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Voorwoord
De Douane staat midden in de samenleving. We doen ons 
werk op heel veel plekken: aan de grens, op havens en 
vliegvelden en in het binnenland. Daar houden we toezicht 
op goederen die de Europese Unie in- en uitgaan. We zorgen 
er ook voor dat burgers en bedrijven belastingen betalen. 
En we bestrijden oneerlijke concurrentie voor bedrijven. 
Zo dragen we bij aan een sterke en eerlijke economie en een 
veiliger Nederland en Europa. In dit jaaroverzicht vertellen 
we daar uitgebreid over, dus wie we zijn en wat we doen. 

Eén deel van het jaaroverzicht vertelt het verhaal van de 
Douane. Natuurlijk geven we ook een beeld van onze 
activiteiten in het afgelopen jaar, en de resultaten daarvan. 
Veel van ons werk is uit te drukken in cijfers. Deze kerncijfers 
laten bijvoorbeeld zien welke en hoeveel controles we 
hebben gedaan en wat dat heeft opgeleverd. Achter die 
getallen zit een hele wereld verborgen. Om ons werk goed 
te kunnen blijven doen, maken we steeds keuzes. We passen 
procedures en processen aan, en voeren nieuwe manieren 
van werken en vernieuwende technieken in. Hoe en waarom 
we dat doen, leggen we uit in Een jaar in vogelvlucht. Dat 
doen we met 7 onderwerpen die ons in 2021 onder andere 
bezighielden.

In dit jaaroverzicht kijken we niet alleen achteruit, maar ook 
zeker naar de toekomst. We staan stil bij onze ambitie en 
plannen voor de langere termijn. Allerlei ontwikkelingen 
binnen en buiten onze organisatie zorgen namelijk voor 
serieuze uitdagingen. Bijvoorbeeld de uitstroom van 
personeel door de vergrijzing en onze grotere rol in de 
bestrijding van ondermijnende criminaliteit. En de groei van 
de wereldwijde handel, onder andere door e-commerce. 

We moeten daar op tijd op inspelen en werken aan een 
Douane die klaar is voor de toekomst. Het Strategisch 
Meerjarenplan bepaalt onze koers voor de komende 
jaren. Vanuit de strategie zijn tactische plannen 
uitgewerkt in verschillende programma’s, die met elkaar 
samenhangen. In 2021 is er al van alles in gang gezet 
voor deze programma’s. Wat dat precies is, staat in 
Op naar een toekomstbestendige Douane.

Ook in 2021 werd de agenda van de Douane voor een deel 
bepaald door de coronacrisis, Brexit en de ontvlechting 
van de Belastingdienst (dus onze nieuwe status van 
zelfstandig directoraat-generaal). Ik wil deze onderwerpen 
hier nog eens noemen, omdat ze veel invloed hebben 
gehad op ons werk en de werkdruk binnen onze 
organisatie. En dat nog steeds hebben.

Al met al hebben onze medewerkers in 2021 veel 
werk verzet. Ik ben trots op al die professionele en 
bevlogen douaniers die dat hebben gedaan. Met 
elkaar, maar vaak ook samen met collega’s van andere 
handhavingsdiensten. Met even veel enthousiasme 
vertellen een paar van deze vakmensen in dit jaaroverzicht 
ons verhaal. Ik wens u veel leesplezier.

Namens het MT Douane,

Nanette van Schelven, 
Directeur-generaal Douane Nederland
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De Douane: voor een veilig, 
gezond en welvarend Europa

beschermen we daarmee ook de rest van ons werelddeel 
en zijn 500 miljoen inwoners. We zijn dus zogezegd de 
poortwachter van Europa. Die rol voeren we uit in havens, 
op vliegvelden, langs de kust, in goederenloodsen en bij 
(post)bedrijven.

De Douane is een handhavingsdienst. We controleren of 
burgers en bedrijven zich aan bepaalde regels voor invoer 
en uitvoer houden. En we helpen ze om daaraan te voldoen. 
Goede informatie en makkelijke aangiftesystemen zijn de 
basis van ons werk. Onze dienstverlening vullen we aan met 
controles. Administratieve controles, maar ook fysieke, dus 
van de goederen zelf. We voeren ze op een slimme manier 
uit: gericht, op basis van ervaring, informatie en risico’s 
die we afleiden uit data. En met behulp van de beste en 
modernste hulpmiddelen, zoals speurhonden, scan- en 
detectieapparatuur, een drone-team, een duikteam en een 
geavanceerd laboratorium.

Veel zaken mogen gewoon de grens over. Sommige dingen 
alleen als er belasting voor is betaald, of als er de juiste 
papieren voor zijn. Dat checken we. Weer andere goederen 
mogen ons land absoluut niet in. Bijvoorbeeld omdat ze 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Onze taak 
is om die ongewenste zaken tegen te houden. Dat is extra 
belangrijk omdat er na onze check aan de grens verder geen 
controles meer zijn in de EU. Als wij ons werk goed doen, 

Mensen kennen de Douane vaak vooral van Schiphol. Waar we geen paspoorten 
controleren, zoals veel mensen denken. Maar wel bagage. Dat is namelijk wat we 
doen: toezicht houden op goederen die de buitengrens van de Europese Unie over 
gaan. En dan gaat het om veel meer dan alleen wat reizigers bij zich hebben. Want 
Nederland heeft een belangrijke rol in de wereldwijde handel en logistiek. Van alle 
goederen voor de Europese markt komt ongeveer een derde hier de grens over. 
Vooral met containerschepen in de Rotterdamse haven en met vrachtvliegtuigen op 
Schiphol. En omgekeerd gaan vanuit Nederland heel veel goederen de wereld over.
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We zorgen ervoor dat burgers en bedrijven belastingen 
betalen. Zoals accijns op onder andere bier, tabak en 
brandstoffen. De opbrengst, vele miljarden euro’s, gaat 
naar de Nederlandse schatkist. Dit geld draagt bij aan het 
financiële fundament van Nederland. Het gaat naar scholen, 
wegen, ziekenhuizen en andere zaken waar iedereen in 
ons land iets aan heeft. We zorgen er ook voor dat er 
douanerechten worden betaald bij de invoer van goederen. 
Dat geld gaat naar Brussel. Ons werk heeft een hoog 
Europees gehalte: Europa is één van onze opdrachtgevers. 
Verder werken we voor 9 Nederlandse ministeries, 
waaronder onze belangrijkste opdrachtgever: het ministerie 
van Financiën.

Met onze controles leveren we ook een bijdrage aan 
een sterke en eerlijke economie. We bestrijden namelijk 
oneerlijke concurrentie door namaakartikelen tegen te 
houden. En producten die anders tegen bodemprijzen 
op de Europese markt zouden worden gedumpt. Ook 
helpen we het bedrijfsleven door een snelle en makkelijke 
douaneafhandeling, met zo weinig mogelijk administratieve 
lasten. Alles om ervoor te zorgen dat de handel en logistiek 
geen onnodig oponthoud hebben. Belangrijk voor heel 
Nederland, want deze sectoren zorgen voor veel banen 
en welvaart. We zoeken in ons werk steeds het evenwicht 
tussen verantwoord controleren en dienstverlening. 
Bedrijven die betrouwbaar zijn gebleken, krijgen 
bijvoorbeeld minder (zware) controles. Ons intensieve 
overleg met het bedrijfsleven, uniek in de wereld, helpt bij 
een soepele samenwerking.

Onze opdrachtgevers en wij bundelen onze krachten in 
allerlei samenwerkingsverbanden. Dat doen we ook met 
meerdere andere overheidsdiensten, zoals de NVWA en 
RVO. Met onder andere de FIOD, Politie en Koninklijke 
Marechaussee werken we samen bij de aanpak van 
bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit. En we hebben 
nauwe banden met (douane)organisaties in het buitenland. 
Want samen staan we sterker. Dat geldt ook voor onze 
medewerkers. Want al is het douanewerk voor een groot 
deel geautomatiseerd, onze medewerkers zijn onmisbaar. 
Ons werk vraagt om mensen die stevig in hun schoenen 
staan, en de goede dingen op de juiste manier doen. We 
werken in dienst van de samenleving, dus iedereen moet op 
ons kunnen vertrouwen. Het onderwerp integriteit staat dan 
ook hoog op onze agenda.

In de 425 jaar dat de Douane bestaat, is de wereld complexer 
geworden. De internationale handel is groter dan ooit. 
Consumenten kopen steeds meer bij webshops over de hele 
wereld. Criminele organisaties werken als multinationals, en 
worden slimmer en brutaler. Daarom blijven we vernieuwen 
en verbeteren. Gelukkig zit innovatie ons in het bloed. 
Met bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap testen we 
technieken als AI, blockchain, big data, sensortechnologie 
en autodetectie. Zo werken we aan betere dienstverlening, 
slimme handhaving en soepele logistiek. Dat betaalt zich 
uit: op internationale ranglijsten van internationale logistiek 
en douaneafhandeling staan we elke keer weer in de top. 
We worden gezien als één van de beste douanediensten 
van de wereld. Dat willen we graag blijven, daar werken we 
hard aan. Elke dag weer. Voor onze opdrachtgevers. Voor 
inwoners en bedrijven. Voor een veilig, gezond en welvarend 
Nederland en Europa.
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Een jaar in vogelvlucht

Elk jaar zijn er gebeurtenissen, ontwikkelingen en trends die onze 
bijzondere aandacht vragen – naast onze reguliere werkzaamheden. 
Wat hield ons in 2021 zoal bezig?

