
1

          

Raadpleging in het kader van een 
éénloketfaciliteit voor de douane

Velden met een * zijn verplicht.

1. Achtergrond

 Het doel van de raadpleging is het verzamelen van standpunten van bedrijven, individuen en andere 
belanghebbenden over de formaliteiten in het kader van het grensoverschrijdende EU-goederenverkeer. 
De raadpleging maakt onderdeel uit van een onderzoek van het directoraat-generaal Belastingen en 
douane-unie van de Europese Commissie naar een mogelijk nieuw initiatief om een geïntegreerde en 
coherente elektronische omgeving te ontwikkelen voor éénloketdiensten voor de douane. Dankzij een 
"éénloketfaciliteit" kunnen bij handel en vervoer betrokken partijen gestandaardiseerde informatie en 
documenten op één punt indienen om aan alle invoer-, uitvoer- en doorvoergerelateerde wettelijke 
voorschriften te voldoen. Meer informatie over het initiatief voor een éénloketfaciliteit vindt u  op een hier
aparte website van de Europese Commissie over de douane.

De raadpleging spitst zich met name toe op processen die samenhangen met wettelijke voorschriften van 
douane- en andere autoriteiten (op het gebied van gezondheid, landbouw, milieu, visserij, enz.) voor het 
in- en uitklaren van goederen die de EU-grenzen passeren. In de raadpleging worden enkele vragen 
gesteld over uw visie op de huidige situatie, over de prioriteiten en verwachtingen aangaande 
toekomstige veranderingen, en over uw profiel om een idee te krijgen wie u bent.

Zodra de raadpleging is beëindigd, zullen de resultaten worden meegenomen in de voorbereidingen voor 
een mogelijk toekomstig initiatief voor een EU-éénloketfaciliteit voor de douane. Het is belangrijk om op te 
merken dat elk initiatief door de nieuwe Commissie zal moeten worden goedgekeurd. Na afloop van de 
raadpleging zal op de website van het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie een 
samenvatting worden gepubliceerd van de antwoorden op deze raadpleging.

2. Informatie over uzelf

*We willen graag iets meer over u weten om uw opvattingen, verwachtingen en 
behoeften ten aanzien van de douaneprocessen in de EU beter te begrijpen.

Gelieve te kiezen hoe en in welke hoedanigheid u uw bijdrage gepubliceerd 
wilt hebben:

Let op: ongeacht de keuze die u maakt, kan iedereen op grond van  een verzoek om toegang tot Verordening (EG) nr. 1049/2001
documenten indienen.

Mijn bijdrage mag worden gepubliceerd met mijn persoonsgegevens: ik 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_en
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Mijn bijdrage mag worden gepubliceerd met mijn persoonsgegevens: ik 
ga akkoord met de publicatie van alle gegevens in mijn bijdrage, geheel of 
gedeeltelijk, inclusief mijn naam of de naam van mijn organisatie. Ik verklaar 
dat niets in mijn antwoord onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van 
een derde partij op een wijze die publicatie in de weg staat.

Mijn bijdrage mag anoniem worden gepubliceerd: ik ga akkoord met de 
publicatie van alle gegevens in mijn bijdrage, geheel of gedeeltelijk (inclusief 
eventuele citaten en standpunten), mits dit anoniem gebeurt. Ik verklaar dat 
niets in mijn antwoord onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van een 
derde partij op een wijze die publicatie in de weg staat.

2.2 Gelieve uw e-mailadres te geven als u bereid bent om aan een interview 
deel te nemen als vervolg op deze raadpleging:

*2.3 Welke van de volgende beschrijvingen is het meest op u van 
toepassing?

Ik reageer als:
Burger
Bedrijf
Handelsvereniging
Overheidsinstantie
Academicus/onderzoeker
Een ander soort organisatie

Indien "een ander soort organisatie", gelieve te specificeren:

*2.4 Is uw bedrijf of organisatie ingeschreven in het transparantieregister 
van de EU?

NB: Indien uw bedrijf of organisatie niet is ingeschreven in het transparantieregister van de EU, gelieve u dan te registreren en uw 
inschrijvingsnummer te vermelden.

Ja
Nee
Ik weet het niet zeker

Zo ja, gelieve uw inschrijvingsnummer te vermelden:

*2.5 Gelieve uw naam, en/of de naam van uw bedrijf/organisatie te vermelden:
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*2.6 Waar woont u?

