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Voorwoord 
 
In de afgelopen maanden heb ik met zeer veel plezier en interesse de 
opleiding Post-Master Douane gevolgd. Voor het afronden van deze opleiding 
dien je een verhandeling te schrijven over douane aangelegenheden met een 
Europese dimensie. 
 
Het doel van deze verhandeling is de ontwikkeling van de huidige 
domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟, binnen alle 
ontwikkelingen op Europees douanegebied in de afgelopen 20 jaar, te 
beschouwen. Dit met een vooruitblik naar de toekomst. 
 
Voor het Ministerie van Defensie (hierna: defensie) is de 
domiciliëringsprocedure een uiterst belangrijke douanevereenvoudiging in de 
toepassing van douane en logistieke processen in Nederland. 
 
In de afgelopen jaren is het werkgebied van defensie verder vergroot naar 
geheel Europa. Op het gebied van logistiek en inkoop van materieel is er 
steeds meer samenwerking met andere Europese lidstaten en partners van 
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (hierna: NAVO). De komende jaren 
zal de samenwerking steeds intensiever worden. Dit is een direct gevolg van 
internationale politieke besluitvorming, ingegeven door bezuinigingen en het 
steeds kostbaarder worden van hightech militair materieel.  
 
Enkele voorbeelden van samenwerking zijn:  
o Deelname van Nederland aan het NAVO Airlift Management Organization, 

gestationeerd in Hongarije. Hierbij maken NAVO-landen efficiënt gebruik 
van elkaars vervoerscapaciteit ten behoeve van de op- en afvoer van 
goederen naar onder andere Afghanistan; 

o De inzet van Nederlandse F16 straaljagers vanaf Italiaanse vliegvelden, 
voor verkenningsmissies ten behoeve van de NAVO-missie in Libië.  

 
Ook de internationale ontwikkeling en instandhouding van bepaalde 
wapensystemen, in samenwerking met het bedrijfsleven, wil ik niet onvermeld 
laten. 
 
Tot nu toe is het douanewerkgebied van defensie beperkt tot Nederland. Dit 
leidt tot logistieke beperkingen en negatieve financiële gevolgen. Een eerste 
stap om het douanewerkgebied te vergroten naar geheel Europa is inmiddels 
gezet. Het AEO-certificaat is door defensie verkregen. 
 
Als laatste wil ik vermelden dat er bij defensie op het gebied van 
automatisering er de laatste jaren veel is veranderd. Bijna alle 
bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd in het softwaresysteem SAP. Er wordt nog 
onderzocht of het eigen douaneaangiftesysteem in SAP wordt geïntegreerd of 
wordt vervangen door een ander (eigen) systeem. 
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1 Inleiding 
 
In de afgelopen tien jaar is de onveiligheid wereldwijd toegenomen. Er zijn 
overal ter wereld terroristische aanslagen gepleegd. Denk hierbij aan de 
aanslag op de Twin Towers (New York). Maar ook Europa is het terrorisme 
niet bespaard gebleven. Getuige de aanslagen in Madrid en London. In 
Nederland is het tot op heden beperkt gebleven tot terroristische dreiging.  
 
Sinds midden jaren negentig is er sprake van steeds snellere globalisering 
van het handelsverkeer. Met name het volume, de snelheid en complexiteit 
zijn zeer sterk toegenomen. Tevens hebben nieuwe elektronische- en 
communicatietechnologieën hun intrede gedaan.  
 
Het besef van toenemende onveiligheid heeft in de gehele wereld geleid tot 
massale aandacht voor het (keten)beveiligen van het internationale 
handelsverkeer. Uitgangspunt hierbij is, dat het handelsverkeer geen hinder 
mag ondervinden van de beveiligingsmaatregelen. 
 
De Europese Commissie (hierna: Commissie) heeft in 2003 hierop 
gereageerd met de mededeling1 van het zogenaamde „Drieluik‟.  
De onderdelen daarvan zijn: 

1. Eenvoudige en papierloze procedures voor douanediensten en 
marktdeelnemers; 

2. Voorstel tot (veiligheids)wijzigingen van het Communautair Douane 
Wetboek (CDW2); 

3. De rol van de douane in het geïntegreerde beheer van buitengrenzen. 
 
Het „Drieluik‟ is een late en gedwongen reactie op een resolutie van de 
Europese Raad3 in 1996. De dwingende factor is ontstaan door meerdere 
terroristische aanslagen vanaf 2001. In deze resolutie stond centraal het 
vereenvoudigen en moderniseren van douanewetgeving en -procedures. Ook 
risicoanalyse en automatisering waren hierbij uitgangspunten. Economische 
groei van de interne markt en de dynamiek van de buitenlandse handel waren 
belangrijke drijfveren tot deze resolutie. Ook werd er in deze resolutie 
verwezen naar eerdere resoluties uit 1994 en 1995. Daarin werd al gesproken 
over administratieve samenwerking ten aanzien van uitvoering en handhaving 
van gemeenschapswetgeving, en over de automatisering van douanevervoer. 
 
Tot op heden zijn er na het „Drieluik‟ vele verordeningen vastgesteld. Met 
vooral maatregelen ten aanzien van verdere vereenvoudiging van 
douaneprocedures, modernisering en veiligheid.  

                                            
1
 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal 

Comite, COM (2003) 452 definitief, Brussel, 24 juli 2003. 
2
 Verordening (EEG) Nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair 

douanewetboek, PbEG 1992 / L302. 
3
 Resolutie van de Raad van 25 oktober 1996 over de vereenvoudiging en rationalisatie van de douanewetgeving en 

-procedures van de Gemeenschap, PB Nr. 1996 / C 332.   
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Het gemoderniseerd Communautair douanewetboek (gCDW4) is één van die 
verordeningen. Het gCDW is in werking getreden op 24 juni 2008. Een deel 
van de artikelen is direct van toepassing om de uitwerking van de 
uitvoeringsbepalingen mogelijk te maken. De volledige toepassing van alle 
artikelen in het gCDW is afhankelijk van de inwerkingtreding van de 
uitvoeringsbepalingen. Deze inwerkingtreding dient uiterlijk 24 juni 2013 
plaats te vinden. Er zijn aanwijzingen dat deze datum niet gehaald wordt.  
 
Probleemstelling: 
Welke ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar, hebben positieve en 
negatieve gevolgen voor de huidige domiciliëringsprocedure ‘in het vrije 
verkeer brengen’? 
 
Vraagstelling: 
o Wat is er gewijzigd op het gebied van verdere vereenvoudiging van 

douaneprocedures, modernisering en veiligheid ten aanzien van de 
domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟? 

o Is de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟ als 
vereenvoudigde aangifteprocedure verder vereenvoudigd, 
gemoderniseerd en veilig? 

o Welke nieuwe ontwikkelingen - op het gebied van verdere 
vereenvoudiging van douaneprocedures, modernisering en veiligheid - 
hebben positieve of negatieve invloed op de huidige 
domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟? 

o Is de nieuwe vereenvoudigde procedure self-assessment een alternatief 
voor de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟? 

o Het is de verwachting dat de volledige toepasbaarheid van het gCDW niet 
tijdig plaatsvindt, en wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan? 

 
De domiciliëringsprocedure is een vereenvoudigde aangifteprocedure voor 
het doen van een douaneaangifte5. Volgens de uitvoeringsbepalingen van het 
CDW (TCDW6) houdt deze procedure in, dat goederen in de bedrijfsruimte of 
in een andere door de douane aangewezen of goedgekeurde plaatsen onder 
de desbetreffende douaneregeling worden geplaatst7. In het kader van deze 
verhandeling wordt uitgegaan van plaatsing onder de douaneregeling „in het 
vrije verkeer brengen‟8. De aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling 
geschiedt door middel van inschrijving van de goederen in de administratie. 
Het voordeel hierbij is, de ontheffing van de verplichting de goederen aan te 
brengen bij het douanekantoor van aangifte9.  
 

                                            
4
 Verordening (EG) Nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het 

communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek), PB 2008 / L145. 
5
 Artikel 76 CDW. 

6
  Verordening (EEG) Nr. 2454/93 van de commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter 

uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het Communautair douanewetboek 
PbEG 1993, L253. 
7
 Artikel 253 TCDW. 