CVB: meer grip op fiscale risico’s 

Eind 2021 begon de Douane met het stap voor stap 
invoeren van het Container Vrijgave Bericht (CVB). Met 
het CVB stelt de Douane strengere eisen aan aangiften 
van goederen van buiten de EU die met een schip worden 
aangevoerd. Ondernemers in alle havensectoren krijgen 
hiermee te maken. Thom van Vugt, CVB-contactpersoon 
bij de Douane, legt uit hoe het CVB de Douane helpt om 
voor minder fiscale risico’s te zorgen.

De strengere eisen: voortaan wordt vooraf gecontroleerd of 
de nadere aangifte van een maritieme lading kan worden 

afgeschreven op de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO). 
Zo wil de Douane het indienen van onjuiste aangiften 
tegengaan. Met het CVB vergelijkt de Douane de nadere 
aangifte van een douane-expediteur of importeur met 
de ATO van een rederij of cargadoor. Goederen kunnen 
een terminal pas verlaten, als het Bill of Lading-nummer 
(B/L-nummer) en het gewicht in de nadere aangifte gelijk 
zijn aan de ATO.

Sinds de invoering van het CVB kan de nadere aangifte 
pas ingediend worden bij aankomst van het schip in de 
Nederlandse haven, zoals staat in de aankomstmelding 
(ATA). Dus pas nadat de goederen ook echt zijn gelost. 
Hierdoor heeft de Douane meer zekerheid dat de informatie 
van de nadere aangifte hetzelfde is als die in de ATO. 
Als deze gegevens niet matchen, weigert de Douane de 
nadere aangifte en geven we geen toestemming voor het 
vertrek van de lading.
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Eerder gebeurde het zuiveren van de ATO’s met de nadere 
aangiften achteraf. Hierdoor kon het zijn dat de Douane 
invoeraangiften vrijgaf voordat de goederen ook echt 
waren gelost. “Dit te vroeg aangeven hebben we met het 
CVB onmogelijk gemaakt”, zegt Van Vught. “Dat was ook 
een eis van ‘Brussel’, die al langer vroeg om een verplichte 
match tussen de ATO met de nadere aangiften. Aangiftes van 
maritieme importlading achteraf controleren en aanpassen 
zorgde namelijk voor fiscale risico’s. Zo steeg het risico’s dat 
er tegen een verkeerd tarief werd aangegeven als invoer-
aangiften werden ingediend voordat de goederen ook echt 
in een Nederlandse haven waren. Een ander nadeel was 
het grote aantal mismatches tussen de ATO en de nadere 

aangifte: de gegevens op beide aangiften waren vaak niet 
hetzelfde.”

Op zeker moment had de Douane te maken met zo’n 
60.000 mismatches per maand. Van Vugt: “In 2021 zagen 
we een forse stijging, onder andere door Brexit. Veel 
ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk 
hadden geen ervaring met douaneformaliteiten. Ze 
hebben het aangifteproces waarschijnlijk onderschat. De 
meeste fouten werden gemaakt met het bruto gewicht: 
het gewicht op de paklijst of factuur was niet gelijk 
aan de ATO. Ook werden vaak verkeerde BL-nummers 
gemeld, en waren er veel verschillen in het aantal 
verpakkingseenheden of colli dat aangegeven was.”  
“Zulke mismatches leverden veel onnodig herstelwerk 
op”, stelt Van Vugt. “Voor de Douane, maar ook voor alle 
schakels in de logistieke keten. Er moesten naspeuringen 
worden gedaan, aangiftes moesten worden gecorrigeerd 
en bedrijven liepen het risico op forse boetes. Het CVB 
voorkomt dit, want het dwingt onze klanten om een 
juiste aangifte te doen. Het levert dus aan beide kanten 
voordelen op.”

Brancheverenigingen, belangenorganisaties, 
Portbase en de Douane sloegen de handen ineen voor 
een geruisloze invoering van het CVB. Via de website 
www.voorbereidophetcvb.nl werden alle partijen in de 
logistieke keten geïnformeerd en aangespoord om zich op 
te maken voor het CVB.
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van 30 miljoen in 2018 naar honderden miljoenen in 2021. 
Deze groei betekent flink wat extra werk voor de Douane.

Ook andere ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen. Omdat 
consumenten korte levertijden verwachten, worden goederen 
vaak al geïmporteerd voordat ze zijn besteld. Ze kunnen dan 
sneller worden bezorgd bij de klant. Omdat de producten dan 
dus nog niet zijn verkocht, is het voor de Douane lastiger om 
de waarde ervan vast te stellen. En dus om de belastingen 
bij invoer te bepalen. De artikelen zijn vaak gemaakt 
in landen met lage productiekosten, wat ons werk nog 
moeilijker maakt. Ook komen er steeds meer spelers bij in de 
e-commercesector. Zoals partijen die ‘drop shipping’ mogelijk 
maken. Dat is verkoop zonder eigen voorraad. En partijen 
die voor ondernemingen de douaneaangiftes regelen, 
bijvoorbeeld. Hierdoor raakt de informatie over bestellingen 
nog meer versnipperd. Voor de Douane wordt het zo lastiger 
om te controleren of aangiftes kloppen.

We hebben daarom verschillende beslissingen genomen om 
greep te houden op de snel groeiende goederenstromen 
vanuit landen buiten de EU. Zo worden aangiftes verdeeld 
over meerdere aangiftesystemen, per transactietype en soms 
per land waar de goederen vandaan komen. Ook brengen 
we met data-analyse in kaart waar de meeste risico’s liggen, 
waardoor we slimmer kunnen controleren. En we hebben 
goed gekeken op welke plekken in de organisatie we extra 
controlecapaciteit nodig hebben, met het oog op de enorme 
stijging van het aantal aangiftes.

Verder kregen we te maken met de invoering van nieuwe 
btw-regels voor webwinkels van buiten de EU. Deze regels 
zijn eerlijker voor EU-ondernemers. Wat de nieuwe regeling 
inhoudt: de vrijstelling van invoer-btw over goederen met 
een waarde van 22 euro of minder vervalt. En EU-leveranciers 
die voor meer dan 10.000 euro per jaar verkopen aan 
consumenten in de EU, moeten het btw-tarief rekenen van 

E-commerce: volop in beweging

E-commerce is, simpel gezegd, de online verkoop 
van spullen. Dit is een markt die ons behoorlijk wat 
uitdagingen geeft. Omdat mensen veel en steeds meer 
bij buitenlandse webshops kopen. Maar ook omdat op 
1 juli 2021 een nieuwe btw-regeling voor de branche is 
ingegaan. De Douane zet zich volledig in om goed toezicht 
te blijven houden in deze dynamische bedrijfstak.

Consumenten bestellen steeds meer online in webshops in 
landen buiten de Europese Unie (EU). Tijdens de coronacrisis 
was er zelfs een piek in het aantal internetaankopen. Het 
gevolg: containers liggen nu vol met tienduizenden pakketjes 
voor evenveel particulieren. Eerder zaten daar vaak maar 
één of een paar grote orders in. Het aantal aangiftes dat de 
Douane moet verwerken, is daardoor explosief gestegen: 
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ICS 2 bestaat uit verschillende Nederlandse en Europese 
applicaties en portalen die met elkaar verbonden zijn. 
Vanwege de grootte, complexiteit en gevolgen van ICS 2 
wordt het systeem in fases ingevoerd. Dit in overleg met 
het bedrijfsleven. Gerritsen: “Stapsgewijs bouwen we die 
hoeveelheid informatie met elkaar op. De eerste fase in 
Nederland richt zich op de postzendingen van PostNL.”

PostNL is in fase 1 dus de enige aangever in deze 
goederenstroom, maar met 60 miljoen pakketten per jaar 
een grote. Gerritsen: “Voor inkomende post moet PostNL 
digitaal een zogenoemde ‘summiere aangifte’ aanleveren. 
Eerder moest daarin minimaal een omschrijving van de 
goederen staan. In ICS 2 moeten meer gegevens worden 
ingevuld. Zoals informatie over de verzender en ontvanger 
van een pakketje. Bijvoorbeeld: een zending is aangegeven 
als een stoffensample. Wordt het pakje verstuurd vanaf 
een adres dat dankzij risicoanalyse van de verbeterde data 
bij ons bekendstaat als een medicijnenfabriek? Dan gaat 

de landen waarin ze verkopen. En hier ook btw afdragen. 
Ook krijgen platforms die de verkoop aan consumenten 
in de EU mogelijk maken, zoals Amazon en eBay, meer 
verantwoordelijkheden bij het aangeven en afdragen 
van btw. 

Om dit alles mogelijk te maken, hebben we onder andere 
het nieuwe aangiftesysteem DECO gebouwd, voor goederen 
die onder de nieuwe btw-regels vallen. En we hebben veel 
overlegd met collega’s van het ministerie van Financiën 
en ‘Brussel’, om de invoering goed te laten verlopen. De 
Douane heeft ook veel gedaan om het bedrijfsleven voor te 
bereiden op de komst van de nieuwe btw-regeling. Onder 
andere door de publicatie van een whitepaper waarin alle 
belangrijke wijzigingen staan.

ICS 2: veiligheid voorop

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het 
aangiftesysteem Import Control System versie 2, dus 
ICS 2. Via ICS 2 worden zoveel mogelijk gegevens 
verzameld over goederen die bestemd zijn voor de 
Europese Unie (EU). De eerste fase van invoering, 
die is gestart in 2021, richt zich op postzendingen. 
Shirley Gerritsen, directeur van het Douane Landelijk 
Tactisch Centrum, vertelt hierover.

