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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 
1.1. Voorwoord 

Ik ben aan deze opleiding en verhandeling begonnen als beleidsmedewerker 
bij Douane Nederland. Bij de onderwerpen van de opleiding zijn diverse 
interessante thema’s en ontwikkelingen te onderkennen. Tevens heb ik de 
mogelijkheid gevonden om mij via deze opleiding te verdiepen in de materie 
van de douanesamenwerking op het vlak van de informatieuitwisseling.  
Dit is een complexe materie met weinig concrete dan wel geschreven 
publicaties. Het is echter wel een onderwerp dat sterk in ontwikkeling is vooral 
naar de aanslagen van begin deze eeuw, de voordurende globalisering en de 
intensivering van het goederenvervoer. De Nederlandse Douane kan niet 
alles fysiek opnemen. De Douane zal dus slimmer moeten controleren door 
middel van risicomanagement en het benutten van de (interne) maatregelen 
van marktdeelnemers, zoals het bedrijfsleven, de non-profitsector, etc. De 
Douane zal dan ook aan deze marktdeelnemers faciliteiten moeten aanbieden 
om ze niet alleen te belonen voor hun efforts als compliante douaneklanten 
maar ook om hun medewerking bij deze vorm van toezicht te verkrijgen. De 
Douane moet ze als het ware over de streep trekken om het concept van 
horizontaal toezicht.1 Eveneens zal moet worden geprobeerd om hun 
administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden door middel van 
bijvoorbeeld het concept “Single Window”. Dat wil zeggen het controleren in 
samenhang met andere handhavers om het logistieke proces zo min mogelijk 
te verstoren. Tevens betreft het ook het hergebruiken van ter beschikking 
gestelde gegevens binnen de gehele overheid en niet steeds weer dezelfde 
informatie vragen voor weer een andere aspect van de overheidstaak. 
 
Het is een onderwerp waar veel kleine details tégelijk in ontwikkeling komen, 
maar niet in onderling verband en daarmee met de nodige rimpels. Deze 
rimpels moeten worden gladgestreken waar mogelijk of door middel van 
afstemming  worden geminimaliseerd. 
 
In deze verhandeling wil ik kijken naar het groter geheel, maar gezien de 
beperkte tijd en ruimte kan ik slechts een tipje van de sluier oplichten. Ik wil 
mij beperken tot het onderliggende proces van informatieuitwisseling, maar 
dan op zowel nationaal, Europees als internationaal niveau. 
 

                                             
1
 Horizontaal toezicht is een soort AEO (Authorised Economic Operator), geen geautoriseerde marktdeelnemer met 

een aparte status en certificaat, waaraan een aantal faciliteiten zijn verbonden, maar ook vereisten op het gebied van 
interne beheersmaatregelen (het in Control zijn), met betrekking tot de financiële situatie en geen strafrechtelijke 
onherroepelijke veroordelingen op specifieke gebieden die de taak van de douane betreffen. 



 

 3 

1.2. Aanleiding 
Het aspect van douanesamenwerking en de bijbehorende 
informatieuitwisseling is prominenter op de politieke agenda gekomen door 
diverse terroristische aanslagen.2 Tevens zijn in deze periode diverse 
dreigingen geweest door groepering als Al Qaida om bijvoorbeeld enkele 
tunnels in Rotterdam en Amsterdam op te zullen blazen. 
Een uitvloeisel hiervan zijn de veiligheidsbepalingen van Verordening 
648/2005, maar ook diverse regelgeving ter bestrijding van terrorisme en de 
financiering hiervan, zoals de oprichting van organisaties als Interpol, Europol, 
Ipol en MOT. Dit wil echter niet zeggen dat de regelgeving beter op elkaar is 
afgestemd. Het wil eveneens niet zeggen dat instanties in het belang van de 
algemene veiligheid verdergaande samenwerkingsverbanden kunnen 
opstarten en onderhouden. 
De regelgeving met betrekking tot privacy en informatieuitwisseling zijn en 
blijven een knelpunt. Natuurlijk willen we als samenleving niet in een 
rechtsstaat leven waar mensenrechten niet worden nageleefd, maar er moet 
wel een balans zijn tussen veiligheid en de eerbiediging van mensenrechten. 
Mensenrechten zijn belangrijk, echter in een staat waar de criminaliteit en in 
het bijzonder terrorisme hoogtijdagen viert, zijn mensenrechten vaak ook ver 
te zoeken. Mensen willen niet alleen privacy en het eerbiedigen van hun 
rechten als vrijheid van meningsuiting en de eerbiediging van de lichamelijke 
integriteit, etc. Zij willen ook leven in veiligheid, zonder dat men steeds over 
zijn / haar schouders moet heenkijken of er een bom of explosief hun leven tot 
een hel maakt of gaat maken. 
Om zowel een menswaardig leven binnen de maatschappij te 
bewerkstellingen als het voorkomen dat mensen zonder enige vorm van 
proces worden geëxecuteerd of mishandeld, is er behoefte aan een 
optredende overheid tegen terroristen en criminelen die deze veiligheid willen 
verstoren. Een mogelijkheid om hiervoor te zorgen is een overheid die via 
meerdere kanten de veiligheid op een hoger plan wil brengen door 
samenwerking tussen overheidsinstanties. Daar criminelen en terroristen bij 
de grens niet zeggen die zal ik niet overtreden dan wel misbruiken moet 
samenwerking ook Internationaal en Europees. 
Om deze samenwerking te kunnen realiseren is er behoefte aan het gebruik 
van elkaars gegevens en de broodnodige uitwisseling van informatie. 
Voorkomen moet worden dat elke organisatie steeds het wiel opnieuw moet 
uitvinden. Ze moeten elkaars expertise en mogelijkheden kunnen benutten en 
de samenleving daarbij niet onnodig belasten door middel van regelgeving of 
andere verplichtingen. Een mogelijkheid hierbij is het fenomeen “Single 
Window”, dat wil zeggen burgers en bedrijven hoeven maar één keer 
bepaalde gegevens aan te leveren en de overheid maakt er steeds weer 
opnieuw gebruik van.  

                                             
2
 Bijvoorbeeld de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington DC in de VS, de 

aanslagen van 11 maart 2004 op treinen in Madrid, de aanslagen in Londen op 7 juli 2005 en de mislukte aanslag 
van 21 juli 2005, en tenslotte de mislukte kofferaanslag in Keulen op 31 juli 2006. Recent is er op 1

e
 kerstdag, 25 

december 2009 weer een poging gedaan om een aanslag te plegen op een Amerikaans vliegtuig, waarbij de 
groepering van Al Qaida betrokken blijkt te zijn. 
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De nadruk van het douanewerk is de laatste jaren steeds meer komen te 
liggen op de niet-fiscale taken, de zgn. VGEM-taken, wat staat voor taken op 
het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu. 
Met de invoering van de Algemene Douanewet (ADW) is de transparantie in 
de douanetaak en de daarbijbehorende controle nog meer komen te liggen bij 
de toezichtsfunctie op het goederenverkeer, om zo de gezondheid van mens, 
plant en dier, kwaliteit en veiligheid te verzekeren. Bij deze toezichtsfunctie 
hoeft niet meer de grondslag te worden gekozen in de Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen (AWR), maar is de grondslag gecodificeerd en helder 
neergelegd in de ADW.  

 
1.3. Probleemstelling 

In deze paragraaf wil ik het probleem bespreken wat niet alleen Nationaal is 
te onderkennen, maar ook Internationaal en Europees. Eén van de problemen 
bij samenwerking tussen overheidsinstanties maar ook met betrekking tot 
derden zijn de verschillen in regelgeving. Dit kan betrekking hebben op de 
(bevoegde) instantie die met een bepaalde taak is belast, echter ook op 
verschillen in uitwerking; bijvoorbeeld in Nederland is de douane een 
controledienst met extra bevoegdheden op het opsporingsvlak ingeval van 
een BOA-bevoegdheid, maar in andere Europese landen is deze taak 
ondergebracht bij een opsporingsdienst. 
Een ander voorbeeld betreft de verschillen in wetgeving tussen de bijzondere 
opsporingsdiensten, zoals de FIOD-ECD, op het vlak van de privacy en de 
inspectiediensten, zoals de Douane. Hierover meer in het hoofdstuk 
“Ontwikkelingen en Knelpunten”. 
 
Mijn probleemstelling luidt: “Wordt Douanesamenwerking op Nationaal, 
Europees en/of Internationaal vlak ondersteund door regelgeving of 
bestaan er juist juridische problemen?”  
Zo ja, waar liggen mogelijke oplossingen in het verschiet. Dit zal in de 
hoofdstukken 5 en 6 bij de beantwoording van de probleemstelling en de 
mogelijke oplossingen nader worden uitgediept. 

 
1.4. Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken zal achtereenvolgens worden besproken het 
juridisch kader voor informatie-uitwisseling op het vlak van 
douanesamenwerking op zowel Nationaal, Europees als Internationaal 
niveau. Enige aspecten zijn op alle niveaus van toepassing en enkele alleen 
maar op Nationaal, Internationaal of Europees gebied. “ 
In deze verhandeling ga ik mij beperken tot de informatie-uitwisseling tussen 
de douane en andere overheidsinstanties met een enkel uitstapje naar 
derden, wanneer dit binnen de betreffende context past. 
Mijn probleemstelling luidt: “Wordt Douanesamenwerking op Nationaal, 
Europees en/of Internationaal vlak ondersteund door regelgeving of bestaan 
er juist juridische problemen?” moet dan ook in dit perspectief worden bezien. 
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In het volgende hoofdstuk komt eerst het juridisch kader voor informatie-
uitwisseling in het kader van douanesamenwerking aan bod. 
In hoofdstuk 3 gaat het over de ontwikkelingen en de daarbij geconstateerde 
knelpunten. Waar is het door regelgeving niet mogelijk of moeilijk om 
gegevens uit te kunnen wisselen om de onderliggende taak, van ordening van 
de samenleving en criminele misordening te voorkomen, zo optimaal mogelijk 
uit te voeren. 
In de hoofdstukken daarop volgend zal dit leiden tot conclusies en mogelijke 
aanbevelingen te oplossing en detectering van dit probleem. Dit zullen 
voornamelijk oplossingen voor de lange termijn zijn, daar regelgeving niet op 
korte termijn aangepast kan worden. Dit komt door de uitwerking van 
jurisprudentie in de rechtspraktijk van alledag, de waarborgen omtrent het 
wetgevingsproces en de noodzakelijke afstemming tussen partijen. 
Regelgeving wordt sneller aangepast en gewijzigd in geval van een crisis, 
denk aan de uitbreiding van de regelgeving ter bestrijding van terrorisme en 
de financiering naar de aanslagen in o.a. New York, Washington en Madrid. 
De vraag is dan wel of alle noodzakelijke waarborgen op dat moment niet 
even in de ijskast worden gezet op basis van een doelredenering. “Men wil 
toch veiligheid, dan moet men niet zeuren over details en gevolgen voor de 
privacy”. Voorbeelden hiervan zijn o.a. cameratoezicht en het onnodig en lang 
bewaren van gegevens van personen, waarvan geen criminele activiteiten zijn 
vastgesteld. 
Verder zal er een poging worden ondernomen om de probleemstelling 
volgens de laatste stand van zaken te beantwoorden, waarna de 
aanbevelingen zullen volgen en als laatste een nawoord. 
Tenslotte zullen de bijlagen niet alleen een opgave en een eventuele nadere 
aanduiding bevatten van de gebruikte literatuur en regelgeving, maar tevens 
een opgave bevatten van de gebruikte afkortingen en de bijlagen van de per 1 
augustus 2008 inwerkinggetreden Algemene Douanewet (ADW). 
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Hoofdstuk 2 Juridisch kader voor informatie-
uitwisseling  
 
 

1.1. Geheimhoudingsplicht 
De douane-ambtenaren hebben een ambtsgeheim en geen beroepsgeheim. 
Dit wordt in de vertalingen van het CDW nog weleens verkeerd verwoord. 
Een beroepsgeheim geldt alleen voor artsen, priesters, en andere 
vertrouwenspersonen in de Nederlandse regelgeving. 
Een ambtsgeheim is gekoppeld aan een bepaald ambt, dat wil zeggen een 
bepaald beroep; in dit geval het beroep van douanebeambte. 
 
De nationale uitwerking van de geheimhoudingsplicht van de douane is met 
de invoering van de Algemene Douanewet (ADW)3, in augustus 2008, 
behoorlijk gewijzigd. Tijdens het gebruik van de ”oude” douanewet werd 
uitgegaan van de negatieve stelling: “Geheimhouding tenzij”. De douane gaat 
bij de ADW uit van de positieve stelling: “uitwisselen tenzij”. De negatieve 
benadering van het thema informatieuitwisseling is gewijzigd in een positieve 
aanpak. Vanuit de mogelijkheden het thema benaderen en niet vanuit het 
verbod tot informatieuitwisseling. 
 
