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1 Goederenverkeer tussen landen

 1.1 Afspraken tussen landen

Ieder land in de wereld kent zijn eigen regels en wetten voor personen-, goederen- en 
kapitaalverkeer. Om deze nationale afspraken op elkaar aan te laten sluiten, is het 
noodzakelijk dat ertussen landen of groepen van landen afspraken worden gemaakt. 
In de Europese Unie (EU) zijn over het personen-, goederen- en kapitaalverkeer gezamen-
lijk afspraken gemaakt. De EU wordt als een douane-unie gezien. Daarbij hanteren de 
landen die hiervan deel uitmaken een gezamenlijk beleid en regelgeving op het gebied 
van verkeer van:

• Personen;
• Goederen;
• Kapitaal.

Het staat de afzonderlijke landen nog vrij om hun nationale regelgeving uit te breiden,  
op voorwaarde dat deze blijft voldoen aan de gestelde EU-regelgeving. Hierdoor is  
een situatie ontstaan waarbij de basis van de regelgeving binnen de EU-landen overal 
hetzelfde is, maar met vooral op uitvoerend gebied nog verschillen tussen de afzonderlijke 
lidstaten. De EU wordt daarbij gezien als gezamenlijk wetgever.

 1.2 Kennis en ontwikkelingen 

Bedrijven die zich bezighouden met internationale handel en ten behoeve van hun 
bedrijfsvoering goederen importeren of exporteren, krijgen te maken met deze afspraken 
en overeenkomsten. Door onvoldoende kennis van die afspraken en overeenkomsten 
maken ze vaak onnodige kosten en worden goederenstromen gehinderd. Daarnaast zijn 
ze onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die deze afspraken, zoals douane-
procedures, kunnen bieden. Het is belangrijk om de ontwikkelingen bij te houden.
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TIP 1 Ken de procedures en wetgeving
Een goed inzicht in de werkwijze van de Douane en de verschillende douaneprocedures 
is voor een internationaal georiënteerd bedrijf van groot belang. Dit geldt zowel voor 
handels- en productiebedrijven als voor transportbedrijven en logistiek dienstverleners 
die de EU-grens overgaan met goederen van verladers. 

Deze partijen moeten goed samenwerken en zorgen voor een goede en tijdige informatie-
uitwisseling om logistieke processen sneller en eenvoudiger te laten verlopen. Bovendien 
kunnen er bij het optimaal benutten van douaneprocedures kosten worden bespaard bij 
zowel in- en verkooptransacties als bij productieprocessen.

TIP 2 Wissel informatie uit en doe dit tijdig
Elke onderbreking in correcte communicatie van gegevens kan vertragingen of kosten  
tot gevolg hebben. Bij een gemiddelde internationale verscheping zijn ongeveer vijftien 
partijen betrokken. Om dit traject goed te laten verlopen, is een juiste en tijdige commu-
nicatie met de gebruikte ketenpartners één van de belangrijkste factoren.

De keuze van een ketenpartner kan een sterk positief of negatief effect hebben op het 
totale resultaat. Het is dus van groot belang de juiste keuze te maken en, als er sprake  
is van een langdurige samenwerking, bijvoorbeeld samen met de dienstverlener te 
onderzoeken of gegevens elektronisch kunnen worden uitgewisseld.

 Producent Verlader Vervoerder Expediteur

 Douane-expediteur Cargadoor Rederij

TIP 3 Zorg voor goede interne administratieve vastlegging
Elk bedrijf wil een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat behalen. Dit kan door een goede 
administratieve organisatie te voeren en te zorgen voor een adequate interne controle 
bij de inkoop, verkoop, productie en distributie van goederen. Dit houdt ook in dat alle 
douanedocumenten die voor het bedrijf worden opgemaakt door dienstverleners op 
correctheid worden gecontroleerd. 

Door controle kunnen fouten met eventuele financiële gevolgen worden voorkomen. 
Een goede douaneplanning optimaliseert de te betalen rechten en heeft een gunstig 
effect op het bedrijfsresultaat. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de mogelijk
heden die de nationale en internationale wetgeving biedt. Daarnaast zal het resultaat 
van een goede administratieve afhandeling over het algemeen ook leiden tot minder 
vertragingen bij het overschrijden van internationale grenzen.
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TIP 4 Schakel een deskundige in
Bedrijven die veel importeren en/of exporteren, hebben vaak medewerkers met specia-
listische douanekennis in dienst. Bijvoorbeeld op de afdeling logistiek of export. Het is 
vanzelfsprekend dat andere afdelingen, zoals inkoop, verkoop en aftersales, weten 
wanneer het verstandig is om deze interne specialisten te raadplegen of te informeren.
Bedrijven die af en toe importeren en/of exporteren, zullen de benodigde kennis niet in 
huis hebben. Zij kopen dit vaak in bij een douane-expediteur. Een douane-expediteur 
kan zijn klanten ondersteunen bij het uitvoeren van operationele douanehandelingen, 
bijvoorbeeld bij de opmaak van documenten en het doen van aangiftes.

 ! Deze specialisten dragen vaak slechts een medeverantwoordelijkheid. De belanghebbende 
blijft verantwoordelijk voor inhoudelijk correcte aangiften, deze partijen worden over het 
algemeen gemachtigd om op te mogen treden als direct douane vertegenwoordiger 
waarbij deze verantwoordelijkheid wordt afgebakend.

 1.3 Declaranten

Declaranten zijn medewerkers met specialistische douanekennis en vaak in dienst bij een 
(douane-)expediteur. Zij geven advies aan klanten. Declaranten zijn gespecialiseerd in de 
afhandeling van douanezaken en kennen de wetgeving. 

Hoofdtaken van de declarant
• Het vervaardigen, aanvragen en controleren van documenten voor grensoverschrij-

dend vervoer;
• Het bijhouden van export- en importdossiers;
• Het adviseren en informeren van belanghebbenden.

Uitwerking van de hoofdtaken
• Opstellen van interne procedures voor het juist afhandelen van import-/export-

transacties en de bijbehorende documenten;
• Controleren van ontvangen accreditieven op inhoud;
• Controleren van inkomende grensoverschrijdende facturen en begeleiden van 

goederen die wel of niet aan invoerrecht onderhevig zijn;
• Zelfstandig aanvragen van invoervergunningen voor goederen;
• Contact met Douane en Belastingdienst over afhandeling van procedures;
• Onderhandelen met Douane en Belastingdienst over invoerrechten en accijnzen 

over het verkrijgen van een speciaal tarief invoerrechten.
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