingericht binnen de Douane In relatie tot de referentlegroep
was kwaliteitszorg binnen de Douane in 2021 nog niet volledig ingericht
Met het programme Douane Aantoonbaar In Control DAIC is de Douane

aan de slag met het versterken van de kwaliteitszorg Bijna 30 van de

kosten voor Interne Communicatie en Kwaliteitszorg komt uit externe

inhuur

De Douane heeft als organisatie een dienstverleningstaak met

klantcontact De kosten voor externe communicatie zijn net zoals bij de

organisaties in de referentlegroep toebedeeld aan het primaire proces

0 8

1 5

2 70 6

0 1 2 3 4 5

Figuur 17 Kosten Interne communicatie en kwaliteitszorg { van totale kosten

0 7

1 4

0 2 0

0 1 2 3 4 5

Figuur 18 Formatie Interne communicatie en kwaliteitszorg van totaie formatie

NB Figuur 17 geeft een betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid dan figuur 18 doordat

de kosten van de SSO’s hier wel worden meegenomen In figuur 18 zijn vanwege de

vergelijkbaarheid metde referentiegroep alleen de Fte van de DG Douane meegenomen
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4 De Douane vergeleken met andere organisaties

Kosten Facilitaire Zaken Douane zijn in lijn met de referentiegroep de personele
omvang is eciiter iager dan iiet gemiddeide
4 3 6 Facilitaire zaken

De Douane geeft relatief meer uit aan facilitaire zaken dan het gemiddeide
van de referentiegroep De Douane geeft 2 8 van haartotale kosten uit

aan facilitaire zaken tegenover het gemiddeide van de referentiegroep van

2 5 Dit is mogelijk te verklaren door de mate van uitbesteding van

facilitaire taken zoals beveiliging schoonmaak en inkoop Een relatief groot

gedeelte van de kosten voor facilitaire zaken voor de Douane komt van de Figuur 19 Kosten Facihtaire Zaken van totale kosten

SSO CFD {85 hier zijn de taken en verantwoordelijkheden voor de

facilitaire zaken van de Douane belegd

Dit is ook terug te zien in de formatie van Facilitaire zaken binnen de

Douane dit komt uit op slecht 0 5 van de totale formatie tegenover een

gemiddeide in de referentiegroep van 3 3 De SSO CFD ziet zichzelf als

een dienstverlener en is daardoor niet in staat om het aantal fte dat

werkzaam is voor de Douane in kaart te brengen

De Douane kenmerkt zich als een organisatie die veel op locatie werkt

Daarnaast heeft de Douane meerdere locaties verspreid over heel

Nederland Medewerkers van de Douane weken relatief veel fysiek op
locatie ook tijdens Covid 19 Daarnaast werken de medewerkers relatief

veel in de buitenlucht dit vraagt om andere facilitaire ondersteuning dan bij
organisaties waar de meeste werknemers op kantoor werken

Onder de kosten van Facilitaire zaken vallen niet de huisvestigingskosten
Deze kosten zijn net als bij de referentiegroep apart inzichtelijkgemaakt

2 8

2 5

1 8 3 2

0 1 2 3 4 5

0 5

3 3

4 32 7 ^

0 1 2 3 4 5

Figuur 20 Formatie Facilitaire Zaken van totale formatie

NB Figuur 19 geeft een betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid dan figuur 20 doordat

de kosten van de SSO’s hier wel worden meegenomen In figuur 20 zijn vanwege de

vergelijkbaarheid metde referentiegroep alleen de Fte van de DG Douane meegenomen

© 2022 KPMG Advisory N V Alle rechten voorbehouden
33Document Classification KPMG Public

1643678 00001



«i lilisf3s^Siii i^^

m
\

»
n^

•f

■

•X

n
•

T

1^

i

•

J
v •

vV

I l »i r

I

5

^iI
I j

ffi

i ■kSS
t\

A

h

U‘
i

1

wmik
Virf f4 ■^ spW v

^ A»

IK
S y

J
W1

r ui3A

J^_y^K
IrT

■

Vv ■•
x

^ ^ k K 4 I

r f
r ■i

k ^ i

■► ^n ’ f•f

■^KiV f
Si r^

■ ■■

I i

sy

VSW ’
” 7 TJIV^ y

5 Verbeterlnitiatleven
Douane

4
i

myyv

V ^

^6
1S
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5 Verbeterinitiatieven Douane