De geheimhoudingsplicht ligt voor de douane verankerd in artikel 15 CDW. 
In artikel 1 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) wordt het 
toepassingsbereik nader uitgewerkt. Vóór 1 augustus 2008 werden hierin niet 
alleen de omzetbelasting, de accijns, de inkomstenbelasting, etc. 
gekwalificeerd als rijksbelasting, maar ook de invoer- en uitvoerrechten ofwel 
de douanerechten. 
In artikel 67 AWR werd de geheimhoudingsplicht nader uitgewerkt. Hieraan 
was door beleidsmakers van het Ministerie van Financiën het Voorschrift 
Informatie Verstrekking 1993 (VIV) gekoppeld. In het VIV omschreven de 
beleidsmakers wanneer en de wijze waarop uitgewisseld kon worden. Het 
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), die toezicht moet houden op 
de uitoefening van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), was niet 
blij met de manier waarop dit werd uitgewerkt en toegepast. De ontheffing van 
de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR werd volgens het CBP té 
ruimhartig toegepast door middel van mandatering aan de voorzitter van een 
regiokantoor. Voor de Belastingdienst is dit gecorrigeerd in de AWR zelf.  
 
Voor de douane blijft de geheimhoudingsplicht geregeld in artikel 15 CDW, 
echter de uitwerking vindt sinds 1 augustus 2008 plaats in de nieuwe ADW, 
tenminste voor de invoer- en uitvoerrechten en de omzetbelasting bij invoer 
(douanerechten). De accijns, de omzetbelasting (niet bij invoer) en de BPM4 
blijven ook na 1 augustus 2008 vallen onder de AWR. 

                                             
3
 De opvolger van de douanewet (|DW) en deze is per 1 augustus 2008 inwerkinggetreden. 

4
 De reorganisatie van de douane, die per 1 januari 2010 zijn uitwerking heeft gekregen, leidt er toe dat de uitvoering 

van de BPM vanaf die datum plaatsvindt door de Belastingdienst in plaats van door de Douane. In eerste instantie 



 

 7 

De uitwerking van de geheimhoudingsplicht vindt sinds de invoering van de 
ADW plaats in art. 1:33 ADW. Hierin wordt de verstrekkingsmogelijkheid en 
de uitzondering op de geheimhoudingsplicht nader gestalte gegeven. 
 
Artikel 15 CDW stelt dat alle inlichtingen van vertrouwelijke aard of die als 
vertrouwelijk zijn verstrekt, vallen onder het ambtsgeheim. De autoriteiten 
verstrekken deze inlichtingen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
verstrekker van de inlichtingen. Verder is het doorgeven van inlichtingen door 
de autoriteiten wel toegestaan, mits dit gebeurd op grond van (wettelijke) 
voorschriften. Daarbij moet de privacywetgeving wel in acht worden genomen. 
De persoon, die de douane inlichtingen verstrekt moet erop kunnen 
vertrouwen dat deze gegevens alleen gebruikt worden voor het uitvoeren van 
douanewetgeving. Het gaat hierbij niet alleen om een wettelijk opgelegde 
geheimhoudingsplicht, maar eveneens om de hoofddoelstelling van de 
Douane om compliance5 te bevorderen).  
 
De uitwerking van de geheimhoudingsplicht van artikel 15 CDW ziet er 
als volgt uit: 

• Aan de verstrekker van de gegevens: 
Als de persoon of de autoriteit die de douane de inlichtingen verstrekte, 
deze gegevens bij de douane opvraagt, moet hij / zij deze gegevens ook 
weer kunnen krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bescheiden die door de 
aangever zelf zijn verstrekt, zoals facturen of contracten die bij een 
aangifte zijn overgelegd; 

• Aan de bevoegde autoriteiten: 
Controles, andere dan steekproeven, moet de douane, op grond van 
artikel 13 CDW, baseren op (geautomatiseerde) risicoanalyses. Lid 4 biedt 
daarbij de mogelijkheid om die risico’s te minimaliseren, dat de douane 
met overheidsdiensten, zoals de Politie en de Voedsel- en Waren- 
Autoriteit (VWA), informatie mag uitwisselen. De douane zal deze 
informatie weer verkregen hebben bij binnenkomst, uitgang, doorvoer, 
overbrenging en bij bijzondere bestemmingen van goederen die vervoerd 
worden tussen het grondgebied van de Gemeenschap en derde landen. 
Verder hebben deze goederen niet de status van “communautaire 
goederen”. De douane kan de verkregen informatie dan doorgeven aan: 

• de douaneautoriteiten van andere lidstaten;  

• de Commissie; 

• en aan elkaar. 
Wel moet deze informatieverstrekking zijn vereist om het (geconstateerde 
of verwachte) risico te minimaliseren.  
Nationaal is dit verder uitgewerkt in artikel 1:33 ADW. Het moet wel gaan 
om een regeling waarmee de douane is belast met het toezicht, ofwel in 
de ADW zelf ofwel door opname van een regeling in de bijlagen A en B 
van het ADW. 

                                                                                                                              
zou ook de accijnzen overgaan naar de Belastingdienst, maar deze blijven vooralsnog onder de douanetaken 
behoren. 
5
 De Douane behoort onder de Belastingdienst. De hoofddoelstelling van de Belastingdienst is om te zorgen dat 

belastingplichtigen vanuit zichzelf zich gaan houden aan hun verplichtingen jegens die Belastingdienst en dus de 
Douane (compliance). 
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Met andere woorden in het kader van douanewerkzaamheden mag de 
douane gegevens uitwisselen, indien dit nodig is om risico’s te minimaliseren 
en deze gegevens terzake doende zijn met betrekking tot de betreffende 
werkzaamheden of die van de douaneautoriteiten van de lidstaten, de 
Commissie of andere autoriteiten, zoals de Politie of de VWA. 
 
Buiten de bovenstaande genoemde uitzonderingen wil ik dit aspect nog 
verder uitwerken: 
1. informatieverstrekking aan natuurlijke personen of rechtspersonen (zie ook 
bovenstaande vormen van informatieuitwisseling): 
De volgende informatie kan zonder voorbehoud worden verstrekt: 

• Bescheiden die door een aangever ter beschikking zijn gesteld bij een 
aangifte, zoals facturen, aan de douane; 

• Het controlerapport met bevindingen van een controle bij 
belanghebbende ingesteld naar aanleiding van een controle. Denk 
hierbij aan een controlerapport opgemaakt op basis van artikel 14 
CDW jo. artikel 78 CDW en artikel 1:32 ADW: inzage geven in de 
administratie bij een administratieve controle. Het intern memo in het 
controlerapport valt niet onder deze bepaling en hoeft niet ter 
beschikking gesteld te worden. Rapporten in het kader van 
derdeonderzoeken op basis van wederzijdse bijstand-verdragen maakt 
de douane ook niet openbaar. 
Belanghebbende hoeft voor deze informatie ook geen schriftelijk 
verzoek te doen. Er mag echter geen twijfel bestaan over de identiteit 
van de aanvrager van de informatie; bij twijfel moet er wel een 
schriftelijk verzoek zijn of in ieder geval moet de identiteit 
controleerbaar zijn. 

2. informatieverstrekking in het belang van een strafrechtelijk onderzoek of 
vervolging: 

• Als in een gerechtelijk vooronderzoek de Officier van Justitie informatie 
vordert op basis van artikel 126nd WvSv6, is de douane gehouden de 
informatie te leveren. Dit traject loopt veelal via de 
BoeteFraudeCoördinator (Bfc’er) of via een andere afdeling die de 
vraag toetst; 

• In het geval van de passieve informatieplicht van artikel 162 lid 2 
WvSv7 doet de Officier van Justitie (OvJ.) een schriftelijk verzoek. Het 
management kan dan de gegevens verstrekken die van belang zijn in 
een opsporings- cq. vervolgingszaak, maar is het niet verplicht bij 
zwaarwegende belangen; 

• Verder is het mogelijk (soms verplicht) om een aangifte te doen van 
een strafbaar feit. Dit loopt altijd via de Bfc’er van het kantoor. 

• Tenslotte kan de Officier van Justitie (OvJ.) met betrekking tot een 
Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO) een verzoek doen om 

                                             
6
 In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67 lid 1 WvSv, kan de officier van justitie in het 

belang van het onderzoek van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot bepaalde 
opgeslagen of vastgelegde gegevens, vorderen deze gegevens te verstrekken. 
7
 Art. 162 lid 2 WvSv: Zij verschaffen de Officier van Justitie of door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle 

inlichtingen omtrent strafbare feiten met opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in uitoefening van hun bediening 
te hunner kennis zijn gekomen. 
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informatie, echter hierbij moet wel een machtiging SFO worden 
getoond. 

2. Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB): 
Nationaal bestaan er naast de geheimhoudingsplicht voor de douane ook 
verplichtingen voor alle overheidsinstellingen om informatie te verstrekken. 
Het betreft dan informatie over een bestuurlijke aangelegenheid. De 
betreffende gegevens worden daarbij bekendgemaakt voor iedereen en niet 
alleen voor de betreffende verzoeker. Dit aspect van communicatie is 
geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Op basis van deze 
wet kunnen belanghebbende inhoudelijk informatie opvragen over de wijze 
waarop beslissingen, die hen aangaan, tot stand zijn gekomen. Daarnaast 
wordt deze informatie ook uit eigener beweging door de overheid verstrekt in 
bijvoorbeeld publicaties inzake nieuwe regelgeving. 
 
Inmiddels is het communautair douanewetboek al weer aan vernieuwing toe 
in de vorm van het gemoderniseerde douanewetboek (gCDW of MCC). Dit 
gCDW is al in werking getreden in 2009 voor een beperkt aantal artikelen. De 
rest van dit gCDW treedt namelijk pas uiterlijk in 2013 inwerking, daar de 
bijbehorende toepassingsverordening nog niet gereed is. 
De toepassingsverordening zorgt voor een nadere detaillering in de uitvoering 
van het gCDW. Tevens staan hierin de uitwerkingen, waardoor de praktijk met 
de betreffende regelgeving kan werken en daar uitvoering aan kan geven. 
 
De geheimhoudingsplicht in het gCDW is geregeld in artikel 6 lid 1 gCDW. Er 
bestaat samenhang met artikel 26 lid 2 gCDW. Beide artikelen vervangen de 
combinatie van de artikelen 13 en 15 van het huidige CDW. 
 
De inhoud van artikel 6 gCDW gaat verder dan die oude artikelen uit het 
huidige CDW. Er kan behalve die gegevens ook nog zonder toestemming 
bekend worden gemaakt, gegevens die de douane op grond van geldende 
bepalingen, met name inzake gegevensbescherming of in het kader van 
gerechtelijke procedures, gehouden (verplicht) of gemachtigd (toestemming 
gekregen hebben) is te verstrekken. 
 
Het begrip “Gehouden” betreft een (wettelijke) verplichting en is gelijk aan de 
huidige situatie, gebaseerd op het huidige CDW. Een vraag is wel of dit een 
wettelijke verplichting is of dat het ook een verplichting kan zijn op basis van 
gemaakte afspraken, zoals bijvoorbeeld in een convenant. Dit is geen 
wettelijke verplichting, maar een op basis van gemaakte afspraken door 
personen die bevoegd zijn om deze afspraken te maken. Ze betreffen 
bijvoorbeeld werkzaamheden die de douane uitvoert onder 
verantwoordelijkheid van een ander ministerie (VROM of EZ). In een 
rechterlijke uitspraak zal de definitieve uitlegging door het Hof van Justitie van 
de EG (HvJ.) moeten worden bepaald. Er zijn nog geen gerechtelijke vragen 
op dit punt aan het HvJ. gesteld. 

 
Het begrip “Gemachtigd” gaat veel verder en kan bijvoorbeeld ook door 
middel van een ontheffing worden verleend. Bij het verlenen van een 
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ontheffing zal altijd het belang van deze ontheffing afgewogen worden 
(privacy versus het belang van uitwisseling van informatie). De uitlegging van 
het begrip “gemachtigd” is eveneens nog niet glashelder. Verder is het nog 
geen onderwerp van een gerechtelijke vraag om uitlegging door het HvJ. 
geweest. 
 
In artikel 15 van het huidige CDW staat namelijk: 
“Het doorgeven van inlichtingen is evenwel toegestaan voorzover de 
bevoegde autoriteiten daartoe overeenkomstig de geldende bepalingen, met 
name in het kader van gerechtelijke procedures, gehouden zijn.” 

Gemachtigd staat er niet bij.8  
 
Verder gaat de uitwisseling van gegevens tussen de douaneautoriteiten, 
andere bevoegde autoriteiten dan de douane en de Commissie in het gCDW 
verder dan volgens het huidige CDW. In artikel 26 gCDW lid 2 wordt gesteld 
dat als het gaat om de in afdeling 7 (controlemaatregelen) bedoelde controles 
zij met elkaar en de Commissie gegevens mogen uitwisselen. 
In afdeling 7 genoemde controlemaatregelen betreffen: 
- onderzoek van goederen, monsterneming, verificatie van de 

aangiftegegevens en van de aanwezigheid en de echtheid van 
documenten, onderzoek van de bedrijfsboekhouding van 
marktdeelnemers en van andere bescheiden, controle van 
vervoermiddelen, controle van bagage en andere goederen die personen 
bij of op zich dragen, officieel onderzoek en soortgelijke handelingen; 

- controle na vrijgave van de summiere aangifte of de douaneaangifte van 
alle documenten en gegevens betreffende de aangegeven goederen of 
betreffende voorafgaande of latere handelstransacties met deze 
goederen. Er kan ook nog worden overgegaan tot fysiek onderzoek en/of 
het nemen van monsters van de goederen zolang daarvoor de mogelijk- 
heid aanwezig is. Deze controles kunnen worden verricht bij de houder 
van de goederen of zijn vertegenwoordiger, bij elke persoon die 
beroepshalve direct of indirect bij deze transacties is betrokken en bij elke 
persoon die beroepshalve over die documenten en gegevens beschikt. 

