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B8-0024/2017 

Resolutie van het Europees Parlement over de aanpak van de uitdagingen rond de 

tenuitvoerlegging van het EU-douanewetboek 

(2016/3024(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 

9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie1 en de daarmee 

verband houdende gedelegeerde handeling (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 

van de Commissie van 28 juli 20152), uitvoeringshandeling (Uitvoeringsverordening 

(EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 20153), gedelegeerde handeling 

met overgangsregels (Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 

17 december 2015) en werkprogramma (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 van de 

Commissie van 11 april 20164), 

– gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en sancties 

(COM(2013)0884), 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, getiteld 

"Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa" (COM(2015)0192), 

– gezien Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane 

en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad5, 

– gezien de ratificering van de overeenkomst inzake handelsfacilitatie van de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO) door de Europese Unie, 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de douane-unie een hoeksteen is van de Europese Unie, een van de 

grootste handelsblokken ter wereld, en van essentieel belang is voor de goede werking 

van de interne markt ten behoeve van zowel EU-bedrijven als EU-burgers; 

B. overwegende dat de digitale interne markt betere toegang tot digitale goederen en 

diensten voor consumenten en bedrijven in heel Europa beoogt; 

C. overwegende dat deze toegang door de douane-unie verder moet worden 

vergemakkelijkt teneinde de kansen van globale handel maximaal te benutten; 

                                                 
1 PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1. 
2 PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1. 
3 PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558. 
4 PB L 99 van 15.4.2016, blz. 6. 
5 PB L 181 van 29.6.2013, blz. 15. 
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D. overwegende dat complexe douaneregels en -procedures vooral kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) benadelen; 

E. overwegende dat de verschillende douanestelsels, in het bijzonder wat douanerechten en 

de in- en uitklaring door de douane betreft, fragmentering, bijkomende administratieve 

lasten en vertraging veroorzaken, die onzekerheid en marktongelijkheid met zich 

meebrengen, waardoor de naleving van de douanewetgeving door de marktdeelnemers 

kan worden ondermijnd; 

F. overwegende dat de substantiële bepalingen van het douanewetboek van de Unie op 1 

mei 2016 in werking zijn getreden en dat de transitieperiode loopt tot 31 december 

2020, wanneer de IT-infrastructuur van alle lidstaten klaar moet zijn om de 

elektronische flow van douanegegevens te ondersteunen; 

G. overwegende dat de Commissie het Parlement reeds een amendement op de EU-

douanewetgeving heeft voorgesteld (bijvoorbeeld de recent aangenomen wijzigingen 

met betrekking tot goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door 

de lucht hebben verlaten) en uiteindelijk in de nabije toekomst amendementen zal 

blijven voorstellen; 

H. overwegende dat ten gevolge van de herschikkingstechniek geen kosten-batenanalyse 

van het douanewetboek werd uitgevoerd en dat van de ermee verband houdende 

gedelegeerde handeling (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446), 

uitvoeringshandeling (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447), gedelegeerde 

handeling met overgangsregels (Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341) en 

werkprogramma (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578) geen voorgaande 

effectbeoordeling werd uitgeoefend; 

I. overwegende dat doeltreffende samenwerking op het vlak van douane tussen de 

douanediensten van de lidstaten, met derde landen en op multilateraal niveau een 

cruciale rol speelt gezien de aanzienlijke handelsvolumes en de nieuwe uitdagingen 

voor de douane-unie sinds de oprichting ervan;  

J. overwegende dat de Commissie een voorstel heeft gedaan voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende het rechtskader van de Unie inzake 

douaneovertredingen en sancties; 

1. vraagt de Commissie en de lidstaten een duidelijke, samenhangende en ambitieuze 

strategie en tijdskader voor te stellen om ervoor te zorgen dat alle voor de handhaving 

van de EU-douanestelsels noodzakelijke elementen worden behandeld door gepaste 

voorstellen die stroken met en voor het beoogde doel geschikt zijn voor de huidige 

evolutie van de wereldhandel en de uitvoering van de EU-handelsagenda; 