Het idee achter het nieuwe systeem: meer veiligheid. 
Gerritsen: “Sinds 9/11 weten we hoe kwetsbaar onze 
samenleving is. Daarna zijn er ook in Europa aanslagen 
gepleegd. Er is een bom in een luchtvrachtpakket gevonden. 
Terrorisme is geen ver-van-mijn-bed-show meer. ICS 2 
is een EU-breed monitoringsysteem dat zorgt voor meer 
en betere gegevens. En dus een betere risicoanalyse van 
goederen die de Europese Unie binnenkomen. Via land, 
lucht, water of spoor.” 
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Meer en grotere drugszendingen onderschept

Bestrijding van verdovende middelen is sinds lange tijd een 
belangrijke taak van de Douane. In 2021 namen we in de 
havens en op Schiphol in totaal bijna 72.000 kilo cocaïne in 
beslag. Dat is 47% meer dan in het jaar ervoor. Ook zorgden 
onze intensievere controles van de post ervoor dat er daar 
meer drugs in beslag zijn genomen. Dat gaat vooral om 
synthetische drugs.

Het aantal ‘vangsten’ van cocaïne stijgt al jaren, zowel in 
aantallen als in gewicht. En dat gaat niet alleen om zeevracht. 
Bijvoorbeeld: in 2021 vonden we bijna 1.850 kilo in 
luchtvracht. In 2020 was dat nog ruim 700 kilo. Dit komt ook 
doordat we ons risicomanagement het afgelopen jaar verder 
hebben verbeterd: bijna 8 op de 10 ‘maritieme’ drugsvangsten 
is het resultaat is van onze eigen risicoanalyse.

We controleren dus steeds slimmer. Dat is hard nodig, omdat 
drugsbendes steeds nieuwe methodes bedenken om hun 
smokkelwaar de grens over te krijgen. De Douane wil zo vroeg 
mogelijk zendingen met een hoog risico inspecteren, aan 
boord en aan land. Gerichte, innovatieve (fysieke) interventies 
zorgen ervoor dat onze controles steeds beter werken. Zo 
werken we op basis van data-analyse, en kunnen we een 
beroep doen op ons duik- en droneteam.

Verder nam de Douane in 2021 bijna 15.500 postzendingen 
in beslag, met vooral synthetische drugs. Het aantal 
zogenoemde ‘bevindingen’ van XTC in de post is het afgelopen 
jaar sterk gestegen: van 2.284 naar 4.755. Dit komt ook door 
onze intensievere controles. En doordat we meer capaciteit 
hebben ingezet voor het toezicht op de post. Ook opvallend 
is een grote vangst van grondstoffen voor de productie 
van XTC: ruim 4.000 kilo MAMDPA. Dit is een nieuwe stof 

er bij ons een lampje branden: is het misschien een medicijn 
dat in de EU verboden is? Maar is de zending gewoon als 
een legaal medicijn aangegeven, dan is er geen reden om te 
controleren. De toegevoegde waarde van ICS 2 zit hem dus 
echt in die betere informatiepositie. Hoe meer gegevens, hoe 
groter de kans dat we afwijkingen ontdekken.”

Belangrijk is dat de gegevens over een zending vóór vertrek 
van het vliegtuig beschikbaar zijn in ICS 2. Zo kunnen 
EU-landen al vóór het opstijgen risico’s beoordelen. 
Gerritsen: “Als er na een automatische analyse van gegevens 
een risico blijkt, dan kijkt een douanemedewerker of er 
inderdaad iets aan de hand is. De Douane kan dan extra 
gegevens opvragen of meer screenings doen. We werken 
daarbij samen met de Koninklijke Marechaussee. Als uit de 
extra informatie blijkt dat er echt een dreiging is, dan bepaalt 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
of de zending niet mag worden geladen. Dat moet natuurlijk 
allemaal zorgvuldig gebeuren. We willen niet zomaar een 
vliegtuig tegenhouden.”

Gerritsen benadrukt dat de invoering van ICS 2 iets vraagt 
van álle spelers in de keten. “Het raakt uiteindelijk elke 
marktdeelnemer die zich bezighoudt met het afhandelen, 
verschepen en vervoeren van vracht, pakketten en 
poststukken. Van postbedrijven binnen en buiten de EU tot 
luchtvrachtvervoerders en logistieke dienstverleners tot 
bedrijven in het zee-, rail- en wegtransport.”
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Met onze nationale partners bekijken we hoe we onze 
drugsbestrijding samen kunnen versterken. Bijvoorbeeld 
door onze inzichten in de werkwijzes van de internationaal 
opererende drugshandel te delen.

Door nauwere internationale samenwerking willen we drugs 
steeds eerder kunnen onderscheppen. Dat wil zeggen: zo 
dicht mogelijk bij de bron. Daarom halen we de banden aan 
met autoriteiten in gebieden waar verdovende middelen 
vandaan komen. Door in die gebieden liaisons te plaatsen, 
krijgen we een betere informatiepositie. En krijgen we 
risicovolle goederenzendingen eerder en beter in beeld.

Sneller lucht van drugs

De Douane werkt steeds aan nieuwe, slimmere methodes 
en technieken. Dat is onder andere nodig om in te 
spelen op de steeds sluwere smokkelmethodes die 
drugscriminelen verzinnen. Een bijzondere vernieuwing 
is de Odor Extracting Device (OED), die speciaal is 
ontwikkeld om containers sneller te kunnen controleren 
met speurhonden. Deze methode, waarbij we lucht uit 
containers halen, is uniek in de douanewereld. Er is dan 
ook uit de hele wereld belangstelling, vooral van onze 
buitenlandse douanecollega’s. 

De Douane gebruikt al jaren honden om drugssmokkel 
te bestrijden. Honden hebben een hele goede neus en 
kunnen daarmee allerlei geuren herkennen. De OED is een 
middel om het maximale uit dat bijzondere talent te halen. 
We hoeven bij deze methode de containers die we willen 
controleren niet eens meer open te maken. We stoppen 
nu een holle, metalen pen door de rubbers van de deuren. 
Daar gaat een slangetje doorheen, dat is aangesloten op een 
vacuümpomp. Die pomp zuigt de lucht uit de container over 
een watje in een glazen potje. Dat watje werkt als een zeef: 
de moleculen blijven hangen in de vezels. 

die internationaal nog niet eerder is gevonden door een 
douanedienst. In totaal hebben we ruim 8.700 kilo aan 
zogenoemde ‘precursoren’, grondstoffen voor drugs, in 
beslag genomen. Ook opmerkelijk is de grote hoeveelheid 
LSD die in de briefpost het land uitgaat: die hebben we meer 
dan 1.600 keer gevonden.

De Douane is actief in samenwerkingsverbanden als het 
Multidisciplinair Interventie Team (MIT) en het Hit And Run 
Cargo-team (HARC). In het MIT werken Openbaar Ministerie, 
Politie, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en 
Douane samen tegen ondermijnende (drugs)criminaliteit. 
In het HARC bestrijden Zeehavenpolitie, FIOD en Douane 
samen de drugssmokkel in de haven van Rotterdam. 
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kunnen de methode gebruiken voor lastige zendingen. 
Criminelen maken het de Douane namelijk steeds moeilijker. 
Ze mengen bijvoorbeeld cocaïne met meel, zodat je de drugs 
niet kunt zien op een scan. Of ze stoppen drugs in schroot, 
waar een hond slecht bij kan. Met de OED kunnen we dat 
soort illegale zendingen makkelijker op het spoor komen. 

Met de OED kunnen we meer controles uitvoeren in dezelfde 
tijd. Met minder overlast voor het logistieke proces. We 
hoeven met deze methode bijvoorbeeld de verzegeling 
van een container te niet verbreken. Of de goederen te 
lossen. De goederen blijven ‘zoals ze zijn’. Dat is ook 
verzekeringstechnisch beter. En als je koelcontainers met 
fruit niet hoeft te openen, start het rijpingsproces niet 
eerder. Ook kunnen we met de OED al veel eerder checken, 
bijvoorbeeld al aan boord van een schip. Daar kan een 
medewerker naartoe gaan en lucht ‘aftappen’. Zo kunnen we 
al voordat de containers op de kade staan laten weten of we 
verder moeten controleren.

Drones: ogen in de lucht

Lange rijen duinen, lappendekens van bedrijfsterreinen 
en doolhoven van containers op terminals: het is soms 
lastig om toezicht te houden aan de kust. Ondanks 
alle douanemedewerkers en camera’s. Daarom zetten 
we sinds 2021 ook drones met dag- en nachtkijkers in. 
Op dit moment alleen nog in de Rotterdamse haven. 
Darko Brodic, manager van het Droneteam van de 
Douane, vertelt over ons toezicht met drones.

“We hebben te maken met allerlei smokkelmethodes”, 
vertelt Brodic. “Zoals insluipers, criminelen die terreinen 
binnendringen om drugs uit containers te halen. Dit kan 
natuurlijk gevaarlijk zijn. Voor douaniers, maar ook voor 
andere mensen die in de buurt zijn. En het zorgt voor 

De honden ruiken daarna aan de potjes. Dat gebeurt in een 
gecontroleerde, prikkelvrije en steriele ruimte bij een vaste 
temperatuur. Een hond kan dan binnen 20 seconden 10 
potten controleren. Door de reactie van de hond weten we 
welke containers we verder moeten inspecteren. Dat kan 
zijn omdat er drugs in zit. Maar het kan bijvoorbeeld ook 
gaan om chemicaliën waarmee je verdovende middelen kan 
maken, tabak en geld. De techniek werkt namelijk bij alles 
wat moleculen afgeeft. We kunnen de methode op allerlei 
plekken gebruiken, van de Eemshaven tot Vlissingen. Want 
behalve een vaste ruimte in de haven van Rotterdam hebben 
we ook een mobiele ruimte, in een vrachtwagen.

