
In 3 stappen naar hogere kwaliteit
in douane-afhandeling



Met dit e-book leer ik jou hoe je in 3 stappen snel en simpel je 

douane-afhandeling en kennis spectaculair kunt verhogen, 

zodat jij direct geloof in jezelf, in passie én meer kwaliteit kan 

ontketenen en hoe je dit kunt bereiken.

In 3 stappen naar hogere kwaliteit
in douane-afhandeling



Met dit e-book help ik je je potentieel direct te verwezenlijken en 
verandert ogenblikkelijk je mentale, professionele en deskundig-
heidslevel met betrekking tot douane-afhandeling.  Je zult 
versteld staan over jouw diepgaande en efficiënte verbetering 
van kennisniveau en hoe je je negatieve mindset over jouw 
gebrek aan kennis en deskundigheid achter je kunt laten.

Verlaat je idee van schaarste in douanekennis en kom in actie, en 
ervaar hoe ik je leven ga veranderen door je in 3 stappen te leren 
wat anderen jou nog niet geleerd hebben.

Het is natuurlijk niet zo eenvoudig om snel in te spelen op de 
meest recente vereisten met betrekking tot de opmaak van 
douaneaangiften, gewijzigde regelgeving etc. Hierdoor kunnen 
(onnodige) hoge boetes, stagnatie binnen je bedrijfsprocessen of, 
de zwaarste schade die een bedrijf kan oplopen namelijk 
imagoschade, een groot risico zijn. 

Voldoen aan alle relevante douane wet- en regelgeving is een 
vereiste en juiste toepassing hiervan is dan ook cruciaal.

Douane-afhandeling is vaak de laatste stap in de operationele en 
logistieke keten. 

De mensen die niet met douanedocumentatie belast zijn en/of 
hier ook niets van af weten, onderschatten de belangrijkheid 
hiervan en overzien niet de consequenties als je zaken niet op 
orde zijn. 

Douane-zaken zijn een ‘ondergeschoven kindje’ maar zal bij niet 
correcte afhandeling tot imagoschade, boetes en zelfs schorsing 
van douanevergunningen leiden. Pas op dát moment gaan er 
allerlei alarmbellen af, maar dan is het vaak al te laat.   

Als gevolg van dit alles krijgt het bedrijf meer douanecontroles 
(lees: vertraging in logistiek- en afleverproces) en leidt niet  
alleen tot onnodige kosten maar ook tot stress bij jou als 
 verantwoordelijke voor de douane-afhandeling. 
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Hoe ga jíj een 
betere uitkomst 
voor jezelf creëren?



Wat zie je hieronder afgebeeld?

  
   

Deze afbeelding laat een hangslot zien. 
Zonder sleutel, waardeloos. Je kan ernaar 
kijken en eventueel bewonderen, maar je 
kan er verder niets mee doen. 

En nu, wat is het volgende object?

Ook mooi, het is prachtig afgewerkt, het 
heeft een functie, maar zonder dat het 
ergens in past útotaal van geen enkele 
waarde. Je kan het als ‘sieraad’ aan je hals 
hangen of aan je tas als item maar 
functioneel van geen enkel belang.

De 2 objecten samengevoegd!

Kijk, en nú komen we ergens!

Als je beide objecten (onafhankelijk van elkaar eigenlijk waardeloos) 
samenvoegt, heb je een gebruiksklaar hangslot en kan je iets 
beveiligen. Het combineren van 2 zaken apart van geen enkele 
waarde maar die wel bij elkaar horen, zorgen daardoor voor een 
compleet en gebruiksklaar object.

Dit is een metafoor die dient om te laten zien dat als je alléén 
kennis bezit over wetgeving etc. maar níet op de hoogte bent van 
zowel de praktijk en de afhandeling van douanezaken dit echt 
onvoldoende is in de praktijk.

Het omgekeerde is ook het geval. Je weet álles van de praktijk en 
afhandeling van douanezaken maar kennis over wet- en 
 regelgeving, tariefcontingenten, Dual-Use / Strategic
Goods etc. is niet aanwezig. Lastig en onwenselijk als je dan met 
dit soort issues te maken krijgt.
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Eerst moet je jezelf afvragen: 

  Wat wil ik graag leren of verder ontwikkelen op het gebied van douane-afhandeling? 
 Schrijf dit op zodat je hierop kan inzoomen. 

  Wat is op korte termijn haalbaar (dat heeft te maken met je motivatie, tijd die je eraan wilt besteden en wat jij belangrijk vindt);
 Schrijf dit opnieuw voor jezelf op.