2. stelt in het bijzonder voor meer inspanningen te leveren om op EU-niveau eenvormigere 

elektronische douanevereisten en risicobeoordelingsprogramma's op te stellen binnen de 

door het douanewetboek verschafte tijd om ervoor te zorgen dat de aankomst, de transit 

en het vertrek van goederen zo doeltreffend mogelijk in de EU worden geregistreerd, 

zonder de veiligheid in het gedrang te brengen, door de stelsels van de lidstaten met 

elkaar te verbinden tot een coherent elektronisch systeem op basis van hetzelfde 

gegevensmodel en gemeenschappelijke vervoersystemen; is van mening dat de 
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Commissie op dit vlak een proactieve benadering moet hanteren, in het bijzonder door 

middel van een cofinanciering die de ontwikkeling van interoperabele IT-systemen en 

de interoperabiliteit met andere IT-systemen voor gezondheids- en 

diergezondheidscertificaten kan garanderen; 

3. vraagt dat de Commissie en de lidstaten in elk stadium van de ontwikkeling van de 

uitvoering van het douanewetboek alsook tijdens het proces van de wijziging van de 

gedelegeerde handelingen van het douanewetboek nauw samenwerken met 

marktdeelnemers en steunt het regelmatige raadplegingsproces met de Trade Contact 

Group met dit doel; 

4. herinnert de Commissie aan het engagement van de EU ten aanzien van de 

overeenkomst inzake handelsfacilitatie van de Wereldhandelsorganisatie, die tot doel 

heeft de stroom van goederen over grenzen te vergemakkelijken, handelskosten te 

beperken en de doeltreffende samenwerking tussen leden op het vlak van 

handelsfacilitatie en kwesties van de naleving van de douanewetgeving te verbeteren; 

5. herinnert de Commissie aan haar belofte een echte digitale eengemaakte markt te 

verwezenlijken, waarvan de handelsfacilitatie van e-commerce een belangrijk onderdeel 

moet zijn; benadrukt dat elke marktdeelnemer de normen van douaneprocedures moet 

eerbiedigen om de mazen in de douaneprocedures te voorkomen en erkent dat 

marktdeelnemers vereenvoudigde douaneprocedures moeten kunnen blijven gebruiken 

als zij verenigbaar zijn met regels inzake veiligheid, beveiliging en intellectuele 

eigendom, bijvoorbeeld in het geval van exploitanten van besteldiensten van zendingen 

van geringe waarde, die volgens de bepalingen van het douanewetboek 

standaarddouaneprocedures moeten volgen, hetgeen administratieve rompslomp met 

zich mee kan brengen en de groei van e-commerce kan belemmeren; 

6. vraagt de Commissie gebruik te maken van het feit dat momenteel 

uitvoeringsmaatregelen worden opgesteld om bovenstaande doelstellingen aan te 

pakken en alle juridische tekortkomingen spoedig te verhelpen teneinde de kansen van 

de douane-unie maximaal te benutten en wereldhandel echt te faciliteren; 

7. stelt voor dat de Commissie verduidelijkt dat een douaneschuld door niet-naleving ook 

kan worden ingelost in gevallen waarin door gepast bewijs kan worden vastgesteld dat 

er geen poging tot bedrog is, bijvoorbeeld bij tijdelijke opslag en invoer van niet-Unie-

goederen in het douanegebied van de Unie; 

8.  vraagt de Commissie tegen 2017 een tussentijds verslag voor te stellen waarin het EU-

douanebeleid grondig wordt geëvalueerd (met inbegrip van een complete evaluatie van 

alle problemen, overlapping, tekortkomingen, inconsistenties, achterhaalde maatregelen, 

bij douaneautoriteiten ingediende klachten en inbreuken op het douanewetboek die het 

gevolg zijn van fouten en mazen in Verordening (EU) nr. 952/2013 en sinds 1 mei 2016 

werden hersteld) en tegen 2021 een geschiktheidscontrole voor te stellen, met inbegrip 

van een onafhankelijke effectbeoordeling, om ervoor te zorgen dat het regelgevend 

kader van het EU-douanebeleid, waaronder het nieuwe douanewetboek, doeltreffend, 

evenredig en zowel voor de lidstaten als voor marktdeelnemers geschikt voor het 

beoogde doel is; 

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad. 