8
 Artikel 4 CDW. 

9
 Artikel 76 CDW. 
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In plaats van het aanbrengen van de goederen bij het douanekantoor vindt er 
een melding aan de douane plaats bij aankomst van de goederen in het 
bedrijf. Tevens moet er een kennisgeving van de inschrijving van de goederen 
in de bedrijfsadministratie10 worden gedaan. De laatste handeling geldt als 
douaneaangifte. Daarna zijn de goederen veelal vrij beschikbaar. De 
aanvullende douaneaangifte en afdracht van douanerechten vindt achteraf 
plaats middels een geautomatiseerde periodieke aangifte (hierna: GPA)11. 
 
Voor het toepassen van de domiciliëringsprocedure is een vergunning 
vereist12. De administratie moet voldoende waarborgen bieden om een 
doeltreffende controle van een juiste vastlegging en alle bedrijfshandelingen 
achteraf nog mogelijk te maken13. Dit is essentieel omdat de juistheid van de 
aangifte, de inschrijving in de administratie en het volgen van de uiteindelijke 
bestemming van de goederen controleerbaar moeten zijn. Dit aan de hand 
van de administratie en procedures van het bedrijf14. De beoordeling of de 
administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) voldoet om een 
vergunning te kunnen afgeven is ter beoordeling aan de douaneautoriteiten 
van de lidstaten overgelaten15. In Nederland zijn de administratieve eisen 
opgenomen in het Algemeen douanebesluit1617. Echter daarin ontbreekt het 
aan eisen waaraan de administratie moet voldoen. 
 
Het belang van vereenvoudigde douaneprocedures, waaronder de 
domiciliëringsprocedure, is zeer groot. Volgens de Europese Rekenkamer18 is 
in de Europese Unie (hierna: EU) in 2008  bij meer dan twee derde van alle 
aangiften gebruik gemaakt van vereenvoudigde aangifteprocedures.  
 
Achtereenvolgens wordt in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de ontwikkeling 
en eventuele verdere vereenvoudiging van de domiciliëringsprocedure. In 
hoofdstuk 3 aan modernisering (ICT) en in hoofdstuk 4 aan veiligheid. 
Hoofdstuk 3 en 4 geven een beschouwing op hoofdlijnen van nieuwe 
ontwikkelingen ten aanzien van de domiciliëringsprocedure. In hoofdstuk 5 
komt self-assessment aan de orde als alternatief voor de toepassing van de 
huidige domiciliëringsprocedure. Hoofdstuk 6 geeft de gevolgen voor de 
toepasbaarheid van de domiciliëringsprocedure indien er eventueel sprake zal 
zijn van uitstel van het gCWD. Als laatste geef ik in hoofdstuk 7 de conclusie. 
 
In het kader van deze verhandeling zal ik niet ingegaan op het derde 
onderdeel van het „Drieluik‟, de rol van de douane in het geïntegreerde 
beheer van buitengrenzen.  

                                            
10

 Artikel 266 TCDW. 
11

 Artikel 76 CDW. 
12

 Artikel 263 TCDW. 
13

 Artikel 78 CDW. 
14

 Artikel 78 CDW en artikel 253 TCDW. 
15

 Artikel 253 ter TCDW. 
16

 Besluit van 5 juli 2008 houdende regels ter uitvoering van de Algemene douanewet (Algemeen douanebesluit) 
17

 Artikel 4:1. 
18

 Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 1: Worden vereenvoudigde douaneprocedures voor importen op 

doeltreffende wijze gecontroleerd.   
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2 Domiciliëringsprocedure vereenvoudigd? 
 
2.1 AWDA/CDW/TCDW 
 
De domiciliëringsprocedure bestaat in Nederland sinds 1962 met de 
inwerkingtreding van Algemene Wet inzake de Douane en de Accijns (hierna: 
AWDA). Nieuw in de AWDA was het heffen van invoerrechten zoveel mogelijk 
gebaseerd op de administratie van de belastingplichtige19. Ook de noodzaak 
van het vooraf aanbrengen en / of aangeven van de goederen zou kunnen 
vervallen20. Deze mogelijkheden zijn opgenomen onder de zogenaamde 
“administratief gecontroleerde regelingen”21. Twee specifieke regelingen die 
hieruit zijn voortgekomen zijn invoer met maandelijkse aangifte en fictief 
entrepot met administratieve controle (Femac). Voor het einde van de AWDA 
is het mogelijk geworden, om de schriftelijke periodieke aangifte 
geautomatiseerd in te dienen. Reden, de papierstroom werd te groot. 
 
In 1992 is met het Verdrag van Maastricht22 de EU opgericht. Dit verdrag is 
gegrond op de Europese Gemeenschap (EG) en aangevuld met beleid en 
samenwerking op het gebied van onder andere economie (interne 
marktwerking) en veiligheid. Belangrijk gevolg was, het vervallen van 
binnengrenzen in de EG en de noodzaak douanewetgeving te harmoniseren. 
Als gevolg hiervan is in 1992 het CDW en in 1993 het TCDW inwerking 
getreden. Beide zijn volledig van toepassing geworden met ingang van  
1 januari 1994. De domiciliëringsprocedure is in beide verordeningen 
opgenomen als een vereenvoudigde aangifteprocedure. 
 
Daarna hebben er zich tot aan het „Drieluik‟ (2003) weinig wijzigingen 
voorgedaan in het CDW en TCDW. Wel is er een belangrijke aanvulling 
gedaan middels een wijzigingsverordening23. Hierin staat beschreven dat het 
tot uiting moet worden gebracht, dat het „in het vrije verkeer brengen‟ in 
sommige gevallen vooraf kan worden gegaan door tijdelijke opslag. Zelfs met 
toepassing van de domiciliëringsprocedure24.  
 
In het CDW en TCDW bestaat een hiaat ten aanzien van de toepassing van 
de domiciliëringsprocedure25. In het CDW is geen plaats bepaald waar de 
goederen zich moeten bevinden ten tijde van de inschrijving in de 
administratie26. Het TCDW bepaalt als plaats een locatie in het bedrijf of een 
door de douane goedgekeurde plaats27. Dit gaat verder dan in het CDW staat.  

                                            
19

 Punt E.N., Vliet van D.G., Douanerechten: Inleiding tot het communautaire douanerecht, Kluwer, Deventer, 2000. 
20

 Terra B.J.M., Douane: Inleiding tot het douanerecht, Gouda Quint bv, Arnhem, 1986. 
21

 Artikel 220a AWDA. 
22

 Verdrag betreffende de Europese Unie, Publicatieblad Nr. C 191 van 29 juli 1992. 
23

 Verordening (EG) Nr. 2193/94 van de Commissie van 8 september 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) Nr. 

2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) Nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het Communautair douanewetboek. 
24

 Artikel 266 TCDW. 
25

 Punt E.N., Vliet van D.G., Douanerechten: Inleiding tot het communautaire douanerecht Kluwer, Deventer, 2000. 
26

 Artikel 76 CDW. 
27

 Artikel 253 TCDW. 
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Volgens het TCDW moet het in principe mogelijk zijn om goederen in te 
schrijven in de administratie met de douaneregeling „in het vrije verkeer 
brengen‟, terwijl die zich bevinden in een ruimte voor tijdelijke opslag (hierna: 
RTO)28. De goederen kunnen vervolgens vrij naar het bedrijf of rechtstreeks 
naar de klant worden getransporteerd. Echter het TCDW lijkt ervan uit te gaan 
dat de inschrijving in de administratie plaatsvindt op het moment dat de 
goederen zijn aangekomen in het bedrijf. Eén van de belangrijkste 
toepassingsmogelijkheden van de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer 
brengen‟29 is bij beëindiging van de douaneregeling „douanevervoer‟. Er is 
geen specifieke toepassingsmogelijkheid vanuit een RTO. Gevolg is dat 
goederen vanuit een RTO, onder de douaneregeling „douanevervoer‟, naar 
het bedrijf moeten worden getransporteerd. De betekenis van domiciliëring, 
wettelijke verblijfplaats, sluit aan bij deze zienswijze. In Nederland is de 
interpretatie dat het mogelijk moet zijn, de goederen in te schrijven met een 
RTO als goedgekeurde plaats30. Met de zogenaamde volgbriefjes en kopie 
facturen vindt de uitslag uit de RTO en tevens de inschrijving in de 
administratie plaats (schriftelijke procedure).  
 