   Wat is mijn uiteindelijke doel in mijn vakgebied?
  Schrijf op welke eerste stap je moet zetten om tot dit door jou gecreëerd einddoel te komen.
  Want als je je daarmee bezig gaat houden, wordt het creëren van de dingen die je hebt opgeschreven voor je 

 uiteindelijke doelstelling veel gemakkelijker.
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Wat wil je 
bereiken?
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Wet- en regelgeving 

Global  Overeenkomsten, Verdragen & Protocollen WTO (GATT)
         TIR – overeenkomst
         Oorsprongsovereenkomsten

Europees Verordeningen     DWU + UVo + GVo
                                                                                                     Vrijstellingsverordening
         Tariefverordening
                     Richtlijnen     Omzetbelastingrichtlijn
         Accijnsrichtlijn

Nationaal  Wetten      Algemene Douane Wet ADW
         Algemene Wet Bestuursrecht AWB
         Wet Omzetbelasting
         Wet Accijns
         Wetboek van Strafrecht
         Wetboek Strafvordering
         Opiumwet
   Besluiten     Algemeen Douane Besluit ADB
   Regelingen     Algemene Douane Regeling ADR
   Toelichting op wetgeving   Handboek Douane HD
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In 3 stappen naar hogere kwaliteit
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Stap 1  Inventariseer alle relevante informatie

Bij de opdracht tot het doen van een douaneaangifte dient een 
douane-opdracht instructie te worden verleend en alle  informatie 
en documentatie compleet aangeleverd te worden door de 
opdrachtgever. Let op: nooit telefonisch maar  schriftelijk of per 
e-mail. 

Belángrijk hierbij is het controleren of er een machtiging tot het 
optreden als Directe- of Indirecte Vertegenwoordiging is verleend 
en sámen met een recent (dus niet ouder dan twee maanden) 
uittreksel van de Kamer van Koophandel is opgenomen in je 
douane-administratie voordat je aan de slag gaat.

#vanbelangdatjetijdsteektinhetgoeddoornemenvanfakturen enalle-
andererelevantestukken# 

Het komt heel vaak voor, dat alleen een telefoontje of 
 e-mail bericht met opdracht /info over inkomende of uitgaande 
zendingen wordt gestuurd door een opdrachtgever maar daarbij 
relevante informatie mist.

Als ervoor steeds dezelfde opdrachtgever het om steeds dezelfde 
of gelijksoortige goederen gaat sluipt de routine er vaak in.  
Dit mag echter nooit leiden tot gemakzucht en elke zending weer 
zal de belanghebbende alle relevante informatie en documentatie 
moeten aanleveren.

Wat heb je minimaal aan informatie nodig?

- Document met daarop alle relevante informatie zoals:
 a. datum en tijdstip van de opdracht
 b.  handelsbenaming en een omschrijving van soort van 

goederen
 c.  land van oorsprong (kan ander land zijn dan land van 

verzending)
 d.  verpakkingseenheden (colli/pkgs/pallets/zakken/bundels)
 e.  bruto & netto gewichten
 f.  HS- (Harmonized System) Codes / goederencodes *
 g.  leveringscondities
 h.  faktuurwaarde(s); vrachtkosten etc. 
 i.  plaats waar de goederen zich bevinden
 j.  voorafgaande regeling
 k.  vervoersmodaliteiten (vliegtuig / truck / trein / zee)

*   Bepaal dit nooit zelf; je opdrachtgever moet dit aanleveren of 
opvragen bij de leverancier want het ‘zelf-doen’ kan je als 
aangever duur komen te staan, zelfs met een afgegeven 
 machtiging als Directe of Indirecte Vertegenwoordiging. 



© 2018 ORA Offshore Customs ConsultancyIn 3 stappen naar hogere kwaliteit in douane-afhandeling

Stap 2  Bestudeer alle documentatie vóór je actie onderneemt

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat er vanwege (logistieke) tijdsdruk, 
(te) veel werkzaamheden die liggen te wachten en ook soms 
 onachtzaamheid er veel fouten sluipen in de douane  - 
documentatie- en afhandeling. 
Regelmatig komt voor dat er onnodige invoerrechten zijn  berekend 
op de UTB (Uitnodiging tot Betaling), een foutief BTW nummer is 
opgevoerd, de HS-code niet klopt bij uitvoeren van een PLATO  
(= fysieke douanecontrole) en de douane de goederen fysiek komt 
bekijken, het Land van Oorsprong is niet correct etc.

Wat heb je minimaal aan informatie nodig?
De leveringscondities én de vervoersmodaliteit zijn van enorm 
belang. Waarom? Om de juiste douanewaarde te kunnen berekenen, 
is het belangrijk om de juiste toepassing hiertoe te gebruiken.

Is het FOB (Free on Board) Miami per luchtvracht naar Schiphol 
Airport of is het CIF Rotterdam per schip? In de eerste situatie zal 
bij de faktuurwaarde vrachtkosten en verzekering moeten worden 
bijgeteld tot de luchthaven van aankomst, maar ook een 
 vermindering op de vrachtkosten worden berekend zoals wettelijk 
vastgelegd (zie Bijlage III “Bijlage 25” Publicatieblad van de 
 Europese Unie L134/96 uitgave 29.5.2003). 