 
Daarnaast geeft artikel 26 lid 2 gCDW nog aanvullende eisen te weten: 

− Het doel van deze gegevensuitwisseling moet zijn dat men hiermee de 
geconstateerde en verwachte risico’s zoveel mogelijk beperkt; en 

− de verwachte fraude bestrijd; 

− Het moet gaan om ontvangen gegevens in het kader van 
binnenbrengen, uitgaan, doorvoer, overbrengen, opslag en de 
bijzondere bestemming van goederen, met inbegrip van het 
postverkeer, die tussen het douanegebied van de Gemeenschap en 
andere gebieden worden vervoerd. Daarnaast dient het te gaan om 
gegevens met betrekking tot het verkeer binnen het douanegebied van 

de Gemeenschap van “niet−communautaire” goederen en goederen 

                                             
8
 Het gCDW komt eigenlijk terug op een vroegere bepaling in het CDW (is bij het opstellen en ingebruikneming van 

het huidige CDW weggelaten en dus aangepast). Niet te vinden is waarom de zinsnede “gemachtigd” in het huidige 
CDW niet meer was opgenomen en wel weer in het nieuwe gCDW. 
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die onder de regeling bijzondere bestemming zijn geplaatst, evenals de 
resultaten van eventuele controles. 

 
De verschillen met het huidige CDW (niet het gCDW) betreft het aspect, dat 
de uitwisseling alleen ziet op de controles bedoeld in artikel 13 lid 1 CDW. In 
het gCDW is dit uitgebreid door de gehele afdeling 7 controlemaatregelen te 
benoemen. Dit geeft de volgende uitbreiding: 

- Het betreft onder het gCDW ook de gegevens met betrekking tot de 
opslag van goederen; 
- Verder mogen ook controleresultaten met elkaar worden uitgewisseld; 
- En tevens geldt de uitbreiding voor de gegevens uit de controle na 

vrijgave van de summiere aangifte als wel de douane−aangifte. Waarbij de 
controlemogelijkheden met betrekking tot de controle na vrijgave in artikel 
27 gCDW verdergaan dan die van artikel 78 van het huidige CDW. 
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1.1. Internationale samenwerking 
Na in het vorige subhoofdstuk de geheimhoudingsplicht / ambtsgeheim in zijn 
geheel besproken te hebben, zal ik thans mijn pijlen richten op de 
internationale samenwerking. In het volgende subhoofdstuk zal ik de 
nationale samenwerking behandelen.  
In dit subhoofdstuk behandel ik tevens de Europese samenwerking, daar die 
net als de internationale samenwerking gebaseerd is op een verdrag. 
Bovendien betreft het hier een rechtsorde en een regelgeving die boven de 
nationale regelgeving uitgaat. Het is een zgn. supranationale (nieuwe eigen) 
rechtsorde volgens het HvJ. in de arresten Costa/ENEL, zaak no. 6-64 en 
Molkerei/Zentrale, Zaak no. 28/67. 
 
In artikel 13 lid 4 van het CDW is al de basis gelegd voor de informatie-
uitwisseling op internationaal vlak en de Commissie heeft dit verder 
uitgewerkt in verdragen en verordeningen. De, voor de douane, belangrijkste 
zijn de Verordening (EG) nr. 515/97 van 13 maart 19979 en het Verdrag 
Napels II van 18 december 199710, maar ook andere Verordeningen en 
verdragen spelen hierbij nog een rol. 
 
Voordat ik begin met deze verordeningen en verdragen te behandelen, wil ik 
eerst de pijlerstructuur binnen de Europese Unie (EU) bespreken. 
De bevoegdheden binnen de EU zijn ondergebracht in drie pijlers: 

� De eerste Pijler: 

Onder de eerste pijler van de EU valt de samenwerking van economische 
aard. Hieronder vallen de interne markt (vrij verkeer van goederen, diensten, 
arbeid en kapitaal), het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europees 
regiobeleid, handelspolitiek en de Economische en Monetaire Unie. Ook de 
(aan de gemeenschappelijke markt rakende) EU-besluitvorming op het gebied 
van o.a. consumentenbescherming, milieu, sociaal beleid, asiel- en 
immigratiebeleid valt onder deze pijler. Kort weergegeven betreft de eerste 
pijler de Europese Gemeenschappen (o.a. gemeenschappelijke 
economische, sociale en milieupolitiek). 

 

� De tweede Pijler: 

Onder de tweede pijler van de EU valt de samenwerking in het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB). Het gaat hier 
om het buitenlands en defensiebeleid van de EU ten opzichte van de 
buitenwereld. Het handelsbeleid tegenover niet-EU-landen vloeit voort uit het 
feit dat de EU een gemeenschappelijke markt heeft, en behoort dus tot de 
eerste pijler.  

 

� De derde Pijler: 

                                             
9
 Verordening EG nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de 

administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het 
oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften, laatstelijk gewijzigd bij verordening 766/2008. 
10

 Verdrag Napels II van 18 december 1997 en de opvolger van het Verdrag Napels I van 7 september 1967. 
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De derde pijler van de EU omvat beleid op het gebied van Justitie en 
Binnenlandse Zaken (JBZ). Het gaat bijvoorbeeld om de bestrijding van 
criminaliteit en drugshandel, maar ook om terrorismebestrijding. 
Oorspronkelijk was de administratieve samenwerking geregeld onder deze 3e 
pijler en was ingesteld bij het Verdrag van Maastricht (1992). Geregeld was 
het in Titel VI van het Unieverdrag (artikel K.1 e.v., de huidige artikelen 29 
e.v.). Bij het Verdrag van Amsterdam (1997) werd de samenwerking op 
administratief gebied en op het gebied van visa, asiel en immigratie, 
ondergebracht in een nieuwe titel IV van het EG-Verdrag. Het werd daarmee 
onttrokken aan deze 3e pijler en ondergebracht in de 1e pijler.  

Politiële, justitiële en strafrechtelijke samenwerking (PJSS) blijft geregeld in 
de artikelen 29 e.v. van het EU-Verdrag met aanpassingen door het Verdrag 
van Nice (2002) hierop. Dit gaat veranderen met het nieuwe Verdrag van 
Lissabon (maar hierover in het volgende hoofdstuk over ontwikkelingen en 
knelpunten meer). 
 
De administratieve samenwerking waar het in deze verhandeling overgaat, is 
de douanesamenwerking en ik zal de samenwerking op de terreinen visa, 
immigratie, asiel, ed. dus niet verder bespreken. De douanesamenwerking is 
thans geregeld in diverse EG-regelingen, 3e pijler-overeenkomsten en 
internationale verdragen. Het betreft dus op dit moment zowel de 1e pijler als 
de 3e pijler. 
 
Ik zal hierna de belangrijkste bespreken en dat zijn voor de douane 
voornamelijk de Verordening 515/97 en het Verdrag Napels II. Andere 
verordeningen die een rol spelen zijn de verordening 2073/2004 op het 
gebied van accijns11, de Beneluxovereenkomst12, en diverse bilaterale en 
multilaterale verdragen13. 
Brandt & de Bie 

                                             
11

 Dit is de Verordening EG nr. 2073/2004 van de Raad van 16 november 2004 betreffende de administratieve 
samenwerking op het gebied van de accijnzen, Pb. nr. L 359 van 4 december 2004, blz. 0001 – 0010. 

12
 De Beneluxovereenkomst is een overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het 

gebied van regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux 
Economische Unie, met het daarbij behorende Aanvullende Protocol, van 29 april 1969. Deze overeenkomst wordt 
nog slechts in bepaalde situaties gebruikt en voornamelijk bij taken en werkzaamheden die tussen de wal en het 
schip in dreigen te raken. Het Verdrag Napels II bestrijkt namelijk bijna al deze kwesties. Dit was onder het Verdrag 
Napels I nog niet het geval, echter deze is nog niet geheel ingetrokken. Daar de resoluties van Wiesbaden en 
Istanboel, die zien op de uitwisseling van informatie die is verkregen bij de bestrijding van illegale handel in 
verdovende middelen zijn gebaseerd op het Verdrag van Napels I en deze blijven vooralsnog van kracht. 

13
 De EU en/of Nederland heeft met een groot aantal derde landen bilaterale en multilaterale overeenkomsten 

afgesloten betreffende wederzijdse bijstand in douanezaken, zoals bijvoorbeeld de Overeenkomst (het Verdrag met) 
tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende samenwerking en wederzijdse bijstand in 
douanezaken van 30 januari 2008, L62. 
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1) Verordening 515/9714 
Deze verordening is van toepassing sinds 13 maart 1998 en is jarenlang 
het belangrijkste instrument geweest op het gebied van de internationale 
uitwisseling van informatie tussen de landen van de Europese Unie (EU) 
onderling en tussen deze lidstaten (LS) en de Europese Commissie (EC). 
Deze Verordening is echter beperkt tot de communautaire douane- en 
landbouwbepalingen.  
De Verordening is, in tegenstelling tot het hierna te bespreken Verdrag 
Napels II, niet van toepassing op bepalingen van nationale aard. 
Uitwisselen van informatie tussen douane-autoriteiten over bijvoorbeeld 
verdovende middelen is wel mogelijk op grond van het Verdrag Napels II 
(deze zal ik hierna nader bespreken), maar niet op grond van deze 
verordening. 

 
Een voorbeeld van toepassing van de Verordening 515/97: 
In Nederland blijkt bij een controle dat er bij aangiften ten invoer op naam 
van een Duitse importeur problemen zijn met het bepalen van de 
douanewaarde. De Nederlandse Douane kan op basis van de Verordening 
515/97 aan de Duitse douanecollega’s een verzoek doen de 
douanewaarde te bepalen. De Nederlandse Douane kan dan de 
douanewaarde verificeren. 
2) Napels II15 
De overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de 
douaneadministraties (verder Napels II) is van 18 december 1997. Het 
heeft als doel het versterken van de rechtsgrondslag voor de 
samenwerking op douanegebied in strafzaken tussen de lidstaten van de 
EU. Daarnaast wordt Napels II gebruikt voor de informatieuitwisseling voor 
administratieve én strafrechtelijke doeleinden op het gebied van de 
nationale douanevoorschriften. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Opiumwet 
en de Wet wapens en munitie. 
Dit Verdrag maakt bovendien verdergaande opsporingsmethode mogelijk, 
zoals grensoverschrijdende observaties en infiltraties. Daarnaast kan dit 
verdrag gebruikt worden voor de vervolging en berechting van personen 
en bedrijven. Het heeft namelijk een functie bij zowel verzoeken om 
wederzijdse bijstand als bij rechtshulpverzoeken. 

Daar dit verdrag de lidstaten in staat stelt om informatie uit te wisselen 
voor administratieve én strafrechtelijke doeleinden. kan in wezen 
administratieve informatieuitwisseling plaatsvinden op gebieden waar de 
Europese Gemeenschap competent is. Echter hiervoor moeten 
rechtsmiddelen worden gebruikt van de EG, zoals de Verordening 515/97. 
Deze verschillen doeleinden van informatieuitwisseling kunnen als volgt 
worden samengevat: 

Doel Nationale Communautaire 

                                             
14

 Laatstelijk gewijzigd bij Verordening 766/2008. 
15

 Het Verdrag Napels II is op 18 december 1997 te Brussel tot stand gekomen. Het is de opvolger van het Verdrag 
Napels I van 7 september 1967. Nederland heeft de Goedkeuringswet van het Verdrag Napels II in 2000 
aangenomen. Het Verdrag Napels II is op 30 april 2001 van kracht geworden. 



 

 15 

douanevoorschriften douanevoorschriften 

Administratief Napels II Verordening 515/97 

Verordening 
2073/2004 (accijns) 

Strafrechtelijk Napels II Napels II 

Aan het begrip nationale douanevoorschriften kan een ruime betekenis 
worden gegeven. Dit betreft alle wettelijke- en bestuursrechtelijke 
bepalingen waar de douane geheel of gedeeltelijk bevoegdheid bezit met 
betrekking tot het grensoverschrijdende verkeer van goederen die zijn 
onderworpen aan verboden, beperkingen of controlemaatregelen of bij 
niet-geharmoniseerde accijnzen. Voor de nationale bepalingen waar de 
douane geheel of gedeeltelijk voor bevoegd is (bijvoorbeeld de Opiumwet), 
is wederzijdse bijstand op grond van Napels II dus mogelijk. De reikwijdte 
van Napels II omvat in ieder geval de reikwijdte van de ADW (zie artikel 1:1 
van de Algemene douanewet). 

Napels verplicht de autoriteiten van lidstaten niet elkaar bijstand te 
verlenen. Zij kunnen in een aantal gevallen de bijstand volledig of 
gedeeltelijk weigeren of aan bepaalde voorwaarden koppelen. Dit betreft 
gevallen als: 

• De bijstand kan schade berokkenen aan de openbare orde van de 
betrokken lidstaat; 

• De bijstand kan andere wezenlijke belangen van de betrokken lidstaat 
doorkruisen of schade toebrengen; 

• Dat de draadwijdte van het gevraagde optreden duidelijk niet in 
verhouding staat tot de ernst van de vermeende inbreuk. 

