
Reactie Douane onder andere op de vraag wat er zoal gevonden wordt bij de 
controle van 1,3 procent van de binnenkomende containers en of 1,3 procent 
voldoende is:   
 
De handhaving door de Douane is gebaseerd op risicobeheersing. Toepassing 

van risicobeheersing en de daarmee gepaard gaande risicoanalyse stelt ons in 
staat om verantwoorde keuzes te maken in de veelheid van fiscale en niet fiscale 

taken. 
Rekening houdend met de concurrentiepositie van Europa en in het bijzonder de 
mainports van Nederland moeten we wel keuzes maken. 
We houden hierbij rekening in aard en omvang van de risico’s alsmede de 
maatschappelijke belangen en politieke keuzes. 
De Douane kan hiervoor verschillende handhavingsvormen inzetten, zoals onder 
meer cameratoezicht, scannen, fysieke openen van containers en administratieve 
controles bij het bedrijfsleven. 
Scannen en fysieke controle kan hierbij zowel gezamenlijk als apart worden 
ingezet, dit zijn keuzes afhankelijk van de aard van het risico. 
Deze handhaving kent dus verschillende vormen die elkaar aanvullen of 
versterken om het beoogde effect te bereiken. We hanteren een gelaagde 
handhaving. 
Zoals gezegd de aard van het risico bepaald welk handhavingsvorm wordt 
ingezet, immers niet alle risico’s vragen om het stoppen van de goederen. De 

Douane kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld fiscale risico’s af te dekken op een 
ander moment dan bij binnenbrengen van de container, en hiermee is er geen 
logistiek oponthoud. Al deze handhavingsmomenten maken het percentage van 

controleren van goederen groter dan 1,34 % (dit percentage heeft dus alleen 
betrekking op controles bij binnenbrengen), waarbij Nederland niet uit de pas 

loopt bij omliggende EU landen. Het handhavingsniveau wordt jaarlijks bepaald 
aan de hand van risicoweging en evaluatie van voorafgaande jaren, waarbij de 
bevindingen op fiscale en niet-fiscale risico’s uiteraard wordt meegenomen. 
 
Cijfers van bevindingen zijn te vinden in de halfjaarrapportages van de 

Belastingdienst. Die staan op www.rijksoverheid.nl. Het betreft cijfers van 
Douane Nederland.  
 
 
Reactie van de Douane op de klacht van vakbond NCF dat er onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de veiligheid van het personeel: 
 

Er is vanuit Douane veel aandacht voor veiligheid. Er wordt gekeken naar 
dreigingen die naar voren komen in het verrichten van het werk en naar 

dreigingen door externe factoren. Medewerkers ontvangen voor het 
verrichten van taken noodzakelijke opleidingen en trainingen en hebben 

de beschikking over veiligheidsmiddelen. Denk aan veiligheidshelm, 
veiligheidsschoenen, hoogzichtbaarheidskleding, valbeveiliging, etc. Maar 
ook communicatie middelen en geweldsmiddelen behoren tot de uitrusting 

van de douaniers om de veiligheid te verhogen. Er zijn opleidingen om 
veilig te kunnen visiteren, te werken op hoogte en om te gaan met de 

geweldsmiddelen. Voor al deze aspecten (middelen en trainingen) geldt 
dat er gekeken wordt naar de taak waarvoor de collegae staan opgesteld 
en waarop de faciliteiten worden afgestemd. Als er in voorkomende 
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gevallen een mogelijke externe dreiging zou kunnen ontstaan als gevolg 

van de goederen waarop Douane stuit, denk aan verdovende middelen 
(VM), is er binnen Douane een Team Bijzondere Bijstand (TBB), dat wordt 

ingezet. Dit team opereert op taken gerelateerd aan VM en is snel ter 
plekke als er VM wordt aangetroffen door medewerkers, om de 
behandeling vervolgens over te nemen. Het TBB is getraind en uitgerust 

om dergelijke procedures en handelingen professioneel te verrichten en 
werkt nauw samen met de andere handhavende diensten, zoals de politie. 

Zoals aangegeven zijn de medewerkers van Douane uitgerust met 
communicatiemiddelen. Telefoons en tablets, waarmee hulpvragen gesteld 
kunnen worden, maar ook C2000 portofoons en mobilofoons, als het werk 

en de situatie hierom vraagt. Douane is als een bijzondere gebruiker 
gekoppeld aan het C2000 netwerk en medewerkers hebben daarmee een 

rechtstreekse lijn met de meldkamer van Douane en de beschikking over 
de noodknop waarmee snel de hulp van anderen kan worden ingeroepen. 
 

Alle wapendragers van Douane worden frequent getraind en 
geconditioneerd op de vaardigheden en kennis die zij nodig hebben voor 

de competentie wapendrager. Douane kent vuurwapendragers en beperkt 
wapendragers. Deze laatste groep is uitgerust met de wapenstok. De 

vuurwapendragers zijn uitgerust met de wapenstok, pepperspray en een 
vuurwapen, waarmee er proportioneel en subsidiar kan worden 
opgetreden in voorkomende gevallen. De vuurwapendragers ondergaan 

een (frequente) medische keuring en een stabiliteitstest en alle 
wapendragers worden volgens een leerplan en de richtlijnen van het RTGB 

getraind en geëxamineerd. De visie van Douane is dat deze training met 
regelmaat gegeven moet worden om de vaardigheden te verankeren bij de 
wapendragers. Van wapendragers die bijvoorbeeld een bepaalde periode 

niet op de lessen zijn verschenen, worden de geweldsmiddelen ingenomen 
en pas opnieuw verstrekt op het moment dat er een toets op kennis en 

kunde is afgenomen. Dit draagt bij aan de competenties van de 
medewerker en dus ook aan de veiligheid. Douane geeft praktijkgericht 
les, werkt met benaderingstechnieken voor alle relevante situaties van het 

werk en geeft de-escalatie trainingen. Naast de geweldsmiddelen en 
trainingen, hebben alle vuurwapendragers de beschikking over een 

veiligheidsvest (steek- en kogelwerend) en hebben alle regio's tactische 
vesten beschikbaar (met een hogere beschermingsklasse dan de 
veiligheidsvesten, voor specifieke situaties). Het veiligheidsvest behoort 

tot de persoonlijke uitrusting van de vuurwapendrager en is dus altijd 
beschikbaar. Dat het gros van de medewerkers van Douane er niet over 

beschikt is een effect van het gegeven dat het gros van de medewerkers 
geen vuurwapendrager is en het een dergelijk middel in het verrichten van 
de taken ook niet nodig heeft. Ten slotte, de Belastingdienst heeft de 

beschikking over een traumateam/opvangteam waarvan medewerkers 
gebruik kunnen maken als men hieraan behoefte heeft na een incident, er 

is een vertrouwenspersoon beschikbaar en diensten worden gebriefd en 
gedebriefd, waarmee er ook op het punt van de mentale veiligheid van 
medewerkers verschillende instrumenten beschikbaar zijn. Gelet op het 

voorgaande is te stellen dat Douane erg veel aandacht heeft voor de 
veiligheid van de medewerkers op alle voorkomende fronten. 
 
Dat er medewerkers onderweg naar huis zijn klemgereden door criminelen 



is niet bekend. In het overleg met de regio's is dit als onderwerp of als 

bijzonder voorval niet aan de orde geweest. Een dergelijke melding zou als 
bijzonder voorval gemeld worden en ook naar voren moeten komen in 

verschillende andere registraties, bijvoorbeeld die van geweld tegen een 
ambtenaar. Dat is niet het geval. 

 