De OED is ook te gebruiken voor andere ruimtes dan 
containers. Die moeten dan wel afgesloten zijn. En we 
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Als eventueel bewijs. Als er toevallig gezichten of omtrekken 
van het ‘publiek’ zijn vastgelegd, dan worden die geblurd of 
op een andere manier onherkenbaar gemaakt. De rechten 
en privacy van burgers zijn dus beschermd.

De drone heeft zich in korte tijd bewezen als een nuttig 
hulpmiddel voor de Douane bij toezicht en opsporing. Bij 
Douane Rotterdam Haven worden nog meer medewerkers 
opgeleid tot piloot. Ook in een paar andere zogenoemde 
‘maritieme’ regio’s gaan collega’s opgeleid worden tot 
dronepiloot. “Ook daar zijn we dus bezig met het vormen 
van droneteams”, vertelt Brodic. “En we denken erover 
om in het hele land deze teams op te zetten. Want de 
‘bird’s eye view’ kan overal extra waarde hebben voor 
het douanewerk.”

logistieke vertraging. Het kost de douanemedewerkers 
namelijk veel tijd om te bepalen waar verdachte personen 
zijn. Want vanaf de grond kun je niet alles zien. Daarom 
dacht ik een paar jaar geleden: hoe kunnen we dit soort 
locaties beter in het vizier krijgen? Het antwoord lag voor de 
hand: vanuit de lucht. En toen kwam ik al snel bij drones uit. 
Volgens mij zouden die een goede aanvulling kunnen zijn op 
ons pakket aan handhavingsinstrumenten.”

Brodic diende zijn idee in bij de afdeling die zich bezighoudt 
met innovatie, en kreeg de kans om het van tekentafel naar 
praktijk te brengen. “Daar moet je heel wat stappen voor 
zetten. Je moet bijvoorbeeld piloten uitzoeken en opleiden, 
een aanbestedingstraject voor de drones doorlopen en 
een operationeel handboek opstellen. En veel afstemmen 
met de Inspectie Leefomgeving & Transport. Omdat je als 
luchtvaartoperator het luchtruim gaat gebruiken en je je dus 
aan allerlei regels moet houden. Gelukkig hebben heel veel 
mensen binnen en buiten de organisatie daarbij geholpen.” 
Het resultaat mag er zijn: een heus Douane Droneteam, met 
de modernste apparatuur. 

De ervaringen met de vliegende camera’s zijn tot nu toe 
positief, vertelt Brodic. “We kunnen alles ’s nachts en 
overdag prima zien, en we zien meer dan eerder. Door 
de goede zoomfunctie kunnen we ook van grote afstand 
haarscherpe beelden maken. Ook belangrijk: je bent zelf ver 
weg, dus zo goed als onzichtbaar. Dat is niet alleen handig 
als je aan het surveilleren bent, maar ook als je bijvoorbeeld 
verkenningswerk doet. Ons team wordt namelijk ook wel 
eens ingezet bij een aanhouding door onze collega’s van het 
Team Bijzondere Bijstand.”

De beelden worden opgenomen volgens een vast protocol. 
Alles wat ‘conform’ is, dus waar geen verdachte zaken op 
te zien zijn, wordt verwijderd. Opnames waarop verdachte 
zaken of een ‘heterdaad’ te zien zijn, bewaren we. 
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snel leverbaar was. Ik ben blij dat het blauw terug is. Blauw 
staat voor betrouwbaarheid en gezag. En het is een kleur die 
iedereen staat. Onze medewerkers zijn er nu vooral blij mee.”

“De Douane staat bekend als een moderne organisatie”, 
gaat Van Schelven verder. “Dat oude uniform gaf een 
jarentachtig-gevoel: groot, wijd en zonder rek. Echt belegen. 
We waren dus zeker aan iets nieuws toe. De nieuwe kleding 
is functioneel, helemaal toegesneden op onze verschillende 
werkzaamheden. Je kunt je steeds ‘fit for the job’ kleden. 
Iedereen ziet er heel verzorgd uit, veel professioneler.” 

“Het nieuwe uniform is goed voor onze herkenbaarheid. 
Medewerkers voelen zich zichtbaarder. Ze zeggen: 
‘Mensen weten waar ik voor sta, het past bij het werk dat 
ik doe’. Zelf merk ik het ook. Als ik nu ergens kom, krijg ik  
complimenten. Op social media schreef iemand: ‘Alleen al 
voor dit uniform zou ik bij de Douane gaan werken’. Dat is 
heel leuk om te lezen.”

De Douane in het nieuw

Eind april kreeg de Douane een nieuw uniform. Het oude 
was bijna 20 jaar oud en voldeed niet langer. Hoog tijd 
voor iets nieuws, dus. Mode-ontwerper Mart Visser en 
Nanette van Schelven, directeur-generaal van de Douane, 
zijn beiden trots op het resultaat.

Het nieuwe uniform is eigentijds, draagbaar en duurzaam, en 
het doet recht aan het veelzijdige werk van douaniers. Het is 
zichtbaar en herkenbaar, in het nieuwe en toch vertrouwde 
blauw. Mart Visser vertelt: “De opdracht was simpel: er zijn 
klachten over het oude uniform, dus er moet iets nieuws 
komen. Dat snapte ik wel. In je vrije tijd draag je lichte 
stoffen met stretch, en dan moet je op je werk een soort 
betonblok aan. Dat schiet natuurlijk niet op. Een uniform 
moet gewoon goed zitten. Er zijn de laatste jaren enorme 
ontwikkelingen geweest op het gebied van stoffen. Met een 
goede materiaalkeuze ben je dus al een heel eind.”

Visser dook voor zijn opdracht helemaal in de wereld van de 
Douane. “Wat ik bij de mensen met wie ik heb gesproken 
merkte, is dat er echt kracht van ze uitgaat. Dat voel je, die 
energie. Je kan dan ook niet zomaar bij de Douane werken. 
Je moet stevig in je schoenen staan. Dat is ook wat deze 
nieuwe kleding uitstraalt en versterkt.”

Vissers voorkeur voor blauw was aanvankelijk wel een 
dingetje. Van Schelven legt uit: “Groen is de kleur van de 
Douane. We hebben een groen logo en groene strepen op de 
auto. We zeggen dan ook wel eens dat douanemedewerkers 
een groen hart hebben. Die kleur weghalen, dat roept 
emoties en weerstand op. Maar van groen naar blauw is 
niet zo’n grote stap als veel mensen denken. We waren de 
enige douaneorganisatie die groen droeg, samen met de 
Duitsers. De rest draagt blauw of zwart. Wij ook, tot na de 
oorlog. Door tekorten was groene stof toen de enige die 
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Naar een toekomstbestendige Douane

Allerlei ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie zorgen voor 
serieuze uitdagingen. Bijvoorbeeld de uitstroom van personeel en de groei van 
de wereldwijde handel. Om ons werk goed te kunnen (blijven) doen, moeten 
we daar op tijd op inspelen en werken aan een Douane die klaar is voor de 
toekomst. Het Strategisch Meerjarenplan bepaalt onze koers voor de komende 
jaren. Dit plan is omgezet in verschillende programma’s die met elkaar 
samenhangen. In 2021 is er al van alles in gang gezet voor deze programma’s.

Gelaagde handhaving

Er komen steeds meer goederen de grens over, en er is 
steeds meer ondermijnende criminaliteit. Dat vraagt om 
een zo efficiënt mogelijk toezicht. Daarom werkt de Douane 
aan zogenoemde gelaagde handhaving, met 3 verschillende 
stromen. Elke stroom heeft een eigen risicoprofiel en 
bijpassende controles. Dit moet leiden tot gerichtere 
controles: minder ingrijpende controles bij bedrijven die 

bewezen hebben dat ze betrouwbaar zijn, en strengere 
controles voor bedrijven die bij ons niet bekend zijn of 
die een slechte staat van dienst hebben. Zo faciliteren we 
betrouwbare bedrijven meer. En hebben we meer capaciteit 
voor controles waar een groter risico zit. Het uiteindelijke 
doel: steeds betere informatie en 100% toezicht. We 
controleren niet alles fysiek, maar hebben wel alles in beeld.

Het programma heeft zich in 2021 vooral beziggehouden met 
het verder vormgeven van de groene stroom, met bedrijven 
waarvan we de administraties kennen en vertrouwen. 
Gelaagd handhaven is een nieuwe manier van werken: 
compliancegericht in plaats van risicogericht. Een ‘groen’ 
bedrijf is in principe compliant: we gaan ervan uit dat het zich 
aan de regels houdt. Behalve als er bewijs is dat dit niet zo 
is. Dat houdt in dat we onze processen en techniek anders 
moeten inrichten. En dat douanemedewerkers anders gaan 
werken. We hebben in kaart gebracht wat daarvoor nodig is.
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We zijn vorig jaar ook gestart met geautomatiseerde 
detectie, oftewel autodetectie. Dit gaat om machine-
learning-modellen die data slim combineren en zo patronen 
herkennen. We zijn begonnen met het trainen van die 
algoritmes. En met het maken van dossiers over hoe we 
dat hebben gedaan. We hebben geprioriteerd: welke 
algoritmes gaan we als eerste trainen, waar hebben ze 
de meeste impact? We hebben een begin gemaakt met 
de inrichting van het interne proces. Een algoritme moet 
namelijk eerst op een proces worden ‘geplakt’ voordat het 
zijn werk kan doen. Bij dit alles werken we samen met onze 
opdrachtgevende ministeries. En met Brussel, want ook 
daar moeten ze weten dat we een nieuw toezichtssysteem 
inrichten. Ook het bedrijfsleven moet op de hoogte zijn van 
wat dit voor ze gaat betekenen. En we willen ook weten of ze 
hier ideeën over hebben. We hebben ook overlegd met post- 
en koeriersbedrijven. De poststroom is namelijk de eerste 
waarop we de algoritmes gaan testen. 