Bovendien omvat het begrip “douaneadministratie” in Napels II (artikel 4 
Overeenkomst) meer dan alleen de douaneautoriteiten van de lidstaten. 
Dit betreft namelijk mede andere autoriteiten die belast zijn met de 
toepassing van de bepalingen van Napels II. Zo is bij wijze van voorbeeld 
voor de Wet Wapens en Munitie en de Opiumwet naast de douane ook de 
politie bevoegd. Op grond van Napels II is de politie een douaneautoriteit 
die gebruik kan maken van de mogelijkheden die Napels II biedt. 

Tenslotte wordt deze overeenkomst ook wel een 3e pijlerovereenkomst 
genoemd, daar de 3e pijler van de EU het beleid op het gebied van Justitie 
en Binnenlandse Zaken (JBZ) omvat. Het gaat bijvoorbeeld om de 
bestrijding van criminaliteit en drugshandel, maar ook om 
terrorismebestrijding. 
 
Voorbeeld van toepassing van het Verdrag Napels II: 
In een rechtszaak betreffende smokkel is het van belang om gegevens te 
verkrijgen over een hotelovernachting door de verdachte (de persoon die 
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in deze terechtstaat). De Britten doen een verzoek aan Nederlandse 
Douane om onderzoek te doen naar deze hotelovernachting. Tevens doen 
ze het verzoek een kopie van de hotelrekening met een uitdraai van de 
gebelde telefoonnummers mee te sturen. Zij willen deze gegevens 
gebruiken in de betreffende rechtszaak. 
De Douane beoordeelt het verzoek en stuurt het door naar de betreffende 
instanties. Het antwoord komt via dezelfde weg weer terug. Na 
beoordeling of de vraag voldoende is beantwoord, wordt het bericht 
verstuurd naar de verzoekende partij. Het Verdrag Napels II ziet ook op dit 
soort rechtshulpverzoeken. 
 

Nationaal is dit voor de communautaire informatieuitwisseling 
uitgewerkt in artikel 1:33 lid 4 ADW: “De inspecteur verstrekt (...) de 
gegevens en inlichtingen aan de douaneautoriteiten van de lidstaten of de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen, bedoeld in artikel 13, vierde 
lid, van het Communautair douanewetboek”. Dit is wel beperkt tot de in artikel 
13 lid 4 CDW aangegeven grenzen te weten: 

� de informatie moet betrekking hebben op binnenkomst, uitgang, 
doorvoer, overbrengen, en bijzondere bestemmingen van goederen 
welke vervoerd worden tussen het douanegebied van de 
Gemeenschap en 3e landen; 

� en van de aanwezigheid van goederen die niet de status 
“communautaire goederen” hebben. 

Daarnaast worden deze verzoeken om wederzijdse bijstand ook nog 
begrensd door artikel 296 lid 1 letter a van het EG-Verdrag16. Lidstaten zijn 
niet gehouden inlichtingen te verstrekken waarvan de verstrekking in strijd is 
met de veiligheid van de betrokken lidstaat. 
 
In Nederland zijn formaliteiten met betrekking tot de rechtsbescherming bij 
wederzijdse bijstandverzoeken uitgewerkt in de Wet op de Internationale 
Bijstandsverlening bij heffing van belastingen (WIB). In artikel 1 lid 3 van de 
WIB17 wordt echter de douane uitgezonderd voor deze wet. De douane kent 
immers een eigen regeling op dit gebied. Als een belanghebbende meent 
gedupeerd te zijn door de informatie-uitwisseling in het geval van een verzoek 
om wederzijdse bijstand kan hij / zij hiervoor de rechter inschakelen om te 
beoordelen of dit inderdaad het geval is. 
 
Verzoeken om bijstand door de Nederlandse douaneadministratie moeten 
betrekking hebben op in Nederland geldende algemeen verbindende 
voorschriften betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en in het 
bijzonder ter zake van: 

                                             
16

 Het betreft hier het EG-Verdrag inzake de oprichting van de Europese Gemeenschappen, Rome 25 maart 1957. 
In artikel 306 wordt tevens aangegeven dat dit verdrag alleen de grenzen van het Benelux-verdrag bepaald, maar 
niet een beletsel vormt voor het bestaan ervan. 

17
 Deze wet is niet van toepassing bij het verlenen van wederzijdse bijstand op het gebied van rechten bij invoer en 

rechten bij uitvoer met inbegrip van de omzetbelasting bij invoer, genoemd in artikel 22 van de Wet op de 
Omzetbelasting 1968, en van de accijns bij invoer, genoemd in artikel 62 van de Wet op de Accijns. 
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- douane- en antidumpingrechten, alsmede belastingen en restituties in 

het kader van het  communautaire landbouwbeleid;  

- omzetbelasting bij invoer en accijnzen bij invoer;  

- verboden, beperkingen en toezicht inzake het grensoverschrijdende 

goederenverkeer ter bescherming van financiële, economische 

(landbouweconomische daaronder begrepen), culturele, veterinaire en 

fytosanitaire belangen en van de binnenlandse veiligheid, de openbare 

orde, de volksgezondheid en het milieu; 

 en  

- omzetbelasting, onderscheidenlijk accijnzen, anders dan bij invoer. 
 
 

1.2. Nationale samenwerking 
De Commissie heeft in artikel 15 van het CDW de basis voor de 
geheimhoudingsplicht gelegd. Communautair maakt artikel 13 van het CDW 
uitzonderingen op deze geheimhoudingsplicht. Dit artikel geeft de 
douaneautoriteiten van de lidstaten ook de mogelijkheid om met 
overheidsdiensten in de eigen lidstaat informatie uit te wisselen. 
 
Hiervoor moeten de nationale overheden echter wel de wettelijke 
bevoegdheden regelen. Nederland heeft dit geregeld dit in de Algemene 
douanewet (ADW). Deze wet ziet op de douanecontrole en het 
douanetoezicht met betrekking tot goederen en het goederenverkeer. Hierbij 
gaat het dus niet alleen om de rechten bij in- en uitvoer, maar ook om de 
taken op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu (de 

VGEM−taken). 
De reikwijdte van deze wetgeving benoemt de wetgever in artikel 1:1 ADW. 
Artikel 1:1, lid 1, letter a ADW noemt het CDW en tevens de daarbij 
behorende toepassings-verordening18 (TCDW). In letter b van dit lid worden 
de autonome maatregelen bedoeld, die voortvloeien uit het CDW, zoals de 
sanctiemaatregelen. 
Artikel 1:1, lid 5 ADW ziet specifiek op de handhaving van verboden en 
beperkingen, die op goederen rusten bij het binnenbrengen en het verlaten 
van het douanegebied van de Gemeenschap en het grondgebied van 
Nederland. Tevens ziet het ook de handhaving van verboden en beperkingen 
op goederen die bij het kiezen van een douanebestemming van toepassing 
zijn of zouden zijn. Deze handhaving vindt zijn basis in een communautair of 
een ander wettelijk voorschrift opgenomen in bijlage A of B van de ADW. 
Deze constructie zorgt er voor dat de douane voor alle van toepassing zijnde 
Verordeningen van bijlage A, de bijzondere regelgeving van bijlage B, de 
combinatie van A en B, en de ADW zelf, bevoegd en belast is met het 
toezicht, ook al blijkt dit niet expliciet uit de betreffende regelgeving. 

                                             
18

 De toepassingsverordening (TCDW) bij het CDW is de 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 (CDW). 
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Hieronder zal ik deze bijlagen nader bespreken en ook de relevantie ervan 
voor de informatieuitwisseling. 



 

 19 

 
1) Bijlage A bij artikel 1:1, lid 5 ADW  
De Verordeningen in deze bijlage zijn niet limitatief19 opgesomd. Ze 
gelden wanneer het voorschriften zijn, die gebaseerd zijn op de 
artikelen 26, 36, 60, 71, 80, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 132, 133, 134, 135, 
152, 175, 301 en 308 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap (het EG-Verdrag). 
Deze artikelen betreffen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: 

− Artikel 36 EG-Verdrag heeft betrekking op het landbouwbeleid; 

− De artikelen 132, 133 en 134 EG-Verdrag hebben betrekking op de 
Gemeenschappelijke handelspolitiek; 

− Artikel 135 EG-Verdrag bestrijkt de regelgeving met betrekking tot 
de douanesamenwerking; 

− Artikel 175 EG-Verdrag geeft de basis voor de regelgeving in het 
kader van het milieu. 

Op basis van de artikelen 95 en 135 EG-Verdrag en als aanvulling op 
de richtlijn 91/30/EEG is de Verordening 1889/2005 uitgevaardigd. 
Deze Verordening ziet op de controle van liquide middelen die de 
Gemeenschap binnenkomen of die verlaten. In artikel 2 lid 1 van deze 
verordening zijn niet alleen de douaneautoriteiten aangewezen maar 
ook de door de lidstaat aan te wijzen andere autoriteiten, zoals in 
Nederland de Fiscale Inlichtingen Unit (FIU) van de Dienst Nationale 
Recherche (DNR) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De 
douane en de FIU kunnen dus rechtstreeks informatie uitwisselen 
zonder dat er nationale wetgeving in bijlage B is genoemd. Er is 
inmiddels wel een voorschrift in het leven geroepen. 

 

1) Bijlage B bij artikel 1:1, lid 5 ADW  
In bijlage B staat een limitatieve opsomming van de nationale 
“bijzondere“ regelgeving, waarbij de douane een toezichtstaak heeft, 
bijvoorbeeld de Wet Wapens en Munitie (WWM) en de Opiumwet. 
Een limitatieve opsomming wil zeggen, dat alleen met betrekking tot de 
genoemde bijzondere regelgeving de douane de bevoegdheid heeft 
van een toezichtstaak op basis van de ADW. Bovendien beschikt de 
douane met betrekking tot de gegevens verkregen bij de uitoefening 
van deze toezichtstaak over de bevoegdheid deze uit te wisselen met 
andere overheidsinstanties. 

 
De Wet Wapens en Munitie (WMM) is een nationale wet waaraan geen 
Europese Verordening vooraf is gegaan. Wanneer beide instanties 
aangewezen zijn in de onderliggende wet kan er informatie worden 
uitgewisseld. 
 
De wettelijke bevoegdheid om informatie uit te wisselen is vastgelegd in 
artikel 1:33 ADW. De douane kan op grond van dit artikel informatie opvragen 
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 Niet-limitatief wil zeggen dat de regelingen niet allemaal in de bijlage hoeven te zijn verwoord, maar dat ze gelden 
als ze zijn gebaseerd op de hierin opgenomen artikelen uit het EG-verdrag ter oprichting van de Europese 
Gemeenschappen. 
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en ontvangen van andere overheids- en semi-overheidsinstellingen. De 
douane kan tevens aan deze instanties op verzoek informatie verstrekken, 
indien noodzakelijk voor de uitoefening van hun taken. Wanneer dit 
structureel gebeurt, kunnen beide hun afspraken verder uitwerken in een 
convenant. Een convenant geeft afspraken weer over bijvoorbeeld de inzet 
van capaciteit en de wijze waarop zaken worden aangepakt. 
Deze bevoegdheid om informatie uit te wisselen geldt niet alleen voor de 
regelingen van bijlagen A en B dan wel in beide, maar ook voor de uitvoering 
van taken die in de ADW zelf zijn verwoord. 
 
Op basis van artikel 175 van het EG-Verdrag zijn bijvoorbeeld de volgende 
verordeningen vastgesteld. De Verordening 1013/2006 ziet op het toezicht en 
de controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en vanuit de 
Europese Gemeenschap (EVOA). De Verordening 1418/2007 ziet op de 
uitvoer van groene lijstafvalstoffen naar niet-OESO-landen. Deze 
Verordeningen zijn nationaal o.a. uitgewerkt in de Wet Milieubeheer. De Wet 
Milieubeheer is vermeld in bijlage B bij de ADW. Ook de VROM- inspectie is 
aangewezen in deze Verordeningen. De douane kan dus zondermeer 
informatie uitwisselen met VROM binnen de kaders van de artikelen 13 lid 4 
CDW en 1:1 ADW. 
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Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen en knel-punten 
Door de toenemende globalisering en (vermeende) dreiging van terrorisme 
krijgt de douane, maar ook andere (overheids)instanties, meer behoefte aan 
informatieuitwisseling. Denk hierbij ook aan het creëren van eerlijke 
concurrentie en een level-playing field. Echter tegenover deze behoefte staat 
wel de geheimhoudingsplicht van de douane en de privacyregelgeving. 
 
De opslag van elektronische gegevens en het gemakkelijk kunnen uitwisselen 
van deze electronische gegevens wakkert de vraag naar informatie-
uitwisseling nog verder aan. Door het gebruik van databases kan de douane 
makkelijker gegevens combineren en analyseren. Er ontstaat wel behoefte 
aan duidelijke richtlijnen aan wat nu wel en niet uitgewisseld mag worden, en 
vooral met wie. Er zijn namelijk wel tegenstrijdige belangen waar te nemen 
tussen de behoefte aan informatie in verband met de doelstellingen van 
handhaving, en de geheimhoudingsplicht, in verband met privacyrechten van 
belastingplichtige burgers en bedrijven. 
 