België Luxemburg
Bulgarije Malta
Tsjechië Nederland
Denemarken Oostenrijk
Duitsland Polen
Estland Portugal
Ierland Roemenië
Griekenland Slovenië
Spanje Slowakije
Frankrijk Finland
Kroatië Zweden
Italië Hongarije
Cyprus Verenigd Koninkrijk
Letland Elders
Litouwen

Indien "elders", gelieve te specificeren:

*2.6 In welk land is uw bedrijf of organisatie gevestigd?

Bedrijven of organisaties die in meer dan één land actief zijn, dienen de plaats van hun EU-hoofdkantoor te vermelden.

België Luxemburg
Bulgarije Hongarije
Tsjechië Malta
Denemarken Nederland
Duitsland Oostenrijk
Estland Polen
Ierland Portugal
Griekenland Roemenië
Spanje Slovenië
Frankrijk Slowakije
Kroatië Finland
Italië Zweden
Cyprus Verenigd Koninkrijk
Letland Elders
Litouwen

Indien "elders", gelieve te specificeren:

*2.7 In welke van de volgende sectoren/functies is uw bedrijf/organisatie 
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*2.7 In welke van de volgende sectoren/functies is uw bedrijf/organisatie 
vooral actief?

Grondstoffenbranche (landbouw, chemie, visserij, bosbouw, enz.)
Industrie, retail, groothandel
Bouw

Scheepvaart, vervoer, scheepsagent
Importeur/exporteur
Douane-expediteur/vertegenwoordiger/bemiddelaar
Haven-/luchthavenexploitant, terminalmanager, stuwadoor, 
entrepotexploitant
IT-specialist

Nationale/EU-/internationale handelsvereniging
Internationale organisatie, niet-gouvernementele organisatie, of een andere 
vertegenwoordigende organisatie
Nationale regering

Overige

Indien "overige", gelieve te specificeren:

*2.8 Hoeveel medewerkers telt uw bedrijf/organisatie?

Zelfstandige (micro-onderneming)
Minder dan 10 (micro-onderneming)
Tussen 10 en 49 (kleine onderneming)
Tussen 50 en 249 (middelgrote onderneming)
Meer dan 250 (grote onderneming)
Niet van toepassing

*2.9 In welke landen verricht uw bedrijf/organisatie douaneactiviteiten?
België Luxemburg
Bulgarije Hongarije
Tsjechië Malta
Denemarken Nederland
Duitsland Oostenrijk
Estland Polen
Ierland Portugal
Griekenland Roemenië
Spanje Slovenië
Frankrijk Slowakije
Kroatië Finland
Italië Zweden

Cyprus Verenigd Koninkrijk
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Cyprus Verenigd Koninkrijk
Letland Niet van toepassing
Litouwen Ander

Indien "ander", gelieve te specificeren:

*2.10 Heeft uw bedrijf/organisatie de status van geautoriseerd 
marktdeelnemer (AEO-status)?

Ja
Nee
Ik weet het niet zeker
Niet van toepassing

3. Ervaring met grensoverschrijdende transacties

*3.1 Houdt u zich bezig met douaneverrichtingen en/of andere officiële 
formaliteiten die verband houden met grensoverschrijdend verkeer van 
goederen?

Ja
Nee
Ik weet het niet zeker

3.2 Hoe hoog is het percentage aan douaneaangiften in uw bedrijf
/organisatie, waarvoor onderstaande gezondheidscertificaten moeten 
worden voorgelegd?

76-
100 %

51-
75 %

26-
50 %

1-
25 % Nul

GDB 
(Gemeenschappelijk document van binnenkomst voor 
diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong)

CVED-A 
(Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst 
voor dieren)

CVED-P 
(Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst 
voor producten van dierlijke oorsprong)

3.3 In hoeverre hebben onderstaande aspecten volgens u negatieve 
gevolgen voor organisaties die betrokken zijn bij het grensoverschrijdende 
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verkeer van goederen in de EU?

In 
hoge 
mate

Tot 
op 

zekere 
hoogte

Helemaal 
niet

Ik 
weet 
het 
niet 
zeker

De tijd die nodig is voor het in- en uitklaren van goederen

De