In de vergunning staan onder andere afspraken over wanneer het bedrijf na 
de melding van de aankomst van de goederen vrij over de goederen kan 
beschikken. Hierdoor wordt de douane in de gelegenheid gesteld om 
eventueel controle uit te voeren. Volgens het CDW is een melding bij 
aankomst van de goederen in het bedrijf aan de douane verplicht31. 
Schriftelijk of elektronisch. In Nederland is er veelal vrijstelling mogelijk van 
het doen van een actieve melding (in de vergunning opgenomen). In plaats 
daarvan vindt een passieve melding plaats door inschrijving van de goederen 
in de administratie. Dit komt waarschijnlijk doordat de douane er vanuit gaat 
dat de goederen in het bedrijf aankomen onder bijvoorbeeld de 
douaneregeling „douanevervoer‟. Of in het kader van bijzondere 
omstandigheden32. Of door inschrijving vanuit een RTO. Of door voldoende 
administratieve waarborgen. De daadwerkelijke reden zal per geval 
verschillen. 
 
Door de Nederlandse toepassing van de domiciliëringsprocedure „in het vrije 
verkeer brengen‟ is er in de huidige Nederlandse situatie sprake van 
vereenvoudiging van douaneprocedures en lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven. Essentieel hierbij is een adequate naleving van de vergunning 
voorwaarden door bedrijven en een passende vorm van toezicht door de 
douane.  
 
 
 
 

                                            
28

 Artikel 266 TCDW. 
29

 Artikel 263 TCDW. 
30

 Handboek douane, onderdeel 12.50.00, punt 2.3.6. 
31

 Artikel 266 TCDW. 
32

 Artikel 266 TCDW. 
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2.2 Beoogde vereenvoudigingen ‘Drieluik’ 
 
Het eerste onderdeel van het „Drieluik‟ is eenvoudige en papierloze 
procedures voor douanediensten en marktdeelnemers.  
 
De navolgende strategische doelstellingen, uit het eerste onderdeel van het 
„Drieluik‟, dragen bij aan het beoogde beeld ten aanzien van vereenvoudigde 
procedures: 
1. Douaneprocedures worden volledig herzien en ingrijpend vereenvoudigd, 

teneinde de toepassing van moderne technieken (IT en risico-analyse) 
mogelijk te maken. 

2. Douanecontroles aan de buitengrenzen van de EU, waaronder 
veiligheidscontroles, vinden gewoonlijk plaats aan de hand van pre-arrival 
informatie. Terwijl andere controles normaliter op basis van periodieke 
aangiften en controles in de bedrijfsruimte van de betrokken handelaar 
worden verricht. Dit vereist een gemeenschappelijk risico-management. 

3. Douanewerkzaamheden worden dermate georganiseerd dat handelaren 
de schaalvoordelen van de interne markt kunnen benutten, ongeacht waar 
een douaneprocedure begint en eindigt (gecentraliseerde vrijmaking); 

4. De douane-IT-systemen van de lidstaten bieden handelaren overal 
dezelfde mogelijkheden en zijn volledig compatibel, en afgestemd op de 
taak van de Europese douane-unie in het hart van de interne markt. 

 
Bij nadere uitwerking van de strategische doelstellingen valt op te maken, dat 
aan invoerprocedures de norm wordt gesteld dat beperkte elektronische 
gegevens voor binnenkomst worden ingediend en achteraf de periodieke 
aangifte en administratieve controle plaatsvindt. Dit moet leiden tot snelle 
vrijgave van goederen en ontlast de douane en handelaren. Hiervoor worden 
wel nadere eisen gesteld aan marktdeelnemers. 
 
Bestaande douaneprocedures en -regelingen worden vereenvoudigd naar 
een aantal basisprocedures zoals invoer, uitvoer en opschortende regelingen. 
Vereenvoudigde procedures worden geharmoniseerd, aangepast aan de 
vereisten van elektronische gegevensverwerking en de reikwijdte ervan wordt 
uitgebreid. Tevens komt er verdere vereenvoudiging van douaneprocedures 
voor bonafide handelaren. Ook komen er Europese vergunningen in plaats 
van nationale, waardoor de mogelijkheid ontstaat tot centrale vrijmaking van 
goederen. Dit ongeacht de plaats van binnenkomst. Om het voorgaande te 
verwezenlijken moet de wetgeving ingrijpend worden gewijzigd. Het wordt 
afwachten of deze aspecten ook worden gerealiseerd in het gCDW. 
 
 
2.3 Wijzigingen CDW/TCDW  
 
Het tweede onderdeel van het „Drieluik‟ is het voorstel tot het wijzigingen van 
het CDW. Dit voorstel is in eerste instantie bedoeld om het CDW te wijzigen 
en aan te vullen met veiligheidsmaatregelen. Het betreft nog niet de beoogde 
ingrijpende vereenvoudigingen zoals in voorgaande paragraaf beschreven. 
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Als gevolg hiervan zijn er tot aan de publicatie van het gCDW een aantal 
belangrijke (wijzigings)verordeningen vastgesteld. In essentie behelzen de 
wijzigingsverordening CDW33 en TCDW34 veiligheidswijzigingen. In het 
„Drieluik‟ is aangegeven dat er nadere eisen worden gesteld aan 
marktdeelnemers. Hiervoor doet nu de geautoriseerde marktdeelnemer in het 
internationale handelsverkeer (Authorised Economic Operator, hierna: AEO) 
zijn intrede. Deze status is zowel voor veiligheid en / of voor 
douanevereenvoudigingen verkrijgbaar. Het gevolg hiervan is, dat er meer 
voorwaarden worden gesteld aan bestaande en nieuwe vergunningen voor 
vereenvoudigingen zoals de domiciliëringsprocedure. Het moet blijken of de 
extra voorwaarden zich laten vertalen naar de aangekondigde voordelen.  
 
Daarnaast is AEO erkend in andere lidstaten, echter die status geeft aldaar 
geen automatisch recht op een grensoverschrijdende vergunning. Vooralsnog 
is een vergunning voor domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟ 
alleen van toepassing in Nederland, niet grensoverschrijdend in Europa. 
 
 
2.4 Intrede gemoderniseerd CDW 
 
In de overwegingen van het gCDW worden de uitganspunten van de 
strategische doelstellingen herhaald zoals eerder genoemd paragraaf 2.2. In 
algemene zin valt op dat de invoering van het gCDW niet leidt tot het verder 
vereenvoudigen van bestaande invoerprocedures. Ook niet tot het verdere 
vereenvoudiging van bestaande vereenvoudigde aangifteprocedures zoals de 
domiciliëringsprocedure 35. Dit is eerder al geconstateerd in het standpunt van 
de Nederlandse regering over het voorstel tot vaststelling van het gCDW36.   
 
Voor bedrijven met een AEO-status zijn voordelen in het gCDW opgenomen. 
Deze vertalen zich in faciliteiten op het gebied van douaneformaliteiten en 
(veiligheids)controles37. Deze faciliteiten worden toegekend door de nationale 
douaneautoriteiten. De Nederlandse douane kan de volgende faciliteiten en 
voordelen bieden (afhankelijk van welke AEO-status)38:  
1. Minder fysieke en document controles; 
2. Voorrang bij douanecontroles of controle op een afgesproken plaats: 
3. Bij nieuwe vergunning geen controle op eerder gecontroleerde criteria; 
4. Voorafgaande kennisgeving controle; 
5. Minder gegevens verstrekken in summiere aangifte; 
6. Erkenning AEO-status veiligheid in andere landen (ook buiten EU); 
7. Vermindering zekerheidstelling. 

                                            
33

 Verordening (EG) Nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het 

communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek). 
34

 Verordening (EG) Nr. 1875/2006 van de Commissie van 18 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) 

Nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) Nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het Communautair douanewetboek. 
35

 Beschouwing nieuwe vereenvoudigde procedure self-assessment komt in hoofdstuk 5 aan de orde als alternatief. 
36

 BNC-fiche 22112, 445, 2 van 22 mei 2006: Betreffende COM (2005) 608 definitief, Brussel, 30 november 2005. 
37

 Artikel 116. 
38

 http://www.douane.nl/zakelijk/aeo/aeo-04.html#P51_6750. 

http://www.douane.nl/zakelijk/aeo/aeo-04.html#P51_6750
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Het voordeel van het nationaal toekennen van faciliteiten is, dat 
douaneautoriteiten speelruimte hebben om het één en ander af te stemmen 
op de bedrijfssituatie. Het nadeel is, dat er geen rechten op bestaan. 
 