De overheid wil niet alleen de administratieve lastendruk verlagen, maar ook 
de handhaving verbeteren en meer samenwerking zoeken met het 
bedrijfsleven en andere (overheids)instanties. Eén van de middelen die zij 
daarvoor wil inzetten is de één-loketgedachte20.& de Bie 
Deze één-loket-gedachte is overigens niet alleen ingegeven door de 
Nederlandse regering. Ook de Wereld Douane Organisatie (WDO / WCO) 
staat deze gedachte voor door het instellen van een “Single Window”. Bij 
“Single Window”21 levert de trader (ondernemer) éénmaal een set met 
gegevens aan over de goederen bij (voorkeur) de douane, deze regisseert de 
verspreiding van de gegevens aan de diverse (overheids)partijen. Als de 
overheid, en in het bijzonder de douane, de één-loketgedachte wil hanteren is 
het noodzakelijk om gegevens te kunnen uitwisselen. 
 
Verder zijn er ook een aantal problemen en knelpunten te onderkennen 
binnen het proces van (douane)samenwerking. Ik wil in dit hoofdstuk een 
aantal van deze de revue laten passeren aan de hand van een aantal 
voorbeelden, maar ook wil ik een aantal tekortkomingen dan wel beperkingen 
in de regelgeving en ontwikkelingen bespreken. Deze bestaan zowel 
internationaal, Europees als nationaal. Hierbij pretendeer ik niet volledig te 
zijn, daar er niet veel literatuur of jurisprudentie over dit onderwerp te vinden 
is. 

 
1) Informatie-uitwisseling met de Belastingdienst (Blauw): 
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 In artikel 1:3, lid 5 ADW wordt, in aansluiting op een inmiddels gegroeide praktijk, uitdrukkelijk bepaald dat 
afspraken over de kwantitatieve en kwalitatieve inzet van de douane-inspecteurs op beleidsterreinen, waarvoor de 
wetgeving niet onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën valt, in convenanten worden neergelegd. 
In deze convenanten kunnen zaken worden geregeld als situaties, waarin de douane controles overdraagt aan een 
meer gespecialiseerde dienst of hoeveel capaciteit van de douane jaarlijks zal worden ingezet voor het toezicht op 
de naleving van bepaalde bijzondere wetgeving. Met deze convenanten kan tevens recht worden gedaan aan de 
zgn. één- loketgedachte, die ervan uitgaat dat het goederenvervoer slechts éénmaal wordt opgehouden ten behoeve 
van allerlei noodzakelijke controles. Bovendien ligt het maken van afspraken tevens in lijn met de aanbevelingen van 
het rapport «Douane en Douanita» (Kamerstukken II 1998/99, 26 451, nr. 2). 
21

 Framework of standards juni 2005, Annex 1 (WCO Framework) punt 1.3.8. Single Window. 
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De Belastingwetgeving is niet genoemd in bijlage B van de ADW. 
Daardoor kan de douane op basis van artikel 1:33 ADW geen 
informatie uitwisselen met de Belastingdienst. Om tijdrovende 
informatieverzoekprocedures te voorkomen sloten de douane en de 
Belastingdienst een convenant. Hierdoor kunnen Belastingdienst 
(blauw) en Douane (groen) informatie uitwisselen. Tevens kan de 
douane de door de Belastingdienst ter beschikking gestelde systemen, 
zoals Beheer van Relaties (BVR) blijven gebruiken zonder telkens een 
apart verzoek te moeten doen. Daar sinds de invoering van de ADW 
de heffing van de in- en uitvoerrechten niet meer onder de AWR22 valt, 
moet de vragende inspecteur steeds vooraf een verzoek doen tot 
informatieuitwisseling. Dit wordt een lastige en tijdrovende zaak, wat de 
belastingbetaler alleen maar meer belastinggeld kan gaan kosten. 
Alleen de procedure wordt eenvoudiger en minder tijdrovend, maar het 
moet natuurlijk nog steeds volgens de regels verlopen. Dus 
informatieuitwisseling moet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
belastingwet in de zin van de AWR en de ADW. 

 
2) Informatie-uitwisseling met diverse convenantpartners: 
Diverse ministeries onderkennen het belang van samenwerking om 
een beter zicht te krijgen op de risico’s in o.a. het goederenverkeer. 
Samenwerking door de douane met deze handhavingspartners wordt 
vastgelegd in convenanten. Deze convenanten bevatten een nadere 
uitwerking van de door de regelgeving geboden bevoegdheid tot 
informatieuitwisseling. Verder kunnen ze betrekking hebben op 
gemaakte afspraken over de wijze van samenwerking en de mate van 
capaciteit inzet door de douane met betrekking tot toezichtstaken 
onder verantwoordelijkheid van andere ministeries. Denk hierbij aan de 
samenwerking tussen de douane en de politie om een beter beeld te 
krijgen van de risico’s en de criminaliteit ter voorkoming en bestrijding 
van strafbare feiten bij de in-, uit- en doorvoer van goederen. 
Voorbeelden hiervan zijn (internationale) acties op het gebied van 
drugs of voertuigcriminaliteit. 
Om deze samenwerking ook onder de ADW te kunnen blijven 
uitvoeren, sloot de douane onlangs een convenant af met de politie 
(het KLPD). Het KLPD houdt zich bezig met landelijke en 
specialistische politietaken. Eén van die taken is het voorkomen en 
bestrijden van criminaliteit in verkeers- en vervoersstromen. 
Een aspect van dit convenant is dat de politie alleen aan beëdigde 
Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) “politiegegevens” (dat 
wil zeggen persoonsgegevens) mag vestrekken. “Politiegegevens” zijn 
persoonsgegevens dan wel gegevens over en/of herleidbaar tot 
individuele personen en niet bedrijfsgegevens, tenzij dit bijvoorbeeld 
een eenmanszaak is gebaseerd op een familienaam. 
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 Sinds 1 augustus 2008, bij de invoering van de Algemene Douanewet (ADW), is de heffing van de in- en 
uitvoerrechten niet meer genoemd in artikel 1 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Artikel 1 AWR 
geeft het toepassingsbereik van de AWR weer. 
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Dit vereiste is gebaseerd op de Wet Politiegegevens (Wpg.), waar 
staat dat de politie aan BOA’s politiegegevens kan en mag 
uitwisselen23. Andere gegevens dan persoonsgegevens24 mogen 
worden uitgewisseld op basis van artikel 1:33 ADW zonder dat er 
sprake hoeft te zijn van informatieuitwisseling aan een Douane-BOA. 
Dus alleen bij politiegevens moet het zo geregeld zijn dat een Douane-
BOA deze gegevens krijgt en bewerkt. Dit vereist interne regelgeving, 
voorlichting en eventueel opleiding binnen de douane. 

 
Andere voorbeelden, waar problemen kunnen ontstaan, zijn de 
vreemdelingenwet en bij sociale verzekeringsfraude, daar de douane 
niet bevoegd is op deze gebieden informatie uit te wisselen. De 
betreffende regelgeving is namelijk niet genoemd in de bijlagen van de 
ADW. De douane mag geen gegevens uitwisselen aan de SIOD, 
wanneer bij een controle liquide middelen veel geld wordt aangetroffen 
bij een persoon met alleen maar een bijstandsuitkering. 

 
Naast wetten waarmee de douane al bekend was in het verleden zijn 
er in bijlage B van de ADW ook wetten opgenomen waarvoor de 
douane geen toezichthouder was of niet duidelijk was bepaald wie de 
toezichthoudende bevoegdheid bezat. Gedacht moet worden aan o.a. 
de Brandweerwet 1985, de Wet op de Lijkbezorging, de 
Elektriciteitswet 1998, de Landbouwkwaliteitswet, de Luchtvaartwet, de 
Scheepvaartverkeerswet, de Wet Luchtvaart, de Wet Aansprakelijkheid 
Olietankschepen en de Havenbeveiligingswet. 
De reden voor opname van deze wetten in de bijlage bij de ADW, is 
dat bij deze wetten verboden of beperkingen worden ingesteld met 
betrekking tot goederen en het goederenverkeer bij binnenbrengen, in 
het vrije verkeer brengen dan wel bij uitvoer van goederen. Hierbij 
heeft een belangrijke rol gespeeld dat de toezichthouders die wel bij of 
krachtens die wetten zijn aangewezen feitelijk niet goed in staat zijn 
deze toezichthoudende taak te volbrengen. Zij bevinden zich daarvoor 
niet op de daartoe geëigende plek in het logistieke proces dan wel 
daarvoor niet de benodigde bevoegdheden bezitten. Als voorbeeld 
worden genoemd de Brandweerwet 1985. Het is verboden draagbare 
blustoestellen met bijbehorende vullingen, die niet behoren tot een type 
waarvoor een bewijs van typekeuring is verleend, met het oog op 
gebruik in Nederland, in te voeren. De aangewezen toezichthouders, 
bepaalde medewerkers van de Directie Brandweer en 
Rampenbestrijding en de gemeentelijke brandweren, zijn niet in staat 
dergelijke invoerbewegingen te controleren. Dit in verband met het 
ontbreken van bevoegdheden dan wel verplichtingen van degene die 
invoeren tegenover die toezichthouders. Daarentegen is de douane 
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 Artikel 16, lid 1 Wet Politiegegevens (Wpg.). 
24

 Een uitzondering bestaat nog voor gegevens in de opsporingsfase, daar de ADW dan niet van toepassing is. De 
ADW geldt alleen in de controlesfeer. In de opsporingsfase is justitie bij de informatieuitwisseling betrokken en 
gelden de strengere waarborgen van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM). Vandaar ook de extra opsporings- en vervolgsmiddelen van het Wetboek van Strafvordering, 
zoals besproken in hoofdstuk 2 bij de geheimhoudingsplicht (2.1.). 
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daarvoor wel de aangewezen dienst. De douane kan die controles wel 
uitvoeren, aangezien de douane zich wel op de juiste plaats in het 
logistieke proces bevindt en over de benodigde bevoegdheden 
beschikt. Bovendien heeft degene die invoert wel verplichtingen 
tegenover de douane. De douane is als gevolg van artikel 1:33 ADW 
vervolgens bevoegd daar waar nodig de gespecialiseerde 
toezichthouder te informeren, zodat deze het toezicht kan overnemen 
als dat nodig is. De douane zal zich van deze nieuwe ontwikkeling 
terdege op de hoogte moeten stellen, zodat er onder het personeel ook 
een bewustwording ontstaat met betrekking tot deze wetten. Hierbij 
dient natuurlijk ook gedacht te worden aan het aanwijzen van 
contactpersonen aan de kant van de bevoegde toezichthouder als aan 
de kant van de douane. Verder zal ook inspanning getroost moeten 
worden op het gebied van eventuele benodigde opleidingen. 

 
3) Informatie-uitwisseling met diverse convenantpartners: 
De douane loopt door de verdergaande globalisering, 
internationalisering, intensivering en digitalisering steeds verder aan 
tegen de grenzen van de capaciteit het gehele goederenverkeer fysiek 
te controleren. In enkele Zuid- en Oost-Europese landen heerst nog 
steeds de visie om alle goederen in vervoer fysiek op willen te nemen 
bij binnenkomst of het verlaten van het betreffende land. Deze 
douanediensten hebben vaak meer menskracht te verdelen over de 
goederenzendingen dan Nederland. Deze landen hebben bovendien 
niet zo’n grote kustlijn als Nederland. Verder heeft het geen zin om de 
kustlijn van Nederland te willen controleren door om de paar meter een 
douane-ambtenaar neer te zetten. Dit kan qua capaciteit niet en het is 
ook niet écht nuttig, daar niet op elke plaats schepen kunnen 
aanleggen en goederen kunnen worden gelost. Het is beter om te 
kijken wat de reële risico’s zijn dat een schip daar ergens aanlegt en er 
goederen worden gelost. Met andere woorden het is beter om op basis 
van risicomanagement te werk te gaan Er kan dan met behulp van 
risicovinding over gegaan worden tot het inschatten van reële risico’s 
met de beste afdekkingsmogelijkheden. Op deze manier worden de 
optimaalste controles uitgeoefend op het gehele goederenverkeer. De 
Douane moet immers “in Control” zijn. 
Dit is eveneens de terminologie en de weg die zowel binnen Nederland 
maar ook binnen de EU wordt gepropageerd ten behoeve van het 
bedrijfsleven in trajecten als “AEO” en Horizontalisering van het 
Toezicht. Deze terminologie is verder geconcretiseerd bij de 
inwerkingtreding van de veiligheidsbepalingen in Verordening 
648/2005. Bij dit soort trajecten moet het bedrijfsleven via een 
selfassesment nagaan of zij “in Control” zijn. Ze moeten alle 
noodzakelijke AO/IB-maatregelen hebben getroffen om de te 
verwachten risico’s in het goederenverkeer op bijvoorbeeld bijpak, 
verkeerde aangiftes, diefstal, etc. zoveel mogelijk te voorkomen en af 
te dekken. 
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De vragen, die bij dit soort trajecten leven op het gebied van 
informatieuitwisseling, zijn “Welke informatie kan door de douane met 
het betreffende bedrijfsleven worden uitgewisseld?” en “Wat kan de 
douane hierbij van het bedrijfsleven verwachten?” Het 
informatieverkeer tussen het bedrijfsleven en de douane is gestoeld op 
het toezicht en de plicht mee te werken aan controles. Daarentegen is 
er weinig concreets geregeld op het gebied van de vrijwillige 
informatieuitwisseling aan derden, zoals douaneklanten en 
belastingplichtige door de douane. Bij dit soort trajecten zal moeten 
bekeken worden waar en hoe de douane moet omgaan met de 
opgelegde geheimhoudingsplicht van artikel 15 CDW. Wat kan / mag 
de douane verschaffen aan gegevens zonder privacyregelgeving ten 
behoeve van anderen of regelgeving van andere handhavingspartners 
in binnen- en buitenland te schenden. Dit is grotendeels nog een 
ongeschreven boek. Het ligt echter niet binnen de context van deze 
verhandeling, maar is wel een knelpunt in de samenwerking van de 
douane met andere partijen / derden. 