Deze nieuwe manier van werken is alleen mogelijk met 
goede informatie over bijvoorbeeld logistieke stromen 
en marktdeelnemers. Daarvoor is dit programma dus 
afhankelijk van het dataplatform van het programma 
Verbeterde informatiepositie. We gaan steeds meer naar 
een manier van werken die gebaseerd is op data. Dat vraagt 
om meer ‘datageletterdheid’ van bestaande medewerkers, 
en nieuwe functies als data-scientists en data-analisten. Dit 
alles heeft gevolgen voor onze personeelsplanning. Door 
meer datagedreven te werken, is de reden om een zending te 
controleren objectiever. Daardoor is er minder ruimte voor 
frauduleuze acties door medewerkers.

Autodetectie: met data meer doen in 
minder tijd

De Douane wil meer datagedreven gaan werken, voor een 
slimmere handhaving en soepelere logistiek. Daaraan 
werken we onder meer in het project Autodetectie: 
geautomatiseerd toezicht op basis van data. Dat gaat 
van patronen zien in aangiftedata tot illegale goederen 
herkennen op scanbeelden. 2021 was een belangrijk 
jaar voor dit project: de Douane experimenteerde met 
de inzet van kunstmatige intelligentie en zette de eerste 
pilotprojecten op. Innovatie-projectleiders Norbert 
Kouwenhoven en Micha Slegt vertellen erover. 

Norbert Kouwenhoven: “Autodetectie staat voor 
geautomatiseerde detectie van afwijkingen op basis van 
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aan een visie op handhaving in verschillende stromen. Met 
minder en minder ingrijpende interventies in de logistiek bij 
bedrijven die bewezen hebben dat ze betrouwbaar zijn, en 
meer controles bij onbekende ondernemers. “Autodetectie 
kan daarbij helpen”, zegt Kouwenhoven. “Bijvoorbeeld door 
de betrouwbaarheid van een bedrijf objectief te meten en 
te bepalen. Maar ook door een melding te geven als een 
betrouwbaar bedrijf ineens iets anders dan normaal doet.”

Slegt: “Uiteindelijk kunnen deze vernieuwingen de hele 
Douane effectiever maken. Algoritmes zijn niet noodzakelijk 
beter in het analyseren van x-raybeelden dan mensen. Maar 
ze kunnen wel veel meer werk tegelijk doen. Dat is nodig, 
want we moeten enorme aantallen goederen verwerken. 
Vooral in Rotterdam. Autodetectie kan ons helpen daar grip 
op te houden, door meer te doen in minder tijd. En door te 
controleren waar het grootste risico zit, zorgen we voor een 
zo soepel mogelijke afhandeling voor bedrijven.”

Verbeterde informatiepositie

De Douane wil een meer datagedreven organisatie worden. 
We hebben een schat aan gegevens, uit allerlei bronnen. 
Daar willen we slimmer mee omgaan. Dat is het doel van het 
programma Verbeterde informatiepositie. Het programma 
werkt aan manieren om data geautomatiseerd en in 
samenhang te ontsluiten. Voor een betere risicoanalyse, 
en dus een betere handhaving. Maar ook voor meer 
interne doelen: voor een betere verantwoording en betere 
managementinformatie. Het idee: data verzamelen en 
bewerken, op zo’n manier dat medewerkers er optimaal 
gebruik van kunnen maken. Ze krijgen dan steeds de data die 
ze nodig hebben, op het juiste moment.

Om dit te bereiken heeft de Douane in 2021 meerdere 
stappen gezet. We zijn gestart met een verkennend 

data. Dat kunnen zogenoemde ‘gestructureerde data’ zijn, 
zoals aangiftes. Of ‘ongestructureerde data, zoals scans, 
foto’s en video’s. In 2021 zijn we 3 sporen gestart: het 
automatisch interpreteren van x-ray-beelden, het beter 
filteren van gestructureerde data en het gebruik van externe 
data, bijvoorbeeld van de Kamer van Koophandel, andere 
douanediensten en van bedrijven zelf. In het afgelopen jaar 
hebben we de eerste algoritmes getraind en getest. Daarna 
hebben we onze collega’s gevraagd waar we die technieken 
als eerste in de praktijk kunnen uitproberen. Dat leverde 
maar liefst 24 mogelijke toepassingen op. Die hebben we 
ingedeeld in de 3 sporen die ik net noemde. Per spoor hebben 
we één toepassing gekozen, die we in 2022 gaan testen.”

Voor het x-ray-spoor is dat bijvoorbeeld de ‘pillenpilot.’ 
Micha Slegt legt uit: “In 2021 hebben we een algoritme 
getraind en getest dat pillen herkent in x-ray-beelden van 
postpakketten. Daarvoor hebben we grote aantallen scans 
verzameld, van pakketjes met én zonder pillen. Het systeem 
moest daarna de verschillen ertussen leren. We werkten 
daarbij onder meer samen met de bedrijven die deze 
apparatuur leveren en met collega-douanediensten die ook 
met de ontwikkeling van dit soort technieken bezig zijn.”

“In deze proeffase houden we ons niet alleen bezig met de 
techniek. We willen ook alle collega’s betrekken bij deze 
ontwikkelingen. En we leggen zorgvuldig vast wat we aan 
het doen zijn. Op de werkvloer hebben we al andere tests 
gedaan, met de hulp van collega’s van de scanteams. Zo 
hadden ze meteen een duidelijk beeld van de techniek. Als 
het algoritme goed afwijkingen kan herkennen, hoeven we 
minder vaak een container of een pakketje open te maken 
waar niks mee aan de hand blijkt te zijn. Maar het menselijk 
oog en de menselijke ervaring blijven altijd nodig.”

Het project Autodetectie is onderdeel van het programma 
Gelaagde handhaving. In dat programma werkt de Douane 
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Altijd de gewenste data, van de juiste 
kwaliteit

De Douane wil zo slim mogelijk werken. Snel de 
juiste data kunnen gebruiken, is daarvoor een heel 
belangrijke voorwaarde. Daarom bouwt de Douane 
een dataplatform. “Dit toekomstbestendig platform 
brengt onze data en die van andere, externe bronnen 
beter bij elkaar. En maakt het makkelijker om gegevens 
te standaardiseren en beschikbaar te stellen voor 
gebruikers,” vertelt André Wilmink, IT-architect en 
business-analist bij de Douane.

onderzoek naar de inrichting van een toekomstbestendig 
dataplatform. Daarbij zijn we geholpen door het 
onderzoeks- en adviesbureau Gartner. Nog niet alle data die 
we vastleggen, zijn beschikbaar voor analyses. We werken 
aan het ontsluiten van die extra interne databronnen. Als 
we dat op orde hebben, gaan we naar buiten kijken. Op 
termijn willen we ook externe data van bijvoorbeeld andere 
douaneorganisaties en handhavingsdiensten integreren 
in het platform. Dat geldt ook voor data van platforms 
waarin logistieke partijen gegevens delen, zoals TradeLens 
en Portbase. Daarover hebben we het afgelopen jaar 
verkennende gesprekken gehad.

Het programma Verbeterde informatiepositie is 
ondersteunend aan de SMP-programma’s Gelaagde 
handhaving en Vernieuwing klantmanagement, die zich 
richten op de operationele taken van de Douane. Feitelijk is 
het programma randvoorwaardelijk voor het succes van de 
andere 2. Die gaan namelijk straks de data gebruiken die via 
het dataplatform beschikbaar komen, en die nodig zijn voor 
een betere risicobeheersing. Het programma Verbeterde 
informatiepositie zit dus aan het begin van de keten waarin 
resultaten moeten worden opgeleverd. 

Er is ook een link met het andere meer ondersteunende 
SMP-programma, Strategische personeelsopgave. Via 
het nieuwe dataplatform kunnen bijvoorbeeld gegevens 
worden ontsloten uit onze personeelssystemen, zoals over 
wie wanneer met pensioen gaan. Of over welke kennis en 
competenties de Douane nodig heeft. Die informatie kunnen 
we gebruiken voor onze strategische personeelsplanning.
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In 2021 heeft de Douane een adviesbureau gevraagd 
om mee te denken over de beste manier om een 
toekomstbestendig dataplatform in te richten. Daar kwam 
uit dat de Douane een groot deel van de data overbrengt 
naar de cloud. Wilmink: “Deze cloud-optie scoorde het 
hoogste op de mogelijkheid om mee te groeien, flexibiliteit 
voor gebruikers en ondersteuning van vernieuwingen. Dit 
jaar starten we met het inrichten van het dataplatform. Dat 
begint met het uitwerken van onze ‘cloudstrategie’. Daarin 
beantwoorden we onder andere de vraag welke data en 
voorzieningen straks beschikbaar komen in de cloud en 
welke niet. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de 
wetten en regels voor vertrouwelijkheid. Over 1,5 tot 2 jaar 
verwachten we de eerste vruchten te kunnen plukken van 
het platform.”

Klantgericht toezicht

Het programma Klantgericht toezicht gaat de komende jaren 
invulling geven aan ons toezicht op bedrijven. Dat toezicht 
wordt steeds meer cyclisch en compliance-gericht: we doen 
straks regelmatig terugkerende controles, en gaan er daarbij 
in principe van uit dat een bedrijf zich aan de regels houdt. 
Behalve als er bewijs is dat dit niet zo is. Het doel van het 
programma: efficiënte en effectieve processen, die over het 
hele land gelijk zijn. En een goede balans tussen toezicht, 
handhaving en dienstverlening. Om dit te bereiken, werken 
de verschillende douaneregio’s nauw met elkaar samen. En 
betrekken we de werkvloer bij de plannen.