Verder is het zeer opvallend is dat de domiciliëringsprocedure in het gCDW 
als een normale aangifteprocedure wordt gezien en niet zoals in het CDW als 
een vereenvoudigde aangifteprocedure39. Ook zijn er zijn twee nieuwe 
voorwaarden gesteld aan de domiciliëringsprocedure. De eerste voorwaarde 
is dat de douaneautoriteiten toegang hebben tot de aangiftegegevens in het 
elektronische systeem van de aangever. Of deze toegang real-time of 
achteraf is, wordt niet nader omschreven. Als het real-time is kan dit grote 
invloed hebben op de toepassing van de domiciliëringsprocedure, mede 
afhankelijk van welke vorm van toezicht de douane hanteert (transactie- of 
systeemgericht). Tweede voorwaarde is dat aan de eisen voor een eventueel 
noodzakelijke uitwisseling van aangiftegegevens tussen de douanekantoren 
wordt voldaan. Overigens lijkt deze tweede voorwaarde een uitweg voor 
lidstaten die niet kunnen voldoen aan de gestelde elektronische vereisten.  
 
Het voordeel van elektronisch aangeven voor de domiciliëringsprocedure is, 
dat er geen beperking door de verplichte zogenaamde „two step‟40 is. Dit 
houdt in dat de eerste stap, de melding met beperkte gegevens van aankomst 
van de goederen in het bedrijf, niet behoeft te worden gedaan. De tweede 
stap, de aanvullende aangifte met alle data, moet wel worden gedaan. Het  
aangegeven voordeel zal moeten gaan blijken in de nieuwe 
uitvoeringsbepalingen van het TCDW (hierna: concept gTCDW41).  
 
Onveranderd ten opzichte van het CDW is, dat er geen plaats is bepaald waar 
de goederen zich moeten bevinden op het moment van inschrijving in de 
administratie. 
 
Tevens zijn er een drietal nieuwe ontwikkelingen in het gCDW die voor 
bedrijven positieve invloed kunnen uitoefenen op het toepassen van de 
domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟. Ten eerste wordt 
elektronisch aangifte en afhandeling de regel. Ten tweede is er de komst van 
gecentraliseerd aangeven in geheel Europa, centralised clearance (voorheen 
SASP42). De douaneaangifte kan worden verricht ongeacht in welke lidstaat 
de goederen fysiek worden binnengebracht. Ten derde is er de intrede van 
Single Window en one-stop-shop. Hierbij wordt eenmalig douaneaangifte 
gedaan bij een douanekantoor voor alle betrokken douaneautoriteiten, en 
voor alle instanties die controles uitoefenen op niet fiscale douanetaken43. 
Fiscale en handelspolitieke controles worden hoofdzakelijk verricht door het 
bevoegde douanekantoor behorend bij de bedrijfsruimte van het bedrijf. 
 

                                            
39

 Artikel 107 gCDW. 
40

 Artikel Modernizing the Community Customs Code, Michael Lux and James Douglas Hamilton. 
41

 TAXUD/MCCIP/2010/100-3: Consolidated preliminary draft ot the MCCIP, only for imformation purpose, Brussel 

25-11-2011. 
42

 Single Autorisation for Simplified Procedures, ingevolge onder andere de verordening vermeld onder voetnoot 44. 
43

 Deze taken richten zich op veiligheid, gezondheid, economie en milieu. 
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2.5 Tussentijdse belangrijke wijzigingen TCDW 
 
Na de inwerkingtreding van het gCDW is er een belangrijke 
wijzigingsverordening44 vastgesteld ten aanzien van het TCDW. Het is nu wel 
mogelijk om een grensoverschrijdende vergunning aan te vragen voor de 
domiciliëringsprocedure. Het voordeel hiervan is, dat in de toekomst gebruik 
kan worden gemaakt van centralised clearance. In de overgangsperiode, tot 
aan de inwerkingtreding van het gTCDW, mag een lidstaat een 
vergunningaanvraag afwijzen in verband met onevenredige administratieve 
lasten. Daarna is dat niet meer toegestaan. Het is dan alleen nog mogelijk 
voor marktdeelnemers die elektronisch aangiften en meldingen indienen.  
 
Tevens zijn in voorgenoemde verordening nieuwe bepalingen en criteria 
vastgesteld voor vergunningen zoals domiciliëringsprocedure. Voor nieuwe 
vergunningen gelden de nieuwe criteria. Bestaande vergunningen moeten 
worden herbeoordeeld voor 1 januari 2012. Voor grensoverschrijdende 
vergunningen gelden als criteria de voorwaarden van de AEO-status 
douanevereenvoudigingen. Voor nationale vergunningen zijn de voorwaarden 
vrijwel gelijk aan die van de AEO-status douanevereenvoudigingen.  
 
Ook is in die voorgenoemde verordening bepaalt, dat per 1 januari 2011 de 
douaneaangifte en kennisgeving voor de domiciliëringsprocedure elektronisch 
moet worden ingediend. Dit is vervolgens uitgesteld45 tot aan het moment dat 
het gCDW volledig van toepassing zal zijn. Om redenen dat meerdere 
lidstaten de automatisering niet tijdig gereed hebben. 
 
 
2.6 Bevindingen Europese Rekenkamer 
 
In een speciaal verslag heeft de Europese Rekenkamer in 2010 de resultaten 
gepubliceerd van een controle op vereenvoudigde douaneprocedures46. 
Daarin werd beoordeeld of de regelgeving en controleaanpak bijdragen aan 
een doeltreffende controle op vereenvoudigde procedures voor importen, en 
daarmee met redelijke zekerheid de juiste inning van de Traditioneel Eigen 
Middelen47 (TEM) verschaffen en bijdragen tot de garantie dat handelaren de 
verplichtingen naleven die voortvloeien uit het gemeenschappelijk 
handelsbeleid. 
 
In het verslag zijn bevindingen opgenomen over de wijze waarop de 
domiciliëringsprocedure is toegepast.  

                                            
44

 Verordening (EG) Nr. 1192/2008 van de Commissie van 17 november 2008 tot wijziging van Verordening (EEG) 

Nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) Nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek. 
45

 Verordening (EU) Nr. 430/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 

2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad 
tot vaststelling van het Communautair douanewetboek. 
46

 Zie voetnoot 18. 
47

 Verordening (EG, EURATOM) Nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 

94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen. 
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De Rekenkamer geeft uitleg hoe een typische toepassing eruit ziet48. De 
goederen worden ontvangen in de bedrijfsruimte, doorgaans onder een 
andere douaneregeling. Vervolgens doet de aangever een kennisgeving aan 
de douane van het voornemen de goederen in het vrije verkeer te brengen en 
schrijft de goederen in de bedrijfsadministratie. Aansluitend wacht de 
aangever op het besluit van de douane voor vrijgave of controle van de 
goederen, of de goederen worden gelijk ingeschreven en de kennisgeving 
blijft achterwege. 
 
De Rekenkamer geeft aan dat de procedure ruimte laat voor verschillende 
mogelijkheden. Het wordt echter niet duidelijk of de Nederlandse toepassing, 
de inschrijving in de administratie vanuit een RTO, tot deze mogelijkheden 
behoort. Ook wordt het niet duidelijk waar de goederen zich moeten of mogen 
bevinden op het moment van inschrijving in de administratie. 
 
De vrijstelling van de kennisgeving van aankomst van de goederen in het 
bedrijf, een „supervereenvoudiging‟ volgens de Europese Rekenkamer, mag 
alleen in uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen worden toegestaan. 
Bepalend hiervoor zijn de aard van de goederen en de snelle opeenvolging 
van verrichtingen die leiden tot bijzondere omstandigheden. Voorbeelden 
worden niet gegeven. Kennelijk wordt dit ter bepaling aan de 
douaneautoriteiten van de lidstaten overgelaten. Ook Nederland hanteert een 
flexibele interpretatie van bijzondere omstandigheden. Veelal krijgen bedrijven 
het voordeel van deze „supervereenvoudiging‟. 
 