De Douane heeft mogelijkheden om net inzicht in de kosten en formatie van naar
staffunctiesteverbeteren

Uit dit onderzoek zijn een aantal adviezen opgenomen waarmee de Douane het

inzicht in de kosten en formatie van de staffuncties kan verbeteren Deze zijn
hieronder uitgewerkt

3 Analyseer staffuncties met een grote afwijking van de referentiegroep

Voer voor staffuncties met een relatief grote afwijking van de referentiegroep
zoals Financien Control 30 en Intern communicatie en Kwaliteitszorg
48 nader onderzoek uit om vast te stellen welke wijze van bekostiging en

bezetting noodzakelijk is om de vereiste taken kwalitatief en kwantitatief uit te

voeren

4 Verbeter managementinformatie op kosten en formatie van staffuncties

Uit het benchmark onderzoek is gebleken dat benodigde informatie om de kosten

aan de staffuncties toe te wijzen niet snel gemakkelijk en of metvoldoende

detailniveau toegankelijk is voor de Douane Dit maaktdatde Douane beperkt
zicht heeft in de kosten en formatie haar staffuncties Dit betekent dat bij herhaling
van een vergelijkbaar benchmark onderzoek over enkele Jaren weer diverse

documenten bronsystemen en deskundigen zullen moeten worden

geraadpleegd Het advies is om te onderzoeken hoe diverse broninformatie kan

worden gecentraliseerd en geautomatiseerd om zodoende managementinformatie
over de kosten en formatie van staffuncties continue inzichtelijk te houden en daar

bovendien op te kunnen sturen

1 Intensiveerde sturing en regie op kosten vanuit SSO’s

De SSO’s maken nu veelal gebruik van relatief grove verdeelsleutels voor de

toerekening van kosten en formatie aan de Douane De zogenaamde

samenwerkingsafspraken tussen SSO’s en de Douane geeft beperkt zicht en

sturingsmogelijkheden op de geleverde diensten Gegeven het feit dat bijna twee
derde van alle kosten voor de staffuncties worden gemaakt door SSO’s en

directies van de belastingdienst is het van belang om hier meer inzicht in en

sturing en regie op te krijgen Dit kan onder andere door meer gedetailleerde
financiele samenwerkingsafspraken te maken op basis van marktconforme

dienstverlening

2 Inventariseer de mogelijkheden tot verdere digitalisering van staffuncties

In interviews en tijdens validatiesessies is door de Douane aangegeven dat de

digitalisering van de staffuncties de afgelopen jaren is achter gebleven Het

advies op dit vlak is om de automatisering van de staffuncties te analyseren en

verbetervoorstellen uit te werken hoe digitalisering kan bijdragen aan het

effectiever en efficienter inrichten van bepaalde staffuncties

5 Voer een vergelijkbaar onderzoek uit wanneer de Douane zich in een

stabiele situatie bevindt

Dit onderzoek is een momentopname van de staffuncties van de Douane Het

herhalen van een dergelijk onderzoek wanneer de Douane over enkele jaren zich

als zelfstandig DG verder heeft doorontwikkeld zal helpen om vast te stellen wat

de situatie van de staffuncties van de Douane in een meer stabiele situatie is
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I Onderzoeksverantwoording

Deze bijiage beschrijft de verantwoording van het onderzoek Allereerst

wordt de betrokkenheid van de stuurgroep en de klankbordgroep bij het

onderzoek toegelicht Daarna worden algemene uitgangspunten

toegelicht

Betrokkenheid stuurgroep en klankbordgroep

gedurende het onderzoek

De Douane is de opdrachtgever van dit onderzoek dat onafhankelijk door

KPMG is uitgevoerd Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe afstemming
met de Douane en met betrokkenheid van de Douane Het onderzoek is

begeleid door een klankbordgroep en een stuurgroep vanuit de Douane

Zie bijiage II voor een overzicht van de deelnemers aan deze gremia

De overleggen met de stuurgroep en de klankbordgroep zijn aangewend
om onder andere de opzet en het plan van aanpak van het

benchmarkonderzoek af te stemmen en conceptbevindingen uit het

onderzoek te bespreken en te duiden Tussentijdse conceptbevindingen
zijn gedurende het onderzoek teruggekoppeld naar de klankbordgroep en

de stuurgroep Hun feedback is vervolgens meegenomen in de

totstandkoming van dit eindrapport

Algemene uitgangspunten onderzoeksverantwoording

gemaakt

Het onderzoek is onafhankelijk door KPMG uitgevoerd Het onderzoek

sluit aan bij de kostenbasis van de Douane Voor de kosten is de

kostenbasis realisatie 2021 Voorfte cijfers is uitgegaan van de bezetting
en formatie ultimo 2021