 
4) Informatie-uitwisseling met andere (overheids)instanties in 

Internationaal en Europees verband: 
De Internationale en Europese informatieuitwisseling is gestoeld op 
allerlei verdragen, verordeningen en richtlijnen. Het kent een ander 
juridisch kader. De uitwisseling tussen diverse douane-instanties is 
gebaseerd op bijvoorbeeld de Wederzijdse Bijstandsverordening 
515/97, de Overeenkomsten van Napels (Verdragen Napels I en II), 
het Beneluxverdrag, etc. Een knelpunt wat hier speelt, is het 
verschillend ingericht zijn van de bevoegde instanties in de diverse 
landen. In Nederland is de douane een “echte” controledienst en geen 
opsporingsdienst. De FIOD/ECD is dat binnen de inspectie van het 
Ministerie van Financiën. De douane heeft wel meerdere Boa’s in 
dienst. Dit zijn Buitengewone opsporingsambtenaren van artikel 142 
WvSv. Deze ambtenaren zijn op basis van het BOA-besluit 
Belastingdienst / Douane 2007 bevoegd om opsporingstaken te 
verrichten. Doordat de regelgeving uitgaat van alle opsporingstaken 
kan het beleid, dat dit scala van taken weer beperkt, makkelijk worden 
herzien als dat noodzakelijk wordt geacht. 
In andere lidstaten en derdelanden is het niet hetzelfde geregeld als in 
Nederland. Daar zijn ook opsporingsdiensten, als in Nederland de 
FIOD/ECD en de politie, belast met douanetaken. Verder kunnen taken 
die bij de douane in Nederland belegt zijn, zijn verspreid over meerdere 
diensten met meerdere soorten bevoegdheden. Het is niet zo dat 
douanesamenwerking één op één kan worden uitgeoefend met elke 
douanedienst in welk land dan ook. Eerst zal moeten worden bekeken 
wie het betreffende aspect in zijn portefeuille heeft met de 
daarbijbehorende bevoegdheden. 

 
Andere meer recente ontwikkelingen betreffen het aangepaste Verdrag van 
Lissabon. Dit is pas eind 2009 door alle partijen aangenomen en 
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ondertekend. Het is per 1 december 2009 in werking getreden. De volgende 
stap is de goedkeuring door de diverse parlementen. In Nederland is het 
nieuwe verdrag al goedgekeurd. Dit verdrag heeft in het kader van deze 
verhandeling vooral gevolgen voor de drie-pijlerstructuur en de Europese 
informatieuitwisseling. Er zal meer worden samengewerkt op justitiële zaken 
en ten behoeve van het gezamenlijk buitenlands en veiligheidsbeleid, echter 
de lidstaten houden een deel van het heft in eigen hand en wel door middel 
van een gekwalificeerd stemrecht in plaats van een vetorecht.   
 
Een andere recente ontwikkeling is te zien bij het tegengaan van terroristische 
aanslagen door middel van bodyscans. Het belang van deze ontwikkeling het 
kader van informatieuitwisseling is de kwestie privacy in relatie tot de 
uitwisseling van gegevens tussen burgers / belastingplichtigen en de douane. 
Het gaat over de vraag of men voorwerpen terecht of onterecht meeneemt in 
of buiten het grondgebied van Nederland. Een comprimerend aspect is de 
intentie waarmee men deze zaken meeneemt aan boord van voertuigen. De 
intentie kan zijn het berokkenen van schade, zelfs het ontnemen van leven. 
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Hoofdstuk 4 Conclusie 
Er zijn meerdere aspecten die een rol spelen bij informatieuitwisseling. De 
brei wordt steeds groter en dikker; hoe meer verschillen er bestaan in 
regelgeving, in bevoegde instanties, etc. 
 
Natuurlijk zullen deze verschillen niet op korte termijn oplosbaar zijn. Echter 
we moeten ergens beginnen en het beste kan dit in Nederland. Eerst moet 
regelgeving op elkaar worden afgestemd en geharmoniseerd. Dit kan dan 
later verder worden uitgebouwd als de overheid politiek wil komen tot een 
meer samenwerkende overheid. Tevens zullen omissies binnen de 
informatieuitwisseling moeten worden opgeheven. Verschillen en 
scheidslijnen binnen de informatieuitwisseling mogen alleen op goede 
gronden als privacy en duidelijke verschillen in consequenties en uitwerkingen 
zijn gebaseerd. Bovendien zullen er goede richtlijnen moeten komen wanneer 
iets wel of niet kan dan wel mag. Een duidelijk onderscheid in belang van de 
rechtsbescherming en de privacy is te verdedigen tussen het strafrechtelijk 
aanpakken van wetsovertreders en het toezichthouden op het naleven van 
allerlei uitvoeringsregelingen. Het zou niet bevorderlijk zijn om een 
douaneklant die een vergissing begaat in zijn aangifte meteen met “een 
mokerhamer de hersens in te slaan” en een forse boete op te leggen. De 
tendens is juist om meer te gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Daarbij 
is het uitgangspunt vertrouwen en niet wantrouwen. “Een mokerslag” spreekt 
niet echt van vertrouwen maar duidelijk van wantrouwen. Op dit punt is het 
van belang om duidelijke richtlijnen te bepalen wat wel onder de 
controlebevoegdheid van de douane past en wat niet. Wat kan beter onder 
het strafrecht worden geschaard en waarbij opsporingsbevoegdheden als die 
van de FIOD/ECD beter passen. Dit laat echter niet onverlet dat ook de 
informatieuitwisseling van de douane met andere overheidsinstanties en het 
bedrijfsleven geregeld moet worden, en dus ook een goede afstemming van 
bevoegdheden en taken. 
 
Tevens moet nagegaan worden of bewust de informatieuitwisseling tussen de 
douane, de SIOD en de sociale dienst bij gemeentes is uitgesloten of dat dit 
een omissies is in het tegengaan van sociale uitkeringsfraude. Als gevonden 
wordt dat dit geen taak is van de douane, ook al houdt de douane zich bezig 
met liquiditeitscontroles aan de grens van de EU, dan moet dat ook duidelijk 
worden gecommuniceerd en uitgelegd. Betrokken moeten weten waar zij aan 
toe zijn en wat de bedoeling is van de Verordening 1889/200525 betreffende 
de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of 
verlaten? Etc. 
 

                                             
25

 Dit is de Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of die verlaten.  
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Mijn conclusie is dat geregeld niet goed is nagedacht wat de consequenties 
van nieuwe of aangepaste regelgeving is voor het bestrijden en tegengaan 
van fraudes dan wel het voorkomen en bestrijden van terrorisme. Er worden 
met ad-hoc-oplossingen gereageerd op knelpunten en crisissen, maar deze 
oplossingen hebben ook weer consequenties voor andere rechtsgebieden en 
instanties. Dat feit wordt vaak over het hoofd gezien. 
Plegers van “laakbaar gedrag”26  komen daar nogal eens mee weg zonder 
bestraffing, schadevergoeding of andere consequenties, daar het nog niet 
strafbaar is gesteld of instanties, die dit gedrag constateren, het niet mogen 
verstrekken aan de toezichthoudende instantie. Het is niet altijd bewust niet of 
op deze manier geregeld. Het kan zijn dat de rechtsbescherming of de privacy 
ermee gebaat is, maar dit hoeft niet zo te zijn. Bij nieuwe of aanpassing van 
regelgeving moet goed rekenschap worden genomen van hetgeen er speelt, 
wat de risico’s zijn als het op een bepaalde manier wordt geregeld en / of 
deze weg wel de juiste / de beste is in dit geval. Verder moet ook bekeken 
worden wat de consequenties zijn voor andere rechtsgebieden, instanties en 
eventuele samenwerkings-verbanden. Dus er moet een bewuste keuze 
worden gemaakt in bijvoorbeeld het geval van de sociale uitkeringsfraudes. 
Het kan dan ook transparant worden gemaakt voor betrokkenen waarom iets 
wel of niet kan / mag. De weg en de reden is dan duidelijk en het zal niet 
meer als een knelpunt worden ervaren. 
 
De huidige regelgeving wordt op bepaalde aspecten in gereedheid gebracht 
voor het concept “Single Window”; denk aan de basisadministraties van de 
Belastingdienst, het Burgerservicenummer en het EORI-nummer voor 
bedrijven in plaats van het huidige douanenummer. 
Wel zal moeten worden bekeken of gegevens wel kunnen en mogen worden 
uitgewisseld tussen de desbetreffende partijen! Het concept is prachtig, maar 
het moet wel uitvoerbaar zijn. De administratieve lastenvermindering voor de 
burgers en het bedrijfsleven komt niet van de grond als de betreffende 
instanties de gegevens niet kunnen delen. 
 
De conclusie met betrekking tot het buitenland is minder concreet en op de 
korte termijn moeilijk op te lossen. 
Als het punt aan de horizon één Europese Douane is, dan zal de regelgeving 
nog meer moeten worden geharmoniseerd. 
Het aangepaste Verdrag van Lissabon is met de ondertekening door de 
landen als Ierland, Polen en Tsjechië in een stroomversnelling geraakt en een 
stap in de goede richting, daar voor de drie-pijlerstructuur dit tot aanpassingen 
in de uitvoering en de regelgeving zal leiden. Er zal moeten worden bekeken 
of alle dan wel welke knelpunten tot het verleden gaan behoren en welke niet. 
Het is echter niet zo dat de lidstaten hun invloed in de tweede en derde pijler 
hebben verloren, maar er zijn wel mogelijkheden geschapen door het 
verruilen van het vetorecht van de Raad van Ministers door een stemrecht 
gebaseerd op een gekwalificeerde meerderheid.  
 

                                             
26

 Gedrag dat niet binnen een fatsoenlijke rechtsstaat niet kan worden getolereerd. Het hoeft niet altijd strafbaar te 
zijn, maar het kan wel schade berokkenen aan andere burgers, bedrijven, etc. 
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Binnen de WDO is de Johannesburg Convention: “International Convention 

on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters“ van 27 juni 2003 
niet geheel integraal ingevoerd, maar grotendeels is het verwezenlijkt binnen 
het Verdrag Napels II. De voorloper van dit verdrag, namelijk het Verdrag 
Napels I, is niet geheel weggevaagd door de ratificatie van het Verdrag 
Napels II. De Resoluties van Wiesbaden en Istanbul bestaan nog steeds en 
zien op het uitwisselen van informatie, die verkregen is bij de bestrijding van 
de illegale handel in verdovende middelen. Deze resoluties zijn gebaseerd op 
het Verdrag Napels I en blijven vooralsnog van kracht. 
 
De informatie-uitwisseling en de privacy zijn weer een “hot-item” op de 
politieke agenda sinds de (gelukkig) mislukte aanslag van 25 december 2009 
op een vliegtuig naar Detroit in de VS. De discussie over de bodyscans is 
weer nummer één in de media en binnen politieke discussies in Nederland, 
Europa en zelfs wereldwijd. Vormt privacy van burgers de rem op het inzetten 
van bodyscans en het brengen van meer veiligheid in het vliegverkeer? Of is 
het juist de angst voor informatie aan het adres van diverse 
veiligheidsbeambten / douanebeambten op vliegvelden of bij andere 
vervoersmodaliteiten? En dus weer meer informatie ten behoeve van de 
overheid of andere instanties? Is het niet tevens van belang om de burgers 
zelf te vragen naar hun mening en hun behoefte aan privacy en veiligheid? 
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Hoofdstuk 5 Beantwoording Probleemstelling 
De probleemstelling in deze verhandeling luidt: ”Wordt Douanesamenwerking 
op Nationaal, Europees en / of Internationaal vlak ondersteund door de 
regelgeving of bestaan er juist juridische problemen?” Zo ja, waar liggen 
mogelijke oplossingen in het verschiet. 
 
De douanesamenwerking wordt wel ondersteund door de regelgeving, daar 
anders samenwerking in het geheel niet mogelijk zou zijn. Bovendien wordt 
het door de politiek en de samenleving ook steeds meer gepropageerd. Het 
komt ook steeds meer voor in gemaakte Handhavingsplannen. 
Echter de bestaande regelgeving is niet zo ingericht, dat instanties op alle 
vlakken kunnen samenwerken en gegevens kunnen uitwisselen. Dit is ook 
niet aan te raden, gezien privacyregelgeving en de waarborgen voor een 
rechtsstaat met eerbiediging van grondrechten. 
 