Bij CIF (Cost, Insurance, Freight) Rotterdam leveringsvoorwaarden 
is deze CIF-waarde de juiste douanewaarde.   

Hoe moet het dan als er bij jou geen leveringsvoorwaarde(n) 
bekend zijn of niet op de documentatie vermeld staat?  
Je zal deze aan de opdrachtgever moeten opvragen omdat het 

anders echt niet mogelijk is een correcte douanewaarde op te 
geven.

Hetzelfde is van toepassing bij het bepalen van een goederencode 
(Harmonized System code). Een vaak gehoorde opmerking is:  
‘ja maar als ik dit navraag is het mijn opdrachtgever die zegt:  
“Dat weet ik niet hoor, daar heb ik jou nou juist voor ingehuurd, jíj 
bent toch de deskundige?”’

En precies dáár zit nou de crux. Je bent zeker een deskundige op 
jouw vakgebied, maar als je je verdiept in hoeveel productsoorten 
er zijn, hoeveel verschillende HS-codes (deze omvat ongeveer 
5.300 artikel/ productbeschrijvingen die voorkomen als kopjes en 
subkoppen, gerangschikt in 99 hoofdstukken en gegroepeerd in 21 
secties) kan jij als declarant dit toch onmogelijk zelf bepalen.

Er zal dus een heel duidelijke omschrijving van het product 
moeten worden aangeleverd én de juiste HS-code, en je 
 opdrachtgever is hier wettelijk gezien ook verantwoordelijk voor.

De casus ‘Indeling van een fietstas’ waarbij de Douane Rechtbank 
Noord-Holland op 24-7-2017 uitspraak heeft gedaan is een erg 
interessante om te lezen en geeft je meer inzicht over welke 
overwegingen allemaal worden meegenomen bij de indeling van 
een product.

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:N-
L:RBNHO:2017:6276

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:6276
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:6276
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Stap 3  Afhandeling en controle

Voordat je een aangifte instuurt is het van belang een extra controle 
op alle vakken uit te voeren. ‘Ach schei toch uit, daar is toch helemaal 
geen tijd voor?’ Ik hoor het sommigen van jullie al zeggen. 

Als je later wel (vaak veel) meer tijd wilt besteden aan het schrijven, 
indienen en afhandelen van een Bezwaarschrift, een Verzoek tot 
Annulatie wil doen of anderszins meer werk zal moeten uitvoeren 
om je foutieve gegevens bij douane-documentatie weer recht te 
zetten, is dit natuurlijk niet slim.

De tijd die je neemt voor het nogmaals doorlopen van alle vakken, 
en zelfs indien mogelijk bij voorkeur, door een mede-collega de 
informatie controleert, zal je verbaasd laten staan over zaken die je 
over het hoofd hebt gezien.

Als het dossier en je douane-documentatie is afgehandeld is het ook 
dan raadzaam je dossier en je documenten nogmaals te controleren. 
Mochten er zaken niet correct zijn ingevuld kan je ook dan direct 
actie ondernemen. In ieder geval melding maken bij de douane 
zodat zij hiervan op de hoogte zijn.

In het kader van de AEO (Authorized Economic Operator) 
 vergunning is het belangrijk dat er interne vastlegging van elke 
onregelmatigheid plaatsvindt zodat de AEO-status geborgd blijft. 
Ook de melding aan de douane hiervan is belangrijk zodat deze zien 
dat jij en je bedrijf ‘in control’ zijn van alles wat er op douanegebied 
intern plaatsvindt.

Ook als jouw bedrijf geen AEO-vergunning heeft, is het van belang 
dat je wel voldoet aan alle voorwaarden zoals vereist bij de AEO- 
vergunning.
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De AEO-criteria

In overleg met de brancheorganisaties is specifiek voor douanevertegenwoordigers een nadere uitwerking gegeven aan de 
AEO-criteria. 

De eisen die gesteld worden aan een handels- en vervoersadministratie en de praktische vakbekwaamheid zijn uitgewerkt en 
gepubliceerd in het Handboek Douane, hoofdstuk 2.00.00. 

De douane is nu bezig met de uitvoering van de herbeoordelingen van de AEO-certificering en het is, (als dit voor jouw bedrijf 
van toepassing is) juist voor díe bedrijven welke de AEO status al bezitten daarom extreem belangrijk om niet af te wachten 
met de implementatie van deze AEO-criteria.  



Heb je nog meer vragen?
Ik sta je graag te woord.

Hadassah Vorm
Executive Director

Telefoon: +31 (0) 623188047
E-mail:  info@oracustoms.nl
Website:  www.oracustoms.nl