De aard van de werkzaamheden houdt in dat geen accountantscontrole

beoordelingsopdracht of andere assuranceopdracht is uitgevoerd op de

aan ons aangeieverde cijfers Daarom kan aan deze rapportage geen
zekerheid met betrekking tot de getrouwheid van financiele of andere

informatie worden ontleend Wei zijn diverse activiteiten ondernomen om

de kwaliteit van de data zo hoog mogelijk te krijgen

De betrouwbaarheid van de gegevens is op diverse manieren geborgd en

om te komen tot betrouwbare inzichten uit het onderzoek zijn gedurende
de uitvoering een aantal activiteiten bewerkstelligd De betrouwbaarheid

van de gegevens is geborgd door

— Het hanteren van heldere en eenduidige definities De parameters zijn
voorzien van een heldere eenduidige definitie Voorafgaand aan de

gegevensaanlevering zijn de definities met de Douane doorgesproken
en aangescherpt

— Het uitvoeren van diverse controles op de aangeieverde gegevens De

aangeieverde set van gegevens is door middel van het uitvoeren van

diverse checks getoetst op betrouwbaarheid Zo een aantal ratio’s

uitgerekend en op basis daarvan is beoordeeld of de aangeieverde

gegevens een betrouwbare ordegrootte aangeven

De gegevens in het rapport zijn afkomstig van de Douane Douane heeft

een foto gemaakt van haar staffuncties ter voorbereiding van het

benchmarkonderzoek Waar gegevens niet beschikbaarwaren uit

bronsystemen zijn als alternatief waar mogelijk om op basis van

interviews en documenten goed onderbouwde betrouwbare aannames
■
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I Onderzoeksverantwoording

— Het valideren en duiden van de uitkomsten met de klankbordgroep
Tijdens een bijeenkomst is de eerste integrale conceptversie van het

benchmark rapport gevalideerd Dit heeft geleid tot een verdere

aanscherping en verhoogde bruikbaarheid van de gegevens voor het

onderzoek

— Het voorzien door betrokken staffuncties van een toelichting op de

berekeningswijze bij het aanleveren van de gegevens Dit is van belang
voor het correct interpreteren van de uitkomsten Eveneens zijn op

basis van de definitieve set aan gegevens in gesprek met de

klankbordgroep de gegevens nader geduid Verklarende factoren voor

de uitkomsten van analyses zijn gezamenlijk besproken

— Het valideren en duiden van enkele staffuncties in vierkantsgesprekken
In deze gesprekken zijn de uitkomsten per staffunctie geduid en zijn
enkele aanpassingen op de cijfers geweest door het inbrengen van

nieuwe bronnen ter verduidelijking van de situatie

— Het vastleggen van de uitkomsten van het onderzoek tijdens het MT

overleg van de Douane Dit heeft er voor gezorgd dat de uitkomsten

van de benchmark als definitief zijn vastgesteld
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iLProjectorganlsatie

Ref Gesprekspartners

Stuurgroep Functie

Douane1 Persoonsgegevens

2 DouanePersoonsgegevens

3 DouanePersoonsgegevens

4 Persoonsgegevens KPMG

5 KPMGPersoonsgegevens

Klankbordgroep Functie

Persoonsgegevens Douane1

Persoonsgegevens

2 Persoonsgegevens l Douane

3 DouanePersoonsgegevens

Persoonsgegevens

4 Persoonsgegevens n Douane

5 Persoonsgegevens Douane

6 Persoonsgegevens Douane

7 KPMGPersoonsgegevens

8 KPMGPersoonsgegevens
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llLBesprekingen

Ref Gesprekspartners

Naam Datum

1 Stuurgroep 24 augustus

Klankbordgroep 1 September2

3 Stuurgroep 5 September

4 Mt overleg 6 September

5 Overleg eigenaar 14 oktober
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iV Documentatie

Ref Documentnaam

1 Foto Douane versie 24 aug 2022

2 O F rapport Douane 2021

3 Samenwerkingsafspraken Douane Belasfingdienst 2021

4 Onderzoek verantwoording foto Douane

5 Databestand foto Douane
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V Definities

Ref Parameter Definitie

Het deel van personeel dat zowel centraal als decentraal werkzaamheden op het gebied van Bestuur directie en managementondersteuning uitvoert