Een belangrijk onderdeel van het programma: meer grip 
krijgen op de processen voor het aanvragen en beheren 
van vergunningen en het toezicht op bedrijven. Onze 
opdrachtgevers, zoals het ministerie van Financiën en 
Europa, vragen ons om hierbij steeds meer te sturen 
op inzicht en data. Ook krijgen we de komende jaren 

“Het soort informatie dat douanemedewerkers nodig 
hebben voor hun werk, verschilt”, legt Wilmink uit. “Als een 
douanemedewerker een controle bij een transportbedrijf 
voorbereidt, is het handig dat hij alle bedrijfsinformatie 
in één oogopslag kan bekijken. Een data-analist heeft 
weer een heel andere vraag. Die wil vaak onbewerkte data 
hebben voor een voorspellend model. Bijvoorbeeld om 
een risico-inschatting te maken om te bepalen of we een 
goederenzending wel of niet controleren. Een dataplatform 
kan aan die verschillende behoeftes van gebruikers voldoen. 
Ook is het makkelijker om data van partijen buiten de 
Douane te bekijken. Of omgekeerd: om douanedata 
beschikbaar te stellen aan externe partijen.”

Een dataplatform is het totaal aan middelen dat geschikte 
ruwe of bewerkte data beschikbaar stelt. Voorbeelden zijn 
dashboards met stuurinformatie en voorspellende modellen 
voor risicoselectie. Een dataplatform stelt gebruikers beter 
in staat om hun taken goed uit te voeren. Dit betekent dat 
de data de juiste betekenis en goede kwaliteit hebben, 
in samenhang kunnen worden bekeken en op het juiste 
moment te raadplegen zijn.

Door de digitalisering komen er steeds meer data bij. “Het 
platform moet al deze data, waaronder beeldmateriaal, 
kunnen opslaan”, zegt Wilmink daarover. “En ontsluiten 
op een manier die past bij de wens van de gebruiker. Ik 
heb het dan over douane-informatie en informatie van 
andere partijen die nodig is voor ons werk. Flexibel kunnen 
inspelen op de verschillende informatiebehoeftes van de 
douane-onderdelen, is een andere vereiste. En ook andere 
organisaties moeten uit de voeten kunnen met de data. 
Zoals andere toezichthouders of het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Of bijvoorbeeld de Europese Commissie, als die 
wil weten hoeveel douanerechten zijn geïnd in een bepaalde 
periode. Dit soort gegevens moeten op elk moment 
bijgewerkt en op te vragen zijn.”

19

Douane Nederland in 2021 | Naar een toekomstbestendige Douane

“ Het wordt 

makkelijker om 

data van partijen 

buiten de Douane 

te bekijken. 

Of omgekeerd: 

om douanedata 

beschikbaar 

te stellen aan 

externe partijen.”



Uniforme dienstverlening en risicogericht 
toezicht

Om de werkprocessen van Klantmanagement te 
verbeteren, is de Douane het programma Klantgericht 
toezicht gestart. Teamleider klantmanagement 
Groningen Meindert ten Tije en programmamanager 
Klantgericht toezicht Marcel Huisman vertellen erover.

Klantgericht toezicht is een verbeterprogramma voor 
efficiënt en effectief Klantmanagement, gericht op 
de toekomst. Marcel Huisman: “De Douane heeft te 
maken met veranderde wetgeving. En we hebben een 
groot probleem met onze capaciteit. Er zijn veel nieuwe 
medewerkers aangetrokken, maar het kost tijd om ze op 
te leiden en in te werken. Veel vakkennis zit nu nog alleen 

veel nieuwe medewerkers. Dit alles vraagt om heldere 
werkinstructies en procesbeschrijvingen, die goed zijn 
vastgelegd voor iedereen. In 2021 zijn we begonnen met 
het in kaart brengen van de stappen van het proces voor het 
aanvragen van vergunningen door bedrijven. Komend jaar 
gaan we aan de slag met de 2 andere processen.

Voor de ondersteuning van de processen is een verbetering 
van onze IT nodig. Eén van onze wensen: een objectieve 
applicatie voor risicogericht werken op basis van data uit 
onze systemen. We hebben het afgelopen jaar gewerkt 
aan deze risicomatrix. Die maakt de data beschikbaar 
van het dataplatform van het programma Verbeterde 
informatiepositie. Hiermee wordt meer datagedreven, 
meer klantgericht en doeltreffender toezicht mogelijk. Ook 
werken we aan slimme sturings-dashboards, een landelijke 
planningstool en een applicatie waarin medewerkers de 
gegevens van een bedrijf in één oogopslag kunnen bekijken.

Meer klantgericht toezicht zorgt er ook voor dat functies 
veranderen, waardoor andere competenties worden 
gevraagd. De klantmanager van nu wordt steeds meer een 
compliancemanager. Deze gaat naar bedrijven toe die we op 
basis van risicoanalyse hebben geselecteerd. Het programma 
Strategische personeelsplanning onderzoekt welke kennis en 
vaardigheden voor die rol nodig zijn.
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dat voor iedereen werkbaar is. Verder hebben we gewerkt 
aan een stappenplan waarmee we uiteindelijk objectiever 
risico’s kunnen analyseren. Dat wordt nog uitgebreid getoetst 
en verfijnd. Maar als dat lukt, hebben we een instrument 
waarmee je heel neutraal kunt bepalen: op dit bedrijf willen 
we extra letten. Dat gaat bijdragen aan de uniforme uitstraling 
die we willen hebben. Maar het zorgt er ook voor dat we onze 
middelen doeltreffender kunnen inzetten. We kunnen dan meer 
werk doen met minder mensen.”

“Dit hele proces is niet gemakkelijk”, besluit Huisman. 
“We sleutelen aan de romp, terwijl de boot vaart. Aan de 
harmonisering van klantprocessen, aan de ondersteunende 
tools en aan de werkinstructies. En dat voor al onze belangrijke 
werkprocessen tegelijkertijd. Tel daar de uitstroom van 
collega’s bij op, de krapte op de arbeidsmarkt en de duur van 
de douaneopleiding. Dan weet je dat de Douane voor een forse 
uitdaging staat.”

Strategische personeelsopgave

Onze grootste uitdaging op personeelsgebied is het vinden, 
werven en houden van medewerkers die geschikt zijn én 
blijven voor het werk van de Douane. Door de vergrijzing van 
onze organisatie en de krappe arbeidsmarkt wordt dat steeds 
lastiger. Ook verandert onze manier van werken. Die wordt 
bijvoorbeeld steeds meer datagedreven. Om al die redenen 
moeten we steeds tijdig voldoende mensen aantrekken, met 
het gewenste profiel. Maar we moeten ook werken aan de 
kennis en competenties van onze bestaande medewerkers. 
En we moeten onze organisatie zo inrichten, dat we dit in de 
toekomst kunnen blijven doen. 

Daarom zijn we het programma Strategische personeelsopgave 
gestart. Het programma moet ervoor te zorgen dat de Douane 
altijd voldoende medewerkers met de juiste competenties 

in de hoofden van ervaren medewerkers. We hebben dus 
heldere procesbeschrijvingen en werkinstructies nodig.”

Daarbij komt dat de Douane soms het verwijt krijgt dat 
controlerende ambtenaren subjectief zijn. Meindert ten 
Tije: “De wet is voor iedereen gelijk. Maar in de praktijk 
ervaren sommige bedrijven toch dat ze verschillend 
behandeld worden. Dat triggerde ons om een slag te 
maken met Klantmanagement. Bedrijven hebben behoefte 
aan eenduidigheid. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. 
Daarom gaan we werken met werkprocessen die voor het 
hele land gelijk zijn. We willen hetzelfde werken bij onze 
contacten met bedrijven. Het mag niet zo zijn dat ze in 
Groningen anders worden behandeld dan in Limburg.” 
Huisman: “Het programma moet dus leiden tot een 
eenduidiger behandeling van klanten. Tegelijk gaat het 
ons helpen om doeltreffender controles uit te voeren. Om 
onnodige werkzaamheden te voorkomen. En dus om onze 
schaarse capaciteit zo goed mogelijk te benutten.”

In 2021 is vooral gewerkt aan een goede structuur voor 
de samenwerking met alle douaneregio’s. Ten Tije vertelt 
daarover: “Er ligt een goed onderbouwd programmaplan 
en een klankbordstructuur. Weloverwogen en besproken 
met alle regio’s. Dat is echt uniek én belangrijk. Want 
je kunt wel van alles bedenken, maar je krijgt het 
alleen voor elkaar als je het samen doet.” Niet alle 
veranderingen gaan zonder slag of stoot. Huisman vult 
aan: “Douanemedewerkers zijn ongelooflijk toegewijd 
aan hun werk. Het zijn betrokken mensen die hun werk 
goed willen doen. Je kunt niet met een half verhaal bij ze 
aankomen. Het moet 100% kloppen. Dan merk je hoe 
verantwoordelijk onze collega’s zijn.” 