Het zou echter wel gemakkelijker moeten zijn in het kader van veiligheid en 
criminaliteits- en terrorismebestrijding. Daarvoor zal de regelgeving op zowel 
Internationaal, Europees en / of Nationaal vlak beter op elkaar moeten 
worden afgestemd. Dit geldt eveneens voor instanties die zich met een 
bepaalde soort regelgeving bezighouden. In Nederland is de douane een 
controle-instantie met een beperkte hoeveelheid ambtenaren met een 
Buitengewone Opsporingsbevoegdheid (BOA). In andere lidstaten van de EU 
ligt de taak van de douane in handen van bijvoorbeeld een opsporingsdienst 
met een algemene opsporingstaak. Samenwerken moet dan nogal eens via 
diepe dalen en hoge heuvels plaatsvinden. 
 
Verder moet de privacyregelgeving, die ook nog eens om de hoek komt 
kijken, niet bij verschillende regimes zijn ondergebracht, zoals de WBP, Wpg. 
en de Wsjg.27 Deze regelgeving wordt op diverse begripskaders gestoeld en 
met andere toezichthouders en -methodes gecontroleerd. Dit leidt weer tot 
meer afwijkende extra bepalingen voor de informatieuitwisseling tussen 
bijzondere opsporingsdiensten en hun inspecties onder hetzelfde ministerie. 
De uitwisseling tussen de bijzondere opsporingsdiensten en de algemene 
opsporingsdiensten, zoals Politie en Koninklijke Marechaussee (Kmar) loopt 
wel vlotter en vrijer, maar ten koste van die andere weg. Dat kan tóch niet de 
bedoeling zijn geweest van de aanpassing in regelgeving. 
 
Het toverwoord en de oplossing is uniformering van regelgeving en instanties 
wereldwijd. Dat zal er echter één van de lange adem zijn, gezien de 
onderhandelingen in het kader van de GATT28 en de WDO / WCO. Het beste 

                                             
27

 Wsjg. is de Wet op de Strafvorderlijke en Justitiële gegevens en regelt dat het Openbaar Ministerie (OM) de 
touwtjes in handen heeft wanneer het procesverbaal in handen gesteld is van justitie. De Officier van Justitie beslist 
op het moment van inbehandelingneming van het procesverbaal wat wel en niet mag worden uitgewisseld of gedaan 
moet worden. 
28

 Er is eigenlijk nooit een officieel verdrag inwerkinggetreden, daar de VS geen lid wilden worden. In verschillende 
zgn. GATT-rondes werden de afspraken keer op keer aangepast. Aangezien de nodige formaliteiten echter nimmer 
hadden plaatsgevonden, kon geen samenwerkingsovereenkomst met de VN worden gesloten. Pas in 1993, met de 
Uruguay-ronde, werd besloten tot het oprichten van een formele organisatie: de Wereldhandelsorganisatie. Deze 
rondes slepen dus al vele jaren voort, zonder dat de doelstellingen van stroomlijning en geleidelijke afbraak van 
diverse naoorlogse handelsbelemmerende praktijken worden bereikt. Er zijn wel vorderingen gemaakt, maar het 
einddoel is nog niet inzicht. 
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is te beginnen dichtbij huis en dus in Nederland. Daar is ook nog genoeg te 
doen, gezien de verschillen in regelgeving en bijbehorende taken met 
bevoegdheden. 
 
Bovendien komt er dan weer een crisis voorbij, die de voortgang weer laat 
stagneren in “ad-hoc”-oplossingen, zoals de bodyscans zonder duidelijke 
richtlijnen voor de broodnodige samenwerking; denk hierbij aan het geval van 
afgelopen kerst (2009) en de informatieuitwisseling tussen veiligheidsdiensten 
in de VS en andere handhavingsinstanties wereldwijd. De veiligheidsdiensten 
wisten hier ook van de gevaren die kleefden aan deze Nigeriaan, maar hij had 
toch een inreisvisum gekregen voor de VS. Dus hier hadden al maatregelen 
kunnen worden genomen, zonder dat een bodyscan nodig was geweest. 
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen voor oplossingen 
De oplossingen liggen voor het grotendeel op het bordje van de regelgeving, 
namelijk het beter afstemmen van regelgeving en duidelijke keuzes maken 
wat wel en niet kan / mag worden uitgewisseld. 
 

� Aanbeveling 1: 
Alseerste moet de bijlage bij het ADW worden uitgebreid. Daarbij moeten 
eerst de bestaande omissies worden opgeheven, zoals het toevoegen van 
de regelgeving ten behoeve van gemeentes en de SIOD om de aanpak 
van sociale verzekeringsfraude en fraude met de Algemene Bijstand de 
kop in te drukken. Tevens de bijlage bij het ADW aanvullen met betrekking 
tot de Belastingdienst (Blauw) en de AWR, zodat juridische kunstgrepen 
als het convenant tussen de AWR-inspecteurs en de ADW-inspecteurs 
niet meer nodig zijn om geld- en tijdverspilling te voorkomen in de 
toekomst. 
Aan te bevelen is de bijlagen bij de ADW aan een nauwkeurig onderzoek 
door inhoudingdeskundigen te onderwerpen en de omissies bloot te laten 
leggen, zodat die in één wetgevingsronde kunnen worden opgelost. 
Tevens is het aan te bevelen adviezen voor gewenste waarborgen te 
inventariseren (zie hierover meer bij aanbeveling 2). 

 
� Aanbeveling 2: 
De ADW is een wet in formele zin en het kost veel tijd om zo’n wet aan te 
passen. Het is dan ook niet logisch dat de bijlagen onderdelen zijn van die 
ADW en niet van een uitvoeringsregeling. Het aanpassen van omissies en 
het oplossen van knelpunten zou veel sneller en makkelijker kunnen als dit 
een deel van een uitvoeringsregeling zou zijn. Wanneer er een nieuwe 
taak voor de douane erbij komt, zou het wetgevingsproces zo ingericht 
moeten zijn dat tevens de ADW via een aanpassingswet wordt gewijzigd. 
Echter in het verleden blijkt dat dit niet altijd gebeurd. Dus waarborgen in 
de vorm van richtlijnen en signaleringsprocedures in het wetgevingsproces 
zijn geen overbodige luxe. Het is dan ook aan te bevelen deze 
waarborgen op de juiste punten in te bouwen in het wetgevingsproces. 
 
� Aanbeveling 3: 
Daar de douane de taken grotendeels aan de buitengrens van de EU 
heeft, zullen taken in het binnenland door andere diensten worden of zijn 
overgenomen, zoals bijvoorbeeld door de politie met betrekking tot 
vuurwerk. Dit kan echter ook worden geschaard onder de Wet Wapens en 
Munitie en dat is tevens een taak van de Douane. Het is dus maar de 
vraag wie, waar en wanneer is bevoegd; de keuze kan ook zijn beide, en 
dat slechts één de uitvoering ter hand neemt. 
Aan te bevelen is om dit soort belangrijke kwesties in regelgeving te 
regelen en duidelijke, transparante keuzes te maken. Dan zal de 
taakverdeling en ook de informatieuitwisseling beter verlopen. Dit zal niet 
alleen betrekking hebben op het afstemmen van regelgeving op zowel 
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bevoegdheidsniveau als ten behoeve van privacyregelingen29, maar ook 
leiden tot bijvoorbeeld het aanpassen van de bijlagen bij de ADW. 

 
� Aanbeveling 4: 
De weg naar meer samenwerking met het “betrouwbare” / “bonafide” 
bedrijfsleven is geopend en zal verder worden geëxploiteerd. Dit zal ook in 
de regelgeving tot uiting moet komen op het gebied van de informatie-
uitwisseling. Vragen die gesteld kunnen worden zijn: Waar is behoefte 
aan?, Wat wil men bereiken? En kan dit binnen het huidige juridische 
kader of moet dit apart worden geregeld? De laatste optie, om het apart te 
regelen, is de meest logische, maar dit zal wel in overeenstemming met 
andere regelgeving geregeld moeten worden. Nieuwe regelingen zijn 
simpeler te verwezenlijken dan het zorgen voor afstemming binnen 
bestaande juridische structuren en kaders, daar ook de jurisprudentie en 
het beleid hun stempels al hebben nagelaten in dit geval. 
Met andere woorden het is aan te bevelen nieuwe afgestemde regelgeving 
te ontwikkelen en te implementeren. 

 
� Aanbeveling 5: 
Het concept “Single Window” en de bijbehorende politiek beloofde 
(administratieve) lastenvermindering wordt meer en meer gestuwd in de 
richting van het gewenste einddoel. 
Het is wel aan te bevelen genoeg aandacht te hebben voor de 
bijbehorende informatieuitwisseling, daar als overheidsinstanties geen 
gegevens kunnen delen, de regelgeving “een dode mus” zal blijken te zijn. 

 
� Aanbeveling 6: 
Als de gewenste stip aan de horizon één Europese douanedienst is 
binnen Europa, dan zullen niet alleen de bevoegde instanties binnen 
Europa meer geüniformeerd moeten worden uitgevoerd, maar ook de 
regelingen en de uitvoering hiervan. Dit zal zeker een boel inspanning 
vragen van alle betrokkenen en één van de lange adem, daar elke lidstaat 
zijn territorium nog steeds probeert te behouden dan wel af te bakkenen. 
De tendens is van één Europa met één Minister-President is met de 
instemming van landen als Ierland bij het Verdrag van Lissabon een stap 
dichterbij gekomen. Dit kan aan de ene kant leiden tot meer verdergaande 
samenwerking en uniformering. Echter de vraag blijft: Hoe het zit met de 
bevoegdheden van de Europese instellingen en in hoeverre zij hiervan 
gebruik gaan en kunnen maken, gezien het gekwalificeerde stemrecht van 
de lidstaten op dit vlak? Pas als dit soort kwesties geregeld en duidelijk 
zijn, kunnen er stappen worden gezet en keuzes worden gemaakt. 
Aanbeveling verdient het om te zorgen voor afstemming en uniformering 
van regelgeving, taken, bevoegdheden en instanties binnen Europa met 
betrekking tot diensten belast met douanetaken. 

 

                                             
29

 De Politie behoort voor de privacyregeling onder de Wet Politiegegevens (Wpg.) en de douane valt onder de 
regeling van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) met andere toezichtmethoden en -instanties. 
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Hoofdstuk 7  Nawoord 
Deze verhandeling heb ik met veel plezier geschreven en ik hoop dat U het 
ook met zoveel plezier en interesse zult lezen. De tijd was helaas tékort om 
nog meer diepgaand onderzoek te doen, maar dit is eigenlijk ook niet nodig 
gebleken. Ik heb wel begrepen dat het een complexe en specialistische 
materie is, waar eigenlijk nog weinig onderzoek naar is gedaan. Dit 
onderwerp is sinds enkele jaren steeds prominenter op de maatschappelijke 
en politieke agenda komen te staan en vooral door de terroristische 
aanslagen van deze eeuw. 
Sinds afgelopen kerst (2009) is het weer een “hot-item”. De discussies over 
privacy en informatieuitwisseling dan wel vergaring van informatie behelzen 
geregeld weer de kranten en nieuwsbulletins. Het is een feit, dat burgers 
roepen om meer veiligheid in o.a. het vliegverkeer, maar het is de vraag of dit 
met bodyscans wordt gerealiseerd. Het moet voorkomen worden, dat het een 
soort schijnveiligheid wordt dan wel weer een “ad-hoc”-maat-regel zonder het 
gewenste resultaat. Gebleken is dat in het geval van de mislukte bomaanslag 
op het vliegtuig naar Detroit in de VS geen gebrek aan informatie was, maar 
een gebrek in de uitwisseling van die informatie. 
 
Ik zou graag deze verhandeling willen voortzetten in een vervolgonderzoek in 
de vorm van een promotie. Ook zou ik willen meewerken aan het schrijven 
van de nodige notities en memo’s. Ik ben van mening dat dit aspect zich hier 
goed voor leent en de komende jaren nog lang en gere-geld de politieke en 
maatschappelijke agenda zal blijven bepalen. 
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8. Bijlagen 
 
 

1.1. Literatuurlijst 
De wetten, die in de bijlagen A en B van de Algemene Douanewet (ADW) zijn 
genoemd, zijn opgenomen in 8.3. Bijlagen bij de ADW. 

