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Het Douane-programma ondersteunt de onderlinge koppeling van de douanediensten in Europa, zowel elektronisch
als in het veld. Het versterkt de integriteit van de eengemaakte markt waar vrij verkeer van goederen geldt, en
beschermt de financiële en economische belangen van de Unie en haar lidstaten. Meer dan 20 miljard euro ofwel
15 % van de middelen van de EU-begroting is afkomstig uit douanerechten.

950 MILJOEN EURO OM DE DOUANEAUTORITEITEN VAN
DE EU TE VERBINDEN EN DE BELANGEN VAN BURGERS &
BEDRIJVEN BETER TE DIENEN
Minder dan 0,1 % van alle middelen voor 2021-2027

Zo willen we verderwerken aan een betere samenwerking op het gebied van douane in de EU:

BETERE SAMENWERKING IN DE
PRAKTIJK

EEN MODERNE & INNOVERENDE
DOUANE-UNIE DIE DE HANDEL VERGEMAKKELIJKT

De douanediensten beter in staat
stellen het hoofd te bieden aan het
groeiende handelsverkeer en de veranderende economische en arbeidsmodellen (e-commerce, blockchain enz.).
•

•

•

Momenteel zijn er meer dan 40
Europese IT-systemen die door
bedrijven en nationale douanediensten (2 140 douanekantoren) worden gebruikt.
Wij introduceren de volgende
generatie van risicobeheersystemen.
Het handelsverkeer kan alleen
maar groeien als goederen snel
worden vrijgegeven maar tegelijkertijd ook passende controles
worden verricht. In 2017 heeft
de EU-douane 331 miljoen aangiften verwerkt, dat wil zeggen
tien per seconde.

Meer ondersteuning van de douaneautoriteiten dankzij intensievere
samenwerking en opleidingen.
•

•

•

De werkzaamheden van deskundigenteams in de hele EU
(bv. landgrenzen, laboratoria)
uitrollen.
Opleidingscursussen om de
douane-unie te moderniseren: sinds 2014 hebben 828
000 douaneprofessionals een
opleiding gevolgd.

DE EU EN HAAR BURGERS BESCHERMEN

Beter risicobeheer om de
financiële belangen van de EU te
beschermen en te reageren op
veiligheidsdreigingen en grensoverschrijdende criminaliteit.
•

Bijdragen aan de EU-begroting
door het innen van douanerechten (20,3 miljard euro in
2017 - 15,8 % van de EU-begroting).

•

De inlichtingen- en gegevensuitwisseling tussen de
nationale douanediensten
versterken om illegale goederenstromen beter te kunnen
opsporen en voorkomen.

•

Douanecontroles nog gerichter
maken. In 2017 zijn in de EU
meer dan 2,7 miljoen stuks
munitie en 188 000 explosieven in beslag genomen.

Gemeenschappelijke competentienormen voor douaneambtenaren verder ontwikkelen.