“Ook hebben we het afgelopen jaar de klantprocessen in 
de regio’s beschreven”, vertelt Huisman. “De volgende 
stap is om hier één standaardproces uit te destilleren, 
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Een eigen arbeidsmarktstrategie

Tot 1 januari 2021 was de Douane onderdeel van de 
Belastingdienst, nu een directoraat-generaal. Een 
zelfstandige organisatie dus, die zich als ‘nieuwe’ 
werkgever moet laten zien op de arbeidsmarkt. 
Daarvoor is een eigen arbeidsmarktstrategie nodig. De 
Douane werkt hieraan, samen met Steam: een bureau 
voor arbeidsmarktcommunicatie en zogenoemde 
‘employer branding’. Joyce Tang, senior beleidsadviseur 
human resource management bij de Douane, en Jari 
Kloppenburg, strategisch directeur bij Steam, vertellen 
over de aanpak.

heeft. Hiervoor willen we ten eerste een goed inzicht krijgen 
in ons personeelsbestand. Ook maken we scenario’s om 
helder te krijgen welke mensen we de komende jaren nodig 
hebben. Dit samen vormt de basis om beslissingen te 
kunnen nemen, bijvoorbeeld over opleiden en werven. 

Het programma Strategische personeelsopgave bestaat 
uit 4 onderdelen. Daarvan hebben we er 3 opgestart in 
2021. Zo zijn we begonnen met overzicht te krijgen over 
ons personeelsbestand. We hebben onderzocht in welke 
systemen de data zitten en een deel van die gegevens 
verzameld. Omdat de Douane lang onder de Belastingdienst 
viel, hadden we geen eigen arbeidsmarktstrategie. Daar 
hebben het afgelopen jaar een start mee gemaakt. We 
hebben laten onderzoeken waar medewerkers trots op zijn, 
dus wat wij als werkgever te bieden hebben. Ook hebben we 
onderzocht wat de vraag vanuit de arbeidsmarkt is. Dus wat 
sollicitanten zoeken. Die analyses gebruiken we om het merk 
Douane sterker te maken en de organisatie als aantrekkelijke 
werkgever neer te zetten.

Altijd voldoende medewerkers, met de juiste kwalificaties, 
op de juiste plaats, op het juiste moment beschikbaar 
voor het werk van de Douane: dat is een randvoorwaarde 
om de andere programma’s te laten slagen. Daarom zijn 
we ook gestart met de ‘passende personeelsoplossing’. 
We brengen in kaart welke vraag naar personeel er komt 
door de andere programma’s. Ook overleggen met andere 
handhavingsdiensten, zoals de Koninklijke Marechaussee, 
om te kijken hoe zij met dit onderwerp omgaan.
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Kloppenburg: “Bij Steam werken we voor verschillende 
overheidsorganisaties die zich bezighouden met veiligheid: 
het ministerie van Defensie, de politie en de Dienst Justitiële 
Inrichtingen. Die organisaties zijn best bekend, maar mensen 
hebben er vaak een beperkt of verkeerd beeld van. Dat zie je 
ook bij de Douane. Veel mensen denken dat de Douane alleen 
drugs tegenhoudt. Maar de Douane doet natuurlijk veel meer. 
Dát wordt straks de kunst: dat we het verhaal van de Douane 
zo brengen, dat mensen denken: hé, zo had ik er nog niet 
naar gekeken.”

Tang: “We willen het verschil tussen de Douane en andere 
organisaties goed benoemen. Zodat sollicitanten makkelijker 
een keuze kunnen maken. We willen dus niet méér sollicitaties 
krijgen, maar wel dat mensen bewust voor de Douane 
kiezen. Dus dat we aan elkaars verwachtingen voldoen. Met 
als uiteindelijke doel om die personeelsopgave voor elkaar 
krijgen.” Kloppenburg vult aan: “Ik denk dat de opdracht 
geslaagd is als we ervoor kunnen zorgen dat we meer mensen 
bereiken. En ze op een andere manier naar de Douane kijken. 
Waardoor meer mensen denken: misschien is dit wel een plek 
voor mij.”

Integriteit

Burgers en bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat 
onze organisatie en onze medewerkers het goede doen. 
Al helemaal omdat we een overheidsorganisatie zijn. Veel van 
onze medewerkers hebben specifieke informatie en bijzondere 
bevoegdheden. Dat maakt hen interessant voor criminelen. 
De Douane wil een integere organisatie zijn en zorgen voor een 
veilige werkomgeving. Collega’s moeten zich bewust zijn van 
de risico’s van het vak, daar open met elkaar over praten en 
weerbaarder worden tegen zogenoemde ‘integriteitsrisico’s’, 
zoals corruptie. In het programma Integriteit werken we aan 
een douane-brede aanpak om dat voor elkaar te krijgen.

Joyce Tang legt uit: “Nu we een directoraat-generaal zijn, 
willen we ons presenteren als een zelfstandige werkgever. 
Met een eigen verhaal en eigen merk. De komende jaren gaan 
veel medewerkers met pensioen. De arbeidsmarkt is krap en 
de Douane wil slimmer en meer datagedreven werken. Dit 
alles vereist een goede zichtbaarheid op de arbeidsmarkt.” 
Jari Kloppenburg: “Er was nog geen strategie. Dit is de eerste 
keer dat de Douane zichzelf als werkgever laat zien op de 
arbeidsmarkt. Dat op zich is al een grote verandering.”

“Om tot een goede profilering te komen, moeten we 
de organisatie eerst leren kennen”, gaat Kloppenburg 
verder. “Daarom beginnen we altijd met gesprekken met 
medewerkers. Omdat we vinden dat zo’n positionering, zo’n 
verhaal, vanuit henzelf moet komen. Dan weet je ook dat 
er draagvlak voor is. Dat is belangrijk, want het verhaal dat 
je uitdraagt, moet je ook kunnen waarmaken.” Tang: “We 
zitten nu in de analysefase. In klankbordsessies hebben we 
gesprekken gevoerd met ruim 20 medewerkers. Daarna 
hebben we een enquête uitgezet onder onze ruim 6.000 
medewerkers. Om te checken of wat we in de gesprekken 
hebben gehoord voor de hele organisatie geldt. We ronden 
de analysefase af met een positionering.”

Het is nog te vroeg om concrete uitspraken te doen over die 
positionering. “Mijn eerste indruk is dat douanemedewerkers 
heel trots zijn”, zegt Kloppenburg. “Dat merkten we ook 
tijdens de gesprekken, hoe bereid ze waren daaraan mee 
te doen. Als buitenstaander kun je het idee hebben dat 
de Douane een ingetogen, beetje saaie organisatie is. 
Dat beeld klopt niet. Ik vind de douanemensen juist enorm 
uitgesproken. Ze kunnen goed praten, durven hun mannetje 
te staan. Dat geeft ons een goede basis om op te bouwen.” 
Tang: “Pas sinds ik zelf bij de Douane werk, weet ik hoe breed 
het werkveld is. De wereld van de Douane is veel groter, 
complexer en interessanter dan je op het eerste gezicht 
denkt. Dat verhaal proberen we straks over te brengen.” 
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Van theater naar het échte gesprek 

Een theatervoorstelling als startpunt voor een gesprek 
over organisatiecultuur en integriteit. Niet alledaags, 
wél effectief. Walter Supèr, artistiek directeur bij 
TheaterMakers Radio Kootwijk en Renske Barentsz, 
projectmanager Leiderschap & Cultuur bij de Douane, 
vertellen over hoe de voorstelling met de naam 
Grenzeloos tot stand is gekomen. 

Supèr vertelt over de toegevoegde waarde van theater: 
“Theater kan je op een dieper niveau raken. Het kan 

In 2021 heeft de accountants- en adviesorganisatie KPMG 
in opdracht van de Douane onderzoek gedaan naar de 
corruptierisico’s in de Rotterdamse haven. De aanbevelingen 
uit dat rapport hebben we, samen met ideeën uit de 
organisatie en van externe partners, de resultaten van 
een interne integriteitsmeting en initiatieven die er al 
waren, gebruikt voor de Verbeteragenda integriteit. Het 
programma Integriteit is de praktische uitvoering van die 
verbeteragenda.

Het programma bestaat grofweg uit 4 onderdelen. Als 
eerste willen we onze informatiepositie verbeteren, 
bijvoorbeeld door meer te weten te komen over hoe 
criminelen werken. Ook willen we kijken naar de ‘structuur’: 
is ons beleid duidelijk en vindbaar? En: hoe zit het met 
de instrumenten waarmee we dat beleid ondersteunen, 
controleren en afdwingen, zoals screening van medewerkers 
en het inbouwen van het onderwerp integriteit in de 
personeelsgesprekken? Het 3e onderdeel richt zich op 
de cultuur: hoe zorg je voor ethisch leiderschap, alerte 
en weerbare medewerkers en een werkomgeving waarin 
mensen open met elkaar praten? Daarbij gaat het om hoe 
we integriteit zeker stellen binnen de Douane. 

Behalve aan de Verbeteragenda hebben we in 2021 gewerkt 
aan een theatervoorstelling over de Douane, samen met 
TheaterMakers Kootwijk. De voorstelling Grenzeloos 
wordt dit jaar opgevoerd. Het doel van de voorstelling is de 
organisatie een spiegel voor te houden en te laten nadenken 
over de thema’s cultuur, leiderschap en integriteit. We 
gebruiken de voorstelling ook om dilemma’s met elkaar te 
bespreken. Verder hebben we in 2021 voorwerk gedaan voor 
een betere screening voor nieuwe medewerkers.
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voorstelling zorgt ervoor dat je dat kunt voelen. Zodat je 
in gesprek komt over wat er écht toe doet. Zoals: wanneer 
moet je misschien, juíst vanuit integriteit, van de regels 
willen afwijken? Voor een organisatie die gewend is 
om in systemen en voorschriften te denken, is dat een 
interessante vraag.” 