Tevens heeft de Rekenkamer geconstateerd dat er op vereenvoudigde 
aangifteprocedures nog geen gestandaardiseerde controles achteraf worden 
toegepast. Hiervoor moeten gemeenschappelijke normen komen, met een 
deugdelijke controlemethodologie en een systeemgerichte aanpak. 
 
Welke gevolgen de bevindingen van de Europese Rekenkamer alsnog 
hebben op de ontwikkeling van de domiciliëringsprocedure „in het vrije 
verkeer brengen‟ binnen het gCDW en concept gTCDW, is vooralsnog niet 
bekend. Hier is duidelijk sprake van een spanningsveld tussen Europese 
wetgeving en het faciliteren van het bedrijfsleven. De strategische 
doelstellingen van het eerste onderdeel van het „Drieluik‟ kunnen wel eens in 
gevaar komen. 
 
 
2.7 Intrede concept gemoderniseerd TCDW 
 
In het concept gTCDW is de naam van de domiciliëringsprocedure 
verdwenen. Het wordt nu genoemd „inschrijving in de administratie‟49. 
Opvallend is, dat „inschrijving in de administratie‟ nu wel een vereenvoudigde 
douaneaangifteprocedure is. Dit in tegenstelling tot in het gCDW.  

                                            
48

 Bijlage 1. 
49

 De beschouwing in deze paragraaf is gebaseerd op artikel 123-06, 521-1-01/02/03, 521-2-01/02/03 en              

521-3-01/02/03 van het concept gTCDW. 
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Toepassing ‘inschrijving in de administratie’ 
In paragraaf  2.4 is ten aanzien van centralised clearance aangegeven dat de 
douaneaangifte kan worden verricht ongeacht in welke lidstaat de goederen 
fysiek worden binnengebracht. Centralised clearance is ook van toepassing 
wanneer de goederen binnen dezelfde lidstaat worden aangebracht en 
aangegeven.  
 
„Inschrijving in de administratie‟ is mogelijk bij centralised clearance. De 
aangever dient hiervoor in zijn douaneaangifte of in zijn afzonderlijke 
kennisgeving bij het douanekantoor van aangifte te vermelden, dat de 
goederen zijn aangeboden bij het douanekantoor van presentatie. In de 
lidstaat waar de goederen worden vrijgegeven voor in het vrije verkeer, 
moeten de gegevens van de GPA beschikbaar worden gesteld aan de 
douaneautoriteiten van de lidstaat waar ook de btw verschuldigd is.  
 
Ontheffing aanbrengen goederen 
De vergunninghouder kan ontheffing krijgen van het aanbrengen en het 
melden dat de goederen beschikbaar zijn voor douanecontrole. Hierop zijn 
uitgezonderd goederen die zich bevinden in een RTO en goederen die 
worden aangegeven onder de centralised clearance procedure. Uit het 
concept gTCDW kan worden afgeleid dat „inschrijving in de administratie‟ 
mogelijk is vanuit een RTO. Verder kan in de vergunning specifiek worden 
bepaald dat inschrijving in de administratie gelijkwaardig is aan de vrijgave 
van de goederen. 
 
Voor de ontheffing gelden de volgende voorwaarden: 

 AEO vergunning veiligheid of douanevereenvoudigingen; 

 Zeer betrouwbare goederenstroom, bekend bij de douane; 

 Douanekantoor van toezicht heeft toegang tot alle informatie om het 
recht van controle te kunnen uitvoeren, indien nodig; 

 Het betreft geen goederen met beperkingen of verboden. 
 
Hier zou nu ook het voordeel van het niet beperkt worden tot de „two step‟ (zie 
paragraaf 2.4) moeten terugkomen. De melding met beperkte gegevens van 
aankomst van de goederen in het bedrijf behoeft nu inderdaad niet te worden 
gedaan. De vraag is of dit nog een echt voordeel is. Onder centralised 
clearance is het niet logisch dat goederen kunnen worden uitgeslagen uit een 
RTO zonder administratieve afhandeling (geen melding beschikbaarheid 
douanecontrole). Het voordeel kan alleen maar terugkomen met de klassieke 
toepassing van de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟. 
 
Daarnaast moet op verzoek van het toezichthoudende douanekantoor een 
kennisgeving van „inschrijving in de administratie‟ worden ingediend. De 
kennisgeving kan bestaan uit gegevens van een vereenvoudigde of normale 
douaneaangifte die zijn ingeschreven in de administratie, maar kan ook 
bestaan uit het indienen van een ondersteunend document.  
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Verder wordt in het concept gTCDW niet duidelijk hoe de melding voor de 
beschikbaarheid van goederen voor douanecontrole en de kennisgeving van 
„inschrijving in de administratie‟ moet worden gedaan. Uiteraard elektronisch 
maar in het kader van harmonisering en centralisering zou het logisch zijn dat 
dit nader wordt omschreven. Is dit in een bepaald systeem? Bij de 
kennisgeving van „inschrijving in de administratie‟ dient de inhoud ten minste 
te voldoen aan de inhoud van de summiere aangifte. 
 
Vergunning 
Een vergunning voor „inschrijving in de administratie‟, voor de GPA en voor 
centralised clearance is vereist. Bij de bepalingen over vergunningen wordt 
onder andere verwezen50 naar het TCDW. Er blijft sprake van goedgekeurde 
locaties waar de goederen zich moeten bevinden op het moment van 
„inschrijving in de administratie‟. Dit is overigens niet specifiek verwoord bij de 
bepalingen van „inschrijving in de administratie‟. 
 
Om grensoverschrijdend gebruik te kunnen blijven maken van de 
domiciliëringsprocedure moet ook volgens het concept gTCDW voldaan 
worden aan de eisen van AEO51. Hierdoor zijn voorwaarden en criteria voor 
een vergunning gelijk in alle lidstaten van de EU. Daarbij wordt nu ook 
gesteld, dat boekhoudsystemen moeten voldoen aan nationale 
boekhoudprincipes. Tevens moet de AO/IB van passend niveau zijn en moet 
het faciliteren aan audit gebaseerde douanecontroles. Dit sluit aan bij een 
eerste aanzet tot systeem gebaseerd douanetoezicht zoals beschreven in het 
gCDW52. Overigens is in Nederland het douanetoezicht voorafgaand aan de 
vergunningverlening al gebaseerd op een systeemgerichte benadering. 
 
Het douanetoezicht voorafgaand, tijdens en na het aangifteproces is binnen 
de EU momenteel transactiegericht. Dit betekent dat elke aangifte wordt 
gecontroleerd. In het gehele invoerproces vinden er veelal meerdere 
controles plaats voor dezelfde zending. Hierdoor ontstaat er logistieke 
oponthoud. Voldoende waarborging vindt beter plaats door systeem 
gebaseerd toezicht53. Hierbij sluit de douane aan bij de AO/IB van bedrijven, 
zoals nu in grote mate gebeurd bij het verlenen van een AEO-status. 
Controles kunnen daardoor verminderen. Het probleem is dat systeem 
gebaseerd toezicht nog steeds nationaal bepaald is. De zogenaamde  
„green lane‟ (controleloze keten) zal er voorlopig niet komen. 
 
Afsluitend blijkt dat de toepassingsmogelijkheden van „inschrijving in de 
administratie‟ niet geheel duidelijk zijn. De beoogde verdere vereenvoudiging 
van douaneprocedures ten aanzien van de huidige domiciliëringsprocedure „in 
het vrije verkeer brengen‟ is geen vaststaand feit.  
 

                                            
50

 Bijlage 67. 
51

 Taxud/2006/1450: Gids voor gecertificeerde bedrijven (bedrijven met een AEO-certificaat). Brussel, 29 juni 2007 
52

 Diverse punten uit de overwegingen. 
53

 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal 

Comite, Strategie voor de ontwikkeling van de douane-unie, COM (2008) 169 definitief, Brussel 1-4-2008. 
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3 Domiciliëringsprocedure gemoderniseerd? 
 