 
 

1.1.1. Wet- en regelgeving 
Inclusief 
kamerstukken 

1. Algemene Douanewet (ADW) inclusief de memorie van toelichting, de 
artikelgewijze toelichting (gezonden aan de Raad van State) en Kamerstuk 
10578 (Advies van de Raad van State over de ADW); 

2. Algemene Wet inzake Rijk Rijksbelastingen (AWR); 
3. Beneluxovereenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke 

samenwerking op het gebied van regelingen die verband houden met de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, 
met het daarbij behorende Aanvullende Protocol, van 29 april 1969; 
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4. Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Belastingdienst / 
Douane 2007; Besluit van de Ministerie van Justitie d.d. 26 november 
2007, nr. 5518463-07, houdende de aanwijzing van buitengewoon 
opsporingsambtenaren bij de Belastingdienst/Douane; 

5. Bilaterale en Multilaterale overeenkomsten (EU / Nederland - diverse 
derde landen); 

6. Communautaire Douanewetboek (CDW): de Verordening (EEG) nr. 
2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het 
Communautair Douanewetboek, Pb. L302 van 19 oktober 1992, blz. 1 en 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van 20 november 
2006 (Pb. EU 2006 L363); 

7. Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden (EVRM), Rome 4 november 1950; 

8. Framework of standards, juni 2005, Annex 1 (WCO Framework), punt 
1.3.8. “Single Window”; 

9. Handboek Douane 44.00.00 Internationale Wederzijdse Bijstand Douane 
en Accijnzen; 

10. Johannesburg Convention: “International Convention on Mutual 
Administrative Assistance in Customs Matters“ van 27 juni 2003; 

11. Kamerstuk 33851-2 (Douane en Douanita - onderzoek naar niet fiscale 
douanetaken (98 - 99); 

12. Politiewet 1993; 
13. Rapport “Douane en Douanita”; kamerstukken II 1998/99, 26 451, nr.2; 
14. Richtlijn 91/30/EEG in het kader van de controle van liquide middelen die 

de EU binnenkomen of die verlaten; 
15. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003; 
16. Toepassingsverordening (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 (CDW), Pb. L253 van 11/10/1993 blz. 
0001 tot 0766; 

17. Veiligheidsbepalingen in Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 april 2005 houdende wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het 
Communautair Douanewetboek (CDW); 

18. Verdrag betreffende de Europese Unie (van Maastricht) 7 februari 1992, 
Trb. 1992, 74, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Raad van 20 
december 2007, PbEU, 2008, L24; 

19. Verdrag Napels I (Overeenkomst van 7 september 1967); 
20. Verdrag Napels II (Overeenkomst van 18 december 1997 en de opvolger 

van het Verdrag Napels I); 
21. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (het EG-Verdrag) 

(van Rome) van 25 maart 1957, Trb. 1957, 74 en 91, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij besluit van de Raad van 20 december 2007, PbEU, 2008, 
L24; 

22. Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese 
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Gemeenschap is geheel bekrachtigd en is op 1 december 2009 in werking 
getreden; Pb. C115 van 9 mei 2008; 

23. Verordening (EEG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 
betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten 
van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de 
Commissie met het oog op de juiste toepassing van de (communautaire) 
douane- en landbouw-voorschriften, laatstelijk gewijzigd bij Verordening 
766/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008; 

24. Verordening (EG) nr. 2073/2004 (Accijns) van de Raad van 16 november 
2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de 
accijnzen, Pb. nr. L359 van 4 december 2004, blz. 0001 – 0010; 

25. Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de 
Gemeenschap binnenkomen of verlaten; 

26. Verordening (EG) nr. 1013/2006 met betrekking tot het toezicht en de 
controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de 
Europese Gemeenschap (EVOA); 

27. Verordening (EG) nr. 1418/2007 met betrekking tot de uitvoer van groene 
lijstafvalstoffen naar niet-OESO-landen; 

28. Voorschrift Liquide middelen (zie Handboek Liquide middelen); 
29. Voorschrift Informatievoorziening 1993 (VIV); inmiddels ingetrokken 

wegens invoering van de Algemene Douanewet (ADW) en de aangepaste 
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen; 

30. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) sinds 1 september 2001 van 
kracht; 

31. Wetboek van Strafrecht (WvSr); 
32. Wetboek van Strafvordering (WvSv); 
33. Wet op de Internationale Bijstandsverlening bij de heffing van belastingen 

(WIB); 
34. Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens (Wjsg.); 
35. Wet op de Accijns (WA) van 31 oktober 1991, houdende vereenvoudiging 

en uniformering van de accijnswetgeving; 
36. Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB); 
37. Wet Milieubeheer (WM) van 13 juni 1979, houdende regels met betrekking 

tot een aantal algemene3 onderwerpen op het gebied van de 
milieuhygiëne; 

38. Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van 31 oktober 1991, houdende 
regels betreffende de openbaarheid van bestuur; 

39. Wet Politiegegevens (Wpg.) van 21 juli 2007, houdende regels inzake de 
verwerking van politiegegevens; 

40. Wet Wapens en Munitie (WMM) van 5 juli 1997, houdende regels inzake 
het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen, 
enz. van wapens en munitie (Wet Wapens en Munitie). 

 
 

1.1.2. Andere Publicaties 
1. Diverse ervaringen en memo’s van mijn eigen hand binnen de Douane; 
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2. Diverse klantenartikelen over de mislukte aanslag door een 23 jarige 
Nigeriaan op een vlucht van Schiphol naar Detroit in VS op 25 december 
2009 (Eerste Kerstdag) en de te nemen maatregelen in de vorm van 
bodyscans in Het Financieel Dagblad, De Trouw, Het Algemeen Dagblad, 

De Telegraaf, Het Parool, Het NRC Handelsblad, Volkskrant, etc.; 

3. Diverse webartikelen over het Verdrag van Lissabon van de website van 
de Europa Nu (http://www.europa-nu.nl.); 

4. Het lesmateriaal van de Post-Master Opleiding Douane 2009/2010; 
5. Lexplicatie (De complete wetgeving toegelicht) Administratieve 

samenwerking binnen de EU van Mr. A. Baas en Prof. Mr. J.A. Winter, 
Wolters-Kluwer Business, deel 8.10a , Deventer 2009; 
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1.2. Lijst met afkortingen 
ADW  Algemene Douanewet; 
AEO Authorised Economic Operator;   gecertificeerde 

marktdeelnemer; 
art. artikel; 
artt. artikelen; 
AWB Algemene Wet Bestuursrecht; 
AWR Algemene Wet inzake Rijksbelastingen; 
Bfc’er BoeteFraudeCoördinator; 
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 
BPM Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen; 
BvR Beheer van Relaties; 
CBP College Bescherming Persoonsgegevens; 
CDW Communautaire Douanewetboek (CDW) in Verordening (EEG) 

nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling 
van het Communautair Douanewetboek, Pb. L302 van 19 
oktober 1992, blz. 1 en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 1791/2006 van 20 november 2006 (Pb. EU 2006 L363); 

Dienst Ipol Onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten en is in april 
2008 tot stand gekomen door een fusie van twee vroegere 
Diensten: de Dienst Nationale Recherche Informatie en de 
Dienst Internationale Politiesamenwerking; 

DNR Dienst Nationale Recherche (DNR) van het Korps Landelijke 
Politiediensten (KLPD); 

Drs. Doctorandus (in de Fiscale Economie); 
DW Douanewet; 
dwz. dat wil zeggen; 
EC  Europese Commissie; 
EEG  Europese Economische Gemeenschappen; 
EG Europese Gemeenschap; 
EG-Verdrag Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; 
EHRM Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg; 
etc.   etcetera; 
EP  Europees Parlement; 
ER  Europese Raad; 
EU  Europese Unie; 
Europol De Europese politie ófwel The European Police Office; 
EVOA Europese Verordening Afvalstoffen; 
EVRM Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden; 
EZ (Ministerie van) Economische Zaken; 
FIOD/ECD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Economische 

Controledienst; 
FIU Fiscale Inlichtingen Unit van de Dienst Nationale Recherche 

(DNR) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD); 
GBVB Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid; 



 

 40 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Wereldovereenkomst 
voor Tarieven en Handel) is de naam van een internationaal 
handelsverdrag en de (informele) organisatie daaromheen. Kort 
na de Tweede Wereldoorlog werd besloten tot een verdrag ter 
bevordering van vrije handel tussen de deelnemende landen 
door het verlagen en vereenvoudigen van invoerheffingen. Al 
voor de verdragssluiting - die uiteindelijk nooit heeft 
plaatsgevonden - trad het handelspolitieke deel van het Verdrag 
alvast voorlopig in werking per 1 januari 1948; 

HB Handboek Douane; 
HvJ (EG) Hof van Justitie van de EG in Luxemburg; 
Interpol International Criminal Police Organization ófwel de 

internationale Politie (ICPO); 
JBZ Justitie en Binnenlandse Zaken; 
KLPD Korps Landelijke Politiediensten (KLPD); 
Kmar. Koninklijke Marechaussee; 
LS Lidstaten; 
Mr. Meester (in Nederlands recht en Fiscaal Recht); 
MvT. Memorie van Toelichting; 
Nr. Nummer; 
o.a. onder andere; 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; 

in het Engels: Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD); 

OM  Openbaar Ministerie; 
OvJ.  Officier van Justitie; 
Pb. Publicatieblad van de Europese Gemeenschap; 
PbEU. Publicatieblad van de Europese Unie; 
SFO Strafrechtelijk Financieel Onderzoek; 
SIOD Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst; 
TCDW Toepassingsverordening (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 Communautaire Douanewetboek (CDW), 
Publicatieblad L253 van 11/10/2993 blz. 0001 tot 0766; 

Trb. Traktatenblad; 
VGEM-taken Douanetaken op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, 

Economie en Milieu; voorheen werden dit de Niet-fiscale 
Douanetaken genoemd (het betreft de taak van de Douane in 
het kader van de bijzondere wetgeving; vaak onder 
verantwoordelijkheid van andere ministeries); 

VIV Voorschrift Informatievoorziening 1993; 
VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieu; 
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VROM- Inspectie van het Ministerie van 
inspectie  Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
 Ordening en Milieu;  
VS  Verenigde Staten van Amerika; 
VWA  Voedsel- en Warenautoriteit; 
WA Wet op de Accijns van 31 oktober 1991; 
WBP  Wet Bescherming Persoonsgegevens; 
WCO  World Customs Organisation; 
WDO  Wereld Douane-organisatie; 
WIB Wet op de Internationale Bijstandsverlening bij de heffing van 

Belastingen; 
Wjsg. Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens; 
Wet OB Wet op de Omzetbelasting 1968; 
WOB Wet Openbaarheid van Bestuur;  
WM Wet Milieubeheer; 
Wpg. Wet Politiegegevens; 
WvSr Wetboek van Strafrecht; 
WvSv Wetboek van Strafvordering; 
WWM Wet Wapens en Munitie; 
zgn.  zogenoemd; zogenaamd. 
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1.3. Bijlagen bij de Algemene Douanewet (ADW) 
 
 
A.  EUROPESE REGELGEVING 

Voorschriften gebaseerd op de artikelen 26, 36, 37, 60, 71, 80, 87, 
88, 89, 93, 94, 95, 132, 133, 134, 135, 152, 175, 301 of 308 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag), 
voorzover het voorschriften aangaande onderwerpen betreft die 
vallen onder de reikwijdte van de hierna genoemde wetten. 

 

B.  NATIONALE REGELGEVING 

− Algemene Douanewet; 

− Bestrijdingsmiddelenwet 1962; 

− Binnenvaartwet; 

− Brandweerwet 1985; 

− Diergeneesmiddelenwet; 

− Elektriciteitswet 1998; 

− Flora- en Faunawet; 

− Gaswet; 

− Geneesmiddelenwet; 

− Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren; 

− Havenbeveiligingswet; 

− Havennoodwet; 

− Kaderwet Diervoeders; 

− Kernenergiewet; 

− Landbouwkwaliteitswet; 

− Landbouwwet; 

− Luchtvaartwet; 

− Meetbrievenwet 1981; 

− Mijnbouwwet; 

− Noodwet Voedselvoorziening; 
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− Opiumwet; 

− Plantenziektewet; 

− Prijzennoodwet; 

− Sanctiewet 1977; 

− Scheepvaartverkeerswet; 

− Schepenwet; 

− Telecommunicatiewet; 

− Uitvoeringswet Verdrag Biologische Wapens; 

− Uitvoeringswet Verdrag Chemische Wapens; 

− Vaarplichtwet; 

− Visserijwet 1963; 

− Waarborgwet 1986; 

− Warenwet; 

− Wegenverkeerswet 1994; 

− Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen; 

− Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen; 

− Wet Beschikbaarheid Goederen; 

− Wet Capaciteitsbeheersing Binnenvaartvloot; 

− Wet Explosieven voor Civiel Gebruik; 

− Wet Financiële Betrekkingen Buitenland 1994; 

− Wet Geluidhinder; 

− Wet Goederenvervoer over de Weg; 

− Wet Goedkeuring en Uitvoering Markham-overeenkomst; 

− Wet Grensoverschrijdend Vervoer van aan bederf onderhevige 
Levensmiddelen; 

− Wet Havenstaatcontrole; 

− Wet Invoering verbod tot het vervaardigen, voorradig hebben en 
verspreiden van Drukwerken of andere voorwerpen die, in 
verband met de Invoering van de Euro, ten onrechte de indruk 
zouden kunnen wekken dat zij wettig betaalmiddel zijn; 
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– Wet inzake Bloedvoorziening; 

– Wet inzake Luchtverontreiniging; 

– Wet Luchtvaart; 

– Wet Medewerking Verdedigingsvoorbereiding; 

– Wet Milieubeheer; 

– Wet Nationaliteit Zeeschepen in Rompbevrachting; 

– Wet op de Kansspelen; 

– Wet op de Lijkbezorging; 

– Wet op de Medische Hulpmiddelen; 

– Wet op de Naburige Rechten; 

– Wet op de Strandvonderij; 

– Wet tot Behoud van Cultuurbezit; 

– Wet tot Teruggave Cultuurgoederen afkomstig uit Bezet Gebied; 

– Wet tot Wering van Besmettelijke Ziekten bij Knaagdieren; 

– Wet Uitvoering Internationaal Energieprogramma; 

– Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal; 

– Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; 

– Wet Verontreiniging Zeewater; 

– Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen; 

– Wet Vervoer over Zee; 

– Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën; 

– Wet Voorkoming Verontreiniging door Schepen; 

– Wet Voorraadvorming Aardolieproducten 2001; 

– Wet Wapens en Munitie; 

– Wet Wegvervoer Goederen; 

– Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005; 

– Zeebrievenwet; 

– Zeevaartbemanningswet. 
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