Supèr vertelt over hoe het script tot stand is gekomen: 
“In september 2021 interviewde ik medewerkers en liep ik 
mee bij verschillende regio’s en directies van de Douane. 
Zo ging ik op zoek naar het verhaal achter het verhaal. 
Dat wat je meemaakt op je werk, beïnvloedt je als mens. 
En omgekeerd: dingen die in je privéleven gebeuren, 
hebben impact op je werk. De voorstelling laat dit complete 
plaatje zien.” Barentsz: ”De Douane werd betrokken bij de 
ontwikkeling van het script. Walter wilde graag weten welke 
reacties de teksten opriepen bij douanemedewerkers. Het 
resultaat is een stuk dat gaat over een fictieve collega die 
in een heftige werk- en privésituatie verzeild raakt. Iets wat 
ons allemaal kan overkomen. In december 2021 waren de 
try-outs. De reacties laten zien dat het verhaal binnenkomt. 
En dat de situaties herkenbaar zijn.”

Barentsz: “De voorstelling is geslaagd als alle 
douanecollega’s hem gaan zien. Ik hoop dat het ons 
bewuster maakt van het spanningsveld waarin we ons 
werk doen. Wat doet dat met je, als douanemedewerker 
en als mens? En hoe zorgen we samen voor een weerbare 
organisatie?” Supèr: “Voor mij is een project geslaagd als 
iemand zegt: mijn werkleven is erop vooruitgegaan. Wat ik 
doe, heeft voor mij meer betekenis gekregen.”

iets losmaken wat normaal gesproken niet snel op tafel 
komt in een gesprek.” Barentsz voegt toe: “Collega’s van 
verschillende regio’s en directies beleven de voorstelling 
samen. Dat zorgt voor een gemeenschappelijk vertrekpunt 
om met elkaar een echt gesprek te voeren over de thema’s 
die op het toneel voorbijkomen.” 

Maar hoe is het idee voor de theatervoorstelling ontstaan? 
Barentsz: “TheaterMakers Radio Kootwijk hebben eerder 
voorstellingen voor de politie en de Landmacht gemaakt. 
Onze directeur-generaal, Nanette van Schelven, en een 
aantal andere leidinggevenden van de Douane hebben die 
gezien. Zo’n voorstelling leek hen een mooie manier om 
de 4 kernwaarden van de Douane, integer, samenwerken, 
durf en deskundig, ‘tot leven’ te laten komen. En ook om 
stappen te blijven zetten in de ontwikkeling van onze 
organisatie en cultuur. Het is belangrijk om hier steeds 
aandacht aan te blijven geven. Zeker als je kijkt naar de 
uitdagingen waarmee de Douane te maken heeft. Zoals 
ondermijnende criminaliteit, Brexit en de uitstroom 
van personeel.” Supèr vult aan: “Tijdens het maken van 
Grenzeloos ontdekte ik dat de Douane belangrijk is voor 
een veilige samenleving. Toch lijkt de organisatie zich 
minder bewust te zijn van deze rol dan bijvoorbeeld de 
politie. Deze voorstelling vergroot dat bewustzijn.”

Barentsz: “Na de voorstelling praten douanecollega’s 
met elkaar na over wat ze hebben gezien, wat hen heeft 
geraakt en waarom. Hoe gaan we met elkaar om, welk 
gedrag willen we houden en wat willen we anders doen? 
Dit is input voor een verdiepend programma. Daarmee 
bieden we collega’s een handvat om hun werk te doen 
met de thema’s van de voorstelling in het achterhoofd.” 
Supèr: “Integriteit, bijvoorbeeld, is meer dan ‘dit mag wel 
en dat mag niet’. Het gaat over je morele kompas. En om 
de lastige beslissingen die je als douanemedewerker soms 
moet nemen. Over de dingen die onderhuids schuren. De 
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Kerncijfers

Veel van wie we zijn en wat we doen, is uit te drukken in cijfers. 
Dit zijn de cijfers van onze belangrijkste werkprocessen.

Onderwerp 2017 2018 2019 2020 2021

Dienstverlening
Volumeontwikkeling dienstverlening (aantallen x 1.000)

Ontvangen bezwaarschriften nb 5.579 4.732 4.199 5.105

Realisatie dienstverlening (aantallen x 1.000 tenzij anders vermeld)

Afgedane bezwaarschriften nb 4.530 4.162 3.264 3.822

Afgedane bezwaarschriften aantal tijdig nb 3.529 3.698 3.074 3.348

Afgedane bezwaarschriften % tijdig - 77,9% 88,9% 94,2% 87,6%
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Onderwerp 2017 2018 2019 2020 2021

Dienstverlening
Afgedane beroepschriften

Ontvangen beroepschriften aantal (excl. ingetrokken) 118 97 125 107 nb*

Afgedane beroepschriften rechtbank

Afgedane beroepschriften aantal 50 25 42 48 nb

Belastingplichtige gelijk aantal 2 3 6 5 nb

Belastingplichtige gelijk % 4 12 14 10 nb

Belastingplichtige gedeeltelijk gelijk aantal 1 3 5 4 nb

Belastingplichtige gedeeltelijk gelijk % 2 12 12 8 nb

Afgedane beroepschriften gerechtshof

Afgedane beroepschriften aantal 19 16 15 15 nb

Belastingplichtige gelijk aantal 1 2 3 6 nb

Belastingplichtige gelijk % 5 13 20 40 nb

Belastingplichtige gedeeltelijk gelijk aantal 7 5 1 4 nb

Belastingplichtige gedeeltelijk gelijk% 37 31 7 27 nb

Onderwerp 2017 2018 2019 2020 2021

Toezicht en opsporing
Afgedane beroepschriften totaal

Afgedane beroepschriften aantal 69 41 57 63 nb*

Belastingplichtige gelijk aantal 3 5 9 11 nb

Belastingplichtige gelijk % 4% 12% 16% 17%

Belastingplichtige gedeeltelijk gelijk aantal 8 8 6 8 nb

Belastingplichtige gedeeltelijk gelijk% 12% 20% 11% 13%
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Onderwerp 2017 2018 2019 2020 2021

Bevindingen en opsporing
Internationale uitwisseling van heffinggegevens (in aantallen)

Door Nederlandse aan buitenlandse douane 625 554 523 534 595

Door buitenlandse aan Nederlandse douane 3.312 2.377 2.441 1.842 1.818

Aantal correcties en processen verbaal VGEM en fiscaal (x 1.000)

Correcties scan- en fysieke controles vracht 6,1 6,9 5,9 5,4 7,7

Correcties koeriers en postzendingen 9,5 13,6 8,9 4,5 5,2

Correcties passagiers 15,5 15,1 18,5 9,5 12,0

Correcties ambulante controles binnenland/buitengrens 0,6 1,4 1,6 1,8 1,6

Correcties administratieve controles 0,3 0,9 0,8 1,1 1,0

Vondsten verdovende middelen 

Amfetamine 4 5 11 248 671

Cocaïne 1.146 1.251 1.109 1.426 3.586

Hasjiesj 68 93 101 106 123

Heroïne 66 110 25 88 2.128

Marihuana 90 125 231 393 2.439

Qat 383 177 108 629 258

XTC 164 344 489 2.284 4.755
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Onderwerp 2017 2018 2019 2020 2021

Bevindingen en opsporing
In beslag genomen goederen (kilogrammen, tenzij anders vermeld)

Sigaretten (aantallen maal 1.000) 62.102 159.286 112.123 122.721 227.315

Tabak 34.353 63.998 128.205 101.187 164.199

Waterpijptabak 1.259 42.253 15.933 4.877 44.505

Amfetamine en XTC 938 473

Amfetamine 108 1 2 34 19

Cocaïne 10.219 21.188 40.095 48.891 71.796

Dimethyltriptamine (DMT) 287 40 51 1.408 971

Hasjiesj 716 3.910 299 1.010 172

Heroïne 830 296 625 105 1.734

Marihuana 2.852 322 583 514 734

Methamfetamine 9 6 550 17 20

Qat 6.371 3.331 2.050 9.137 2.887

XTC 830 472 426 519 259

Precursoren 7.196 6.529 5.744 2.019 5.352

Wapens (aantallen, incl. imitatiewapens) 4.743 24.727 125.235 13.570 1.003.550

Processen-verbaal 

Douanewetgeving 2.317 3.153 3.561 2.112 2.684

Accijnswetgeving 586 553 652 467 578

VGEM-wetgeving 10.865 9.874 7.658 3.876 5.159

Overig    30 88 103 52 38

Totaal 13.798 13.668 11.974 6.507 8.459

Aantal verwerkte aangiften 

Aantal aangifteregels in- en uitvoer, binnenbrengen, uitgaan en vervoer 25.165.000 243.138.572 320.082.527 378.154.007 698.500.177
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Onderwerp 2017 2018 2019 2020 2021

Toezicht en controles
Controles op aangiften invoerrechten en accijnzen 361.498 374.000 419.566 485.206 571.579

Uren toezicht buitengrens 399.000 385.000 410.224 464.339 524.180

Reizigersbagage 603.332 391.431 267.370 80.915 222.540

Ambulante controles (binnenland en buitengrens) 21.643 16.997 16.570 15.103 17.571

Administratieve controles (boekenonderzoek) 2.047 2.551 2.241 2.613 1.920

Scancontroles (vaste scans) 82.970 83.172 91.041 105.118 127.943

Overige controles 119.738 136.094 140.508 154.920 173.185

Processen-verbaal 

Douanewetgeving 2.317 3.153 3.561 2.112 2.460

Accijnswetgeving 586 553 652 467 535

VGEM-wetgeving 10.865 9.874 7.658 3.876 4.588

Overig    30 88 103 52 37

FIX-score Douane (indexcijfer)

Fix-score Douane 89 99 97 100 112
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