3.1 Aanleiding 
 
De betekenis van moderniseren is onder andere vernieuwen en meegaan met 
de tijd. Daaronder wordt ook verstaan het overstappen van oude naar nieuwe 
methoden, middelen en processen.  
 
In het „Drieluik‟, de vele (wijzigings)verordeningen en mededelingen van de 
Commissie is veel geschreven over modernisering. Opvallend daarbij is dat 
het vaak betreft de modernisering van douaneprocedures door het gebruik 
van ICT-middelen. Daar is zwaar op ingezet. 
 
De beschikking voor een papierloze omgeving voor de douane en het 
bedrijfsleven54 is een gevolg van het eerste onderdeel van het „Drieluik‟. De 
beschikking is het plan voor coherente en interoperabele elektronische 
douanesystemen voor de douane en het bedrijfsleven, kortweg E-customs 
(zie paragraaf 3.2). E-customs moet bijdragen aan het vereenvoudigen en 
papierloos afhandelen van douaneprocedures en het faciliteren van het 
bedrijfsleven. De inwerkingtreding is ruim twee jaar na het voorstel van de 
Commissie55 voor deze beschikking, en een aantal maanden voor publicatie 
van het gCDW. Doelstellingen, eisen, verantwoordelijkheden, strategie en 
tijdlimieten staan beschreven in de beschikking. Dit is verder uitgewerkt in  
Douane 201356 en het E-customs Multi-Annual Strategic Plan (MASP)57.  
 
3.2 Faciliteren door automatiseren 
 
Eén van de doelstellingen in de E-customs beschikking is het 
vergemakkelijken van invoerprocedures. Dit wordt gerealiseerd door onder 
andere “herinrichting van douane en douane gerelateerde processen om deze 
zo efficiënt en effectief mogelijk te maken, ze te vereenvoudigen en de 
conformiteitskosten van douaneverplichtingen te verminderen”. IT-middelen 
moeten een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het vereenvoudigen van 
douaneprocedures. Dit lijkt uniformering van douaneprocedures uit te 
sluiten58. Immers hoe gaan die vele en verschillende douaneprocedures op 
een gelijke wijze via de Europese centrale database communiceren. 
 
In het gCDW en concept gTCDW is ten aanzien van de 
domiciliëringsprocedure niet gebleken, dat er nieuwe bepalingen zijn 
gekomen die bijdragen aan de herinrichting en vereenvoudiging van 
douaneprocessen waardoor de inrichting van IT-systemen wordt ondersteund.  

                                            
54

 Beschikking Nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een 

papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven. 
55

 Voorstel voor een Beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een papierloze omgeving 

voor douane en bedrijfsleven, Com(2005) 609 definitief, Brussel 30-11-2005. 
56

 Beschikking Nr. 624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot vaststelling van een 

actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane 2013). 
57

 Taxud/477/2004- rev. 9, Brussel 22 september 2008. 
58

 Artikel “Vijftig jaar EU-douaneunie”, mr. E.H. Starink. 
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Binnen E-customs is het harmoniseren en standaardiseren van informatie 
uitwisseling tussen de douane en het bedrijfsleven een belangrijk onderwerp. 
Echter vooralsnog is het ten aanzien van domiciliëringsprocedure niet bekend 
welke systeemvereisten en welke minimum standaardgegevens gelden bij 
elektronische afhandeling. Dit geldt ook voor vernieuwende concepten zoals 
centralised clearance, self-assessment en single window.  
 
Kenmerkend binnen E-customs is dat nieuwe systemen worden vormgegeven 
en gebouwd op basis van de “best practise” methode. Door dit principe te 
hanteren ontstaan er vele en verschillende inhoudelijke en procedurele 
standpunten tussen de lidstaten en het internationale bedrijfsleven. Deze zijn 
veelal afhankelijk van economische en technologische ontwikkelingen, en van 
de geografische ligging van lidstaten.  
 
Binnen E-customs wordt het AIS (Automated Import System) ontwikkeld voor 
invoerprocedures (fase II). In dit systeem moeten ook vereenvoudigde 
procedures als de domiciliëringsprocedure kunnen worden afgehandeld. Hoe 
is onbekend. Het systeem betekent ook de start van centralised clearance.  
De beoogde aanvang met het ontwerpen en bouwen van het AIS stond 
gepland vanaf januari 2009. De invoering staat gepland vanaf juli 2012. In het 
E-customs voortgangsverslag 200959 wordt duidelijk dat men nog niet is 
begonnen met het ontwikkelen van AIS. Sterker nog, er is nog steeds geen 
voortgangsverslag van 2010 beschikbaar. Met andere woorden er is twee jaar 
achterstand. Dit geldt ook voor centralised clearance en single window. 
 
Verwarrend op dit moment is dat de Nederlandse douane een nieuw 
aangiftesysteem heeft aangekondigd, afgekort AGS60. Het AGS zal bestaan 
uit vier delen, opslag, invoer, uitvoer en overig. In fase 4 (overig) van de 
invoering wordt aangekondigd dat medio 2014 de kennisgeving, melding en 
GPA worden ingevoerd. Dit betekent dat het elektronisch afhandelen van de 
domiciliëringsprocedure niet tijdig gereed is voor de volledige toepassing van 
het gCDW medio 2013.  
 
Schijnbaar begint de Nederlandse douane met het bouwen van het AGS. 
Gezien de ontwikkelingen binnen E-customs is het de vraag of het verstandig 
is door te gaan met het ontwikkelen van het AGS. Een zeer belangrijke reden 
om juist wel door te gaan is om met de “best practise” methode de grote 
(douane)belangen van Nederland als mainport van Europa te verdedigen. Dit 
is een goed alternatief in verband met de geringe stemverhouding van 
Nederland in het Europees Parlement. 
 
Vernieuwende concepten als centralised clearance, self-assessment en 
single window kunnen alleen slagen indien dit wordt ondersteund door nieuwe 
geüniformeerde ICT-concepten. Echter wanneer het AIS volledig operationeel 
is zal het een duidelijke en positieve verbetering zijn voor de toepassing van 
de huidige domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟. 

                                            
59

 Taxud.a.1(2010) 364729. 
60

 http://www.douane.nl/overig/aangiftesysteem/. 

http://www.douane.nl/overig/aangiftesysteem/
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4 Domiciliëringsprocedure veilig? 
 
4.1 Aanleiding 
 
De aanleiding tot het nemen van veiligheidsmaatregel voor douaneprocessen 
is beschreven in de inleiding. Dit heeft sinds 2003 geresulteerd in vele 
wijzigingsverordeningen op het CDW en TCDW. De maatregelen zijn ook 
opgenomen in het gCDW en concept gTCDW. Ter waarborging van de 
materiële en financiële risico‟s heeft ook de AEO-status zijn intrede gedaan.  
 
Naast een AEO-certificaat douanevereenvoudigingen is er ook een  
AEO-certificaat voor veiligheid. Hierbij wordt de beveiliging van het bedrijf 
door de douane getoetst op veiligheidsprocedures. Dezelfde toetsing geldt 
ook voor de financiële risico‟s. Ten aanzien van de domiciliëringsprocedure „in 
het vrije verkeer brengen‟ worden er nu veiligheidseisen gesteld, zowel voor 
nieuwe als bestaande grensoverschrijdende vergunningen. Eén van de 
voordelen van het AEO-certificaat veiligheid is het verkrijgen van faciliteiten 
op het gebied van veiligheidscontroles. Deze voordelen worden afgestemd op 
de bedrijfssituatie, er bestaat geen recht op. Bepalingen ten aanzien van de 
voordelen en het toekennen van faciliteiten komen overeen met die van de 
douanevereenvoudigingen (zie paragraaf 2.4). 
 
Systemen die ten behoeve van veiligheid zijn ontwikkeld zijn bijna volledig 
ingevoerd. Bij invoer is dit het ICS (Import Controle Systeem), fase I van AIS. 
Daarnaast is voor AEO een informatiedatabase met geregistreerde bedrijven 
ontwikkeld. Ook is het EORI-nummer (Economic Operators Registration and 
Identification nummer) inmiddels ingevoerd. 
 