Onder Bestuur directie en managementondersteuning vailen de voigende soortgeiijke functies bestuur directie secretariaat bestuur directie secretariaat

lijnmanagement overige secretariaten in het primaire proces

Lijnmanagement geen management van stafafdeiingen rekent u voliedig toe tot het primaire proces Managers van stafafdelingen dienen te worden toegerekend
aan de desbetreffende afdeiingen Deze neemt u hier dus niet op Secretariaten van de overige overheadafdeiingen neemt u hier niet op maar bij de

desbetreffende afdeiing

1 Bestuur directie en

managementondersteuning

Het deei van personeel dat zowel centraal als decentraal werkzaamheden op het gebied van Personeel en Organisatie uitvoert Bij het gemiddeld aantal fte

dienen uitzendkrachten en externen ookmeegeteldte worden Onder Personeel en Organisatie vailen de voigende soortgeiijke functies Hoofd P O

beleidsmedewerkers personeelsconsulenten hrm adviseurs medewerkers personeelsadministratie Arbo coordinatie interne opieidingen loopbaanadvies en het

secretariaat afdeiing P O

2 Personeel en Organisatie

Het deel van personeel dat zowel centraal als decentraal werkzaamheden op het gebied van Financien en Control uitvoert Bij het gemiddeld aantal fte dienen

uitzendkrachten en externen ook meegeteld te worden Onder Financien en Control vailen de voigende soortgeiijke functies Hoofd financien en control

beleidsmedewerkers controllers IC salarisadministratie medewerkers financiele administratie treasury AO en het secretariaat afdeiing financien en control

3 Financien en Control

Het deel van personeel dat zowel centraal als decentraal werkzaamheden op het gebied van Informatisering en Automatisering uitvoert Bij het gemiddeld aantal

fte dienen uitzendkrachten en externen ook meegeteld te worden

Onder Informatisering en Automatisering vailen de voigende soortgeiijke functies Hoofd l A beleidsmedewerkers medewerkers systeem en netwerkbeheer

medewerkers helpdesk medewerkers technische applicatiebeheer medewerkers intranet internet technisch en het secretariaat afdeiing l A

4 Informatisering en

Automatisering

Het deel van personeel dat zowel centraal als decentraal werkzaamheden op het gebied van ’Interne communicatie Kwaliteitszorg uitvoert Bij het gemiddeld
aantal fte dienen uitzendkrachten en externen ook meegeteld te worden

Onder Interne communicatie en Kv aliteitszorg vailen de voigende soortgeiijke functies Hoofd marketing en communicatie beleidsmedewerkers medewerkers

interne communicatie medewerkers marketing medewerkers kwaliteitszorg medewerkers intranet internet inhoudelijk en het secretariaat afdeiing Marketing
Interne communicatie Kwaliteitszorg

Accountmanagement relatiebeheer valt onder overhead indien dit intern gericht is Indien dit extern gericht is valt dit onder directe kosten

5 Interne communicatie en

kwaliteitszorg

Het deel van personeel dat zowel centraal als decentraal werkzaamheden op het gebied van Facilitaire Zaken uitvoert Bij het gemiddeld aantal fte dienen

uitzendkrachten en externen ook meegeteld te worden

Onder Facilitaire Zaken vailen de voigende soortgeiijke functies Hoofd facilitaire zaken beleidsmedewerkers medewerkers gebouwenbeheer medewerkers

receptie catering onderhoudsmedewerkers postverzorging repro presentatie vormgeving beveiliging S bewaking van gebouwen schoonmaak inkoop
bibliotheek archief en het secretariaat afdeiing facilitaire zaken

6 Facilitaire zaken
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VI Toedeling formatie per directie regie DG Douane

