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Uiteenlopende benaderingen van douanecontroles hebben gevolgen voor
de ontvangsten van de EU
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) zijn de douanecontroles nog
steeds onvoldoende geharmoniseerd tussen de lidstaten om de financiële belangen van de EU
naar behoren te beschermen. Ondanks het feit dat er onlangs stappen in de goede richting zijn
gezet, zijn de EU-voorschriften niet goed genoeg opgezet om ervoor te zorgen dat de lidstaten
de te controleren importen op uniforme wijze selecteren. Zij passen de regels namelijk zeer
uiteenlopend toe, zodat marktdeelnemers zich kunnen richten op plaatsen van binnenkomst in
de EU met minder controles. Ook waarschuwen de auditors dat sommige lidstaten niet alle
aangiften aan de vereiste risicoanalyse onderwerpen en dat importen die een hoger risico
inhouden, mogelijk niet naar behoren worden geprioriteerd voor controle.
“Om te voorkomen dat frauderende importeurs douanerechten ontwijken door zich te richten op
grensdoorlaatposten met minder douanecontroles, moeten de procedures ter selectie van controles
op uniforme wijze worden toegepast in de gehele douane-unie”, aldus Jan Gregor, het lid van de
ERK dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Momenteel zijn de douanecontroles in de EU niet
goed geharmoniseerd, wat de financiële belangen van de EU schaadt.”
De douane-unie is belangrijk voor de handel van de EU, en douanerechten op invoer zijn een
belangrijke bron van ontvangsten voor de EU. De Europese Commissie is wettelijk verplicht om
ervoor te zorgen dat de lidstaten douanecontroles op vergelijkbare wijze uitvoeren. Om de manier
waarop zij importen voor controle selecteren te harmoniseren, heeft de Commissie onlangs een
kader voor financiële risico’s van de douane vastgesteld dat bestaat uit gemeenschappelijke
criteria en normen alsmede richtsnoeren en dat door de lidstaten is goedgekeurd. De auditors
erkennen dat de uitvoering van het kader een belangrijke stap is in de richting van een uniforme
toepassing van douanecontroles, die van essentieel belang is voor een doeltreffende inning van
douanerechten. De auditors uitten echter ook kritiek op de normen omdat deze het concept
“risico” niet goed definiëren en niet streng genoeg zijn, waardoor de lidstaten te veel speelruimte
krijgen om de controles te beperken. Bovendien ontbreken belangrijke elementen zoals een EU-
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brede analyse van de invoer, geschikte dataminingtechnieken en methoden om financiële risico’s
voor importen in het kader van elektronische handel aan te pakken.
In de praktijk hebben de normen de wijze waarop de lidstaten importen voor controle selecteren
niet ingrijpend veranderd, aangezien zij meestal hun oude criteria voor het aanpakken van
verdachte importen in kaart brachten aan de hand van de overeenkomstige criteria binnen het
nieuwe kader. De auditors constateerden ook dat de lidstaten de risicosignalen niet op dezelfde
manier interpreteerden en dat hun procedures om het aantal controles tot een haalbaar niveau
terug te brengen, eveneens verschilden. Als gevolg daarvan liep het percentage aan controles
onderworpen invoeraangiften aanzienlijk uiteen tussen de EU-landen, variërend van minder dan
1 % tot meer dan 60 %. Voorts merkten de auditors op dat de lidstaten verschillende regels hadden
voor het verwerpen van controles die door het risicobeheersysteem werden geselecteerd. Het
percentage verwerpingen liep daardoor uiteen van 2 % tot 60 %. De auditors constateerden ook
dat veel douaneaangiften waren uitgesloten van de risicoanalyse die ten grondslag ligt aan de
douanecontroles. De EU-landen deelden slechts zeer beperkte informatie met elkaar over
importeurs die zij als risicovol aanmerkten; hierdoor zouden die importeurs zich mogelijk aan
controles kunnen onttrekken door zich te richten op die lidstaten die hen niet als verdacht
beschouwen.
De auditors bevelen de Commissie aan om de uniforme toepassing van douanecontroles te
verbeteren en een volwaardige analyse- en coördinatiecapaciteit op EU-niveau in te stellen. Zij
benadrukken ook dat de vooruitgang zal afhangen van de steun en goedkeuring van de lidstaten.
Achtergrondinformatie
De EU heeft de exclusieve bevoegdheid om wetgeving op douanegebied vast te stellen, terwijl de
lidstaten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. In 2019 hebben de lidstaten
21,4 miljard EUR aan douanerechten ter beschikking gesteld van de EU-begroting, wat neerkomt
op 13 % van de totale ontvangsten voor de EU-begroting. China, de VS en Rusland waren de
belangrijkste landen die naar de EU exporteren. Meubels, sportartikelen, speelgoed en kleding
stonden bovenaan de lijst van meest ingevoerde goederen.
Speciaal verslag nr. 04/2021 van de ERK “Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de
financiële belangen van de EU” is in 23 EU-talen beschikbaar op eca.europa.eu.
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