 
4.2 Invloed veiligheidsmaatregelen  
 
De materiële veiligheid wordt in het invoerproces met name gecontroleerd 
voorafgaand aan de binnenkomst van goederen. Hiervoor moet de 
zogenaamde pre-arrival informatie elektronisch worden ingediend.  
Dit is een onderdeel van de summiere aangifte. Een AEO-gecertificeerde 
hoeft minder gegevens van de summiere aangifte in te dienen bij aangifte met 
toepassing van de domiciliëringsprocedure. 
 
In de huidige situatie van het invoerproces met toepassing van de klassieke 
domiciliëringsprocedure, vinden er meerdere douanecontroles plaats. 
Controle bij de summiere aangifte, bij aanvang en beëindiging van het 
douaneververvoer en bij de melding van aankomst van de goederen in de 
bedrijfsruimte. In de Nederlands toepassing vanuit een RTO bespaart dit een 
aantal overbodige controles.  
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Onder centralised clearance blijft ook de mogelijkheid van meerdere 
(overlappende) transactiegerichte controles bestaan. Het douanekantoor waar 
de goederen worden aangebracht, mag de goederen vrijgeven met dien 
verstande dat het douanekantoor van aangifte niet om een onderzoek voor 
controle heeft gevraagd en er geen verwijzing is naar de in de vergunning is 
gemaakte afspraken. Desondanks mag het douanekantoor waar de goederen 
worden aangebracht zijn eigen beveiligings- en veiligheidscontroles houden61.  
 
Dit sluit niet aan bij de strategische doelstellingen van het eerste onderdeel 
van het „Drieluik‟. Het komt niet ten goede aan het faciliteren van het 
bedrijfsleven. Dit lijkt een politieke uitweg voor lidstaten die het niet met elkaar 
eens zijn over de nationale soevereiniteit. Tenzij hier bedoeld wordt de 
nationale niet fiscale douanetaken van lidstaten. Die indicatie is echter niet 
aanwezig. 
 
Bij „inschrijving in de administratie‟ is nieuw dat de vergunninghouders een 
veilig systeem hebben, dat laat zien wie toegang heeft gehad, wanneer en 
welke acties zijn uitgevoerd.  
 
Net zoals ten aanzien van douanevereenvoudigingen moet er ook voor de 
veiligheid een systeem gebaseerde benadering komen voor het 
douanetoezicht. Dit zal bijdragen aan minder controles waardoor het 
bedrijfsleven wordt gefaciliteerd (zie paragraaf 2.7). AEO-gecertificeerde 
bedrijven met lage risico goederen moeten door een „green lane‟ kunnen. 
 
Positieve voordelen en faciliteiten voor het bedrijfsleven voor de toepassing 
van de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟ zijn geen 
vaststaand feit. Hier tegenover staan wel vele nieuwe veiligheidseisen. 
Momenteel is er dus sprake van een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.   
 
Door alle veiligheidsontwikkelingen neemt de veiligheid in het invoerproces 
toe. Echter dit zal pas “volledig” zijn, als alle marktdeelnemers in het 
invoerproces verplicht over een AEO-certificaat veiligheid beschikken. 
 
4.3 Financiële risico’s 
 
In het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer komen een aantal 
opvallende constateringen naar voren betreffende het afdekken van financiële 
risico‟s. De soms gebrekkige aanpak van lidstaten leidt tot controles achteraf 
van matige kwaliteit op handelsdocumenten en boekhouding. Controles zijn 
niet frequent genoeg of niet afdoende op transacties gericht. De aanbeveling 
van de Europese Rekenkamer is, om voor controles achteraf 
gemeenschappelijke normen in te voeren. Dit met een deugdelijke 
controlemethodologie en een systeemgerichte aanpak. Daarbij dienen de 
vereenvoudigingspraktijken van lidstaten aan een kritische blik te worden 
ontworpen. Tot op heden is er nog weinig gedaan met de resultaten van de 
Europese Rekenkamer. 

                                            
61

 Artikel 106 gCDW. 
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5 Alternatief domiciliëringsprocedure. 
 
In het gCDW62 doet een nieuwe vereenvoudigde procedure haar intrede.  
Self-assessment houdt in dat een bedrijf toestemming kan krijgen om 
bepaalde douaneformaliteiten en -controles zelf uit te voeren in plaats van de 
douane. De douaneformaliteiten worden geduid als het bepalen van in- en 
uitvoerrechten en het uitvoeren van bepaalde controles onder toezicht van de 
douane. Deze uitleg van het gCDW is vrij algemeen en vrij te interpreteren63.  
 
Het concept gTCDW64 levert iets meer informatie op. Self-assessment mag 
worden toegepast bij de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟. 
Exacte voorwaarden worden vastgelegd in de vergunning. Ook wordt er 
aangehaald dat de goederen op zijn laatst bij aankomst in het bedrijf moeten 
worden ingeschreven in de administratie. Daarnaast dienen 
douaneautoriteiten ten alle tijde toegang te hebben tot het aangiftesysteem.  
 
Nadere bestudering van informatiebronnen65 levert een beter beeld op van 
self-assessment. Het uitgangspunt van self-assessment is zo min mogelijk 
meldingen en geen aangifte doen aan de douane. Het berekenen en betalen 
van douaneschuld geschied in analogie van de btw systematiek. Dit alles op 
systeemgerichte benadering in plaats van transactiegericht. Verder is de 
AEO-status een vereiste. En er moet dus (maximale) aansluiting komen op de 
AO/IB van bedrijven.  
 
Echter het gCDW en concept gTCDW leveren niet voldoende informatie op 
ten aanzien van de reikwijdte en de flexibiliteit van de reikwijdte. In het kader 
van standaardisering en harmonisering van douaneprocedures is informatie 
en afbakening wel gewenst. Mede in het kader van materiele en financiële 
veiligheid. Daarbij is het onduidelijk op welke wijze de goederen bij het 
binnenbrengen onder douanetoezicht worden gebracht. Zeer relevant om 
controle achteraf door de douane mogelijk te maken. Ook is het niet bekend 
of er extra vergunningsvoorwaarden komen om self-assessment te mogen 
toepassen. 
 
Self-assessment kan een goed alternatief zijn voor een vereenvoudigde 
toepassing van de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟. Dit 
zal met name weggelegd zijn voor (zeer) grote ondernemingen. Extra 
aanvullende (financiële) maatregelen zullen benodigd zijn. Een flexibele 
reikwijdte zou ideaal zijn. Afstemming op de bedrijfssituatie draagt bij aan 
goede facilitering voor het bedrijfsleven. Hoe hiervoor de automatisering moet 
worden ingericht is lastig. Hoe flexibeler de toepassing, des te moeilijker is het 
te automatiseren. Er moeten dus bepalingen komen over de toepassing, 
reikwijdte, automatiseringseisen en voorwaarden van self-assessment. 
 

                                            
62

 Artikel 116. 
63

 Artikel Modernizing the Community Customs Code, Michael Lux and James Douglas Hamilton. 
64

 Artikel 525-2-01/02. 
65

 Studiemateriaal Post-Master Douane 2011-2012. 
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6 Uitstel gemoderniseerd CDW  
 
Medio 2011 hebben zowel EU commissaris dhr. Semeta (belastingen, douane 
en financieel toezicht) als Directeur Generaal dhr. Deffaa (belastingen en 
douane) in toespraken666768 voorzichtig uitstel aangekondigd van een tijdige 
toepassing van het gCDW in 2013. Waarschijnlijk uitstel tot medio 2014. 
 
Dit om een drietal redenen. Ten eerste dient het gCDW in lijn worden 
gebracht met het verdrag van Lissabon69. Ten tweede is de automatisering 
niet tijdig gereed. Er komt een realistische, bindende en gefaseerde invoering 
(op dit moment nog niet bekend). Centralised Clearance zal niet tot de eerste 
fase gaan behoren. Ten derde komen er een aantal kleine correcties. Het 
betreft bepalingen die te moeilijk of onwerkbaar zijn. Hierbij wordt benadrukt 
dat niet opnieuw de discussie wordt gevoerd zoals destijds om te komen tot 
de vaststelling van het gCDW. Met andere woorden er zijn lidstaten die meer 
dan alleen kleine wijzigingen willen. De meningen van lidstaten zijn helaas 
niet openbaar. 
 