DLK

MT DLK DLK DLK DLK Opera
DAM DAR DBR DCP DEI DGR DLSO DLTC DRH DSC DSP BO BV F C HHB ties Totaal

Primair proces

Totaal staffuncties

1 Bestuur di rectie en

managementondersteuni

ng

2 Personeel en

Organisatie

S Financien en Control

4 lnformatisering en

Automatisering

5 Interne communicatie

en kwaliteitszorg

B Facilitairezaken

Specialty

Vertrouwelijke bedrijfsinformatie

NB Door afronding mogelijke afrondingsverschillen waardoortotalen niet perfect aansluiten
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vilUitsplitsingkostenSSO s

Personeel of maferieelISSO BD onderdeel Omschrijviri osten in miljoenen Toedeliri

3FD Vervoer dienstauto s en OV personeel
Kosten werving en selctie

opieidingskosten
Materiele kosten

administratis verantwoording

management informatie

Beheersing en kwaliteit

Overige onderdelen binnen de Directie IV die diensten aanbieden aa

de Douane zijnde DCS GV CTO office en Bedrijfsvoering IT

Logisch toegangbeheer
projecten personele kosten

Basispakket werkplekken x werkplektarief in euro s

Post archivering en digitalisering
Kantoorbenodigdheden overig obvfte in koppen
lUC personele uitgaven

Naar rato over staffuncties

3 Personeel en Organisatie
Naar rato over staffuncties

3 Personeel en Organisatie
4 Financien en Control

4 Financien en Control

4 Financien en Control

S Informatisering en Automatisering
S Informatisering en Automatisering
S Informatisering en Automatisering
7 Facilitairezaken

y Facilitaire zaken

y Facilitairezaken

7 Facilitairezaken

7 Facilitaire zaken

personeel
Personeel

Personeel

Materieel

Personeel

Personeel

Personeel

Personeel

Personeel

Materieel

Personeel

Personeel

Materieel

Materieel

Materieel

Personeel

O P

C P

O P

M I

M l

M I

IV

IV

M l

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

fotaal Staffunctie

Irouwelijke bedrijfsinformi
SSO BD onderdeel Omschri|vin Toedelinc

O P

CFD

CFD

CFD

CFD

KI S

Grote ondernemingen
CD Communicatie

Opieidingskosten
Vervoer dienstauto s en OV

Vervoer dienstauto s en OV

Dienstkieding
Vervanging dienstkieding
Externe communicatie o a website sociale media documenten

Personele kosten

Externe communicatie events campagnes

Afdeling IBS

Bedrijfsvoerings ICT nu nog onbekend

I Primairproces
IPrimairproces
I Primairproces
I Primairproces
I Primairproces
I Primairproces
I Primairproces
I Primairproces
I Primairproces
I Primairproces
I Primairproces

personeel
Personeel

Materieel

Materieel

Materieel

Materieel

Personeel

Personeel

Materieel

Personeel

Materieel

Personeel

Materieel

Materieel

Materieel

IV

IV

Overig

CED

CFD

CFD

Miet toebedeeld aan staffunctie

Huisvesting projecten kantoren en specials specifiek voor Douane

Huisvesting gebruiksvergoeding kantorten en specials

Huisvesting programma uitgaven onderhoud

Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting
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VIII Toedeling kosten per staffunctie

DG Douane SSO

Overige
Inhuur kosten

Personeels

kosten

Totaal Totaal

SSO DouaneTotaal DG CFDBedragen x miljoen O P F WII IV

IBestuur directie en

managementondersteuning

2 Personeel en Organisatie

S Financien en Control

4 Informatisering en Automatisering

5 Interne communicatie en

kwaliteitszorg

S Facilitaire zaken

Vertrouwelijke bedrijfsinformatie

Totaal

NB Doorafronding mogelijke afrondingsverschillen waardoortotalen niet perfect aansluiten

© 2022 KPMG Advisory N V AHe rechten voorbehouden 45Document Classification KPMG Public

1643678 00001



B in f © a

©2022 KPMG Advisory N V een naamloze vennootschap en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die

verbonden zijn aan KPMG International Limited een Engelse entiteit Alle rechten voorbehouden

De naam KPMG en het iogo zijn geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de zelfstandige ondernemingen die

lid zijn van de wereldwijde KPMG organisatie

Document Classification KPMG Public

1001