Daarnaast zijn er financiële problemen betreffende de ICT-ontwikkelingen. Dit 
geldt zowel voor de EU zelf als voor een aantal lidstaten. Verder moeten 
richtlijnen en nationale bepalingen van lidstaten, zoals de btw, TEM, accijns, 
statistiek en niet fiscale taken, nog worden vertaald in geharmoniseerde en 
gestandaardiseerde regelingen.  
 
Eind 2011 is in een resolutie70 goedkeuring gegeven aan het nemen van 
nieuwe maatregelen ten aanzien van de tekortkomingen in de uitvoering van 
de modernisering van de douane. In de realistische resolutie, met een 
beschrijving van problemen waarvan meerdere ook in deze verhandeling naar 
voren zijn gekomen, wordt aangegeven dat het gCDW zeer ambitieus was op 
het vlak van termijnen. Daarom moet er worden nagegaan of 2016 in 
aanmerking komt als nieuwe invoeringsdatum van het gCDW.  
 
Ook is eind 2011 bekend gesteld71, dat de Commissie aanvullende 
maatregelen gaat nemen om de voortgang van alle ontwikkelingen beter te 
bewaken.  
 
Gezien onder andere de gefaseerde invoering en dat Centralised Clearance 
niet tot de eerst fase behoort, is het de vraag wanneer alle voordelen voor de 
huidige (grensoverschrijdende) domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer 
brengen‟ echt van toepassing worden.  

                                            
66

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/358&type=HTML 
67

 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/headlines/speeches/2011/05/speech_0525.pdf 
68

 http://www.efa-schriften.de/pdfs/Duesseldorf.pdf 
69

 Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap, PB 2007/C 306/01, Lissabon, 13 december 2009. 
70

 Resolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de modernisering van de douane 

(2011/2083(INI)); P7_TA(2011)0546. 
71

 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Voortgangsrapport in verband met de 

strategie voor de ontwikkeling van de douane-unie, COM (2011) 922 definitief, Brussel, 20 december 2011. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/358&type=HTML
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/headlines/speeches/2011/05/speech_0525.pdf
http://www.efa-schriften.de/pdfs/Duesseldorf.pdf
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7 Conclusie 
 
In het CDW en TCDW bestaat een hiaat in de toepassingsmogelijkheden van 
de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟. In het CDW is geen 
plaats bepaald en in het TCDW is wel een plaats bepaald waar de goederen 
zich moet bevinden op het moment van inschrijving in de administratie. 
Volgens het TCDW kan de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer 
brengen‟ aanvangen vanuit een RTO (in Nederland toegestaan) of volgens de 
klassieke methode bij aankomst van de goederen in het bedrijf. In het gCDW 
en concept gTCDW is dit ook van toepassing. Dit kan negatieve gevolgen 
hebben voor de toepassing van de domiciliëringsprocedure „in het vrije 
verkeer brengen‟ onder centralised clearance. Er kan met andere lidstaten 
(opnieuw) discussie ontstaan over de toepassing. 
 
Verder is de domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟ in het 
gCDW en concept gTCDW als procedure niet gewijzigd. De benaming van de 
domiciliëringsprocedure is in het gCDW en gTCDW gewijzigd in „inschrijving 
in de administratie‟. Opvallend is dat „inschrijving in de administratie‟ in het 
gCDW onder de normale douaneaangifte valt, en in het concept gTCDW 
zoals gebruikelijk onder vereenvoudigde aangifteprocedures valt.  
 
Daarnaast is er voor de domiciliëringsprocedure een grensoverschrijdende 
vergunning ingevoerd. Hiermee kunnen nieuwe positieve ontwikkelingen als 
centralised clearance, single window en one-stop-shop worden benut. De eis 
hiervoor is de AEO-status douanevereenvoudigingen en / of veiligheid. 
 
De introductie van de AEO-status voor douanevereenvoudigingen voor 
bestaande en nieuwe vergunningen is een lastenverzwaring. Het toekennen 
van voordelen en faciliteiten op het gebied van douaneformaliteiten is geen 
vaststaand feit. Er bestaat geen recht op en de faciliteiten dienen door de 
nationale douaneautoriteiten te worden toegekend. Ook zijn er meerdere 
(overlappende) controles mogelijk in het invoerproces. 
 
In een onderzoek van de Europese Rekenkamer naar de toepassing van 
vereenvoudigde aangifteprocedures zijn belangrijke bevindingen 
geconstateerd betreffende domiciliëringsprocedure. Samengevat dient de 
domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟ volgens de klassieke 
methode te worden toegepast. Ook dienen er gestandaardiseerde en 
systeemgerichte controles te komen. Het laatste is essentieel voor het 
administratief waarborgen van de domiciliëringsprocedure en zal bijdragen 
aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Hoe de bevindingen van de 
Europese Rekenkamer doorwerken ten tijde van de inwerkingtreding van het 
gTCDW is vooralsnog onbekend. De uitkomsten kunnen grote invloed 
uitoefenen in welke mate het bedrijfsleven kan worden gefaciliteerd.  
 
Op het gebied van automatisering is er tot op heden ten aanzien van de 
domiciliëringsprocedure niets gewijzigd. Het is nog steeds de bedoeling dat 
alle douaneprocessen elektronisch worden afgehandeld, hetgeen positief is. 
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Het ontwerpen en bouwen van het nieuwe beoogde invoeraangiftesysteem, 
waarin de domiciliëringsprocedure moet worden afgehandeld, is nog niet 
gestart. De invoering medio 2013 zal niet worden gehaald, dit terwijl zwaar is 
ingezet op vereenvoudiging en modernisering door automatisering.  
 
Aangaande veiligheid is er veel veranderd. Belangrijkste feit is de introductie 
van de AEO-status voor veiligheid. Er worden nu veel veiligheidseisen 
gesteld. Bij de toepassing van de domiciliëringsprocedure in de centralised 
clearance situatie zijn er meerdere (overlappende) veiligheidscontroles 
mogelijk. De faciliteiten voor een AEO gecertificeerd bedrijf zijn geen 
vaststaand feit, dit wordt afgestemd op de situatie van het bedrijf. In beginsel 
is er sprake van meer veiligheid. Voor het toepassen van de 
domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟ is er pas sprake van een 
zo groot mogelijke veiligheid wanneer alle betrokken bedrijven in de gehele 
invoerketen AEO gecertificeerd zijn. 
 
Het huidige douanetoezicht op douaneprocedures en veiligheid is 
transactiegericht. Het bedrijfsleven wordt beter gefaciliteerd met systeem 
gebaseerde douanecontroles. Het voordeel hiervan is minder controles in het 
invoerproces. Een eerste aanzet hiervoor is gemaakt, invoering zal niet op 
korte termijn plaatsvinden.  
 
Een goed alternatief voor de toepassing van de domiciliëringsprocedure „in 
het vrije verkeer brengen‟ is self-assessment. Bepaalde douaneformaliteiten 
en -controles mag het bedrijf zelf uitvoeren. Het lijkt erop dat de reikwijdte in 
het toepassen van self-assessment flexibel is, wellicht het ideale middel om 
het bedrijfsleven te kunnen faciliteren. Echter de exacte reikwijdte, eisen en 
voorwaarden zijn niet bekend. De uiteindelijke vorm van self-assessment zal 
mede afhankelijk zijn van de bevindingen van de Europese Rekenkamer. 
 
Eind 2011 is er vanuit de verantwoordelijke instanties binnen de EU 
aangegeven, dat er moet worden nagegaan of 2016 in aanmerking komt als 
nieuwe invoeringsdatum van het gCDW. Meerdere redenen voor uitstel zijn 
gegeven in deze conclusie. Wanneer, hoe en of de echte voordelen voor de 
domiciliëringsprocedure „in het vrije verkeer brengen‟ er echt gaan komen 
wordt afwachten.  
 
Afsluitend kan worden gesteld dat het moeilijk zal worden om een goed 
evenwicht te vinden tussen verdere vereenvoudiging van douaneprocedures, 
modernisering en veiligheid ten opzichte van het faciliteren van het 
bedrijfsleven. Echter als er een positief en goed evenwicht wordt gevonden, 
dan heeft dit in de toekomst voor het bedrijfsleven zeer positieve gevolgen 
voor de toepassing van de huidige domiciliëringsprocedure „in het vrije 
verkeer brengen‟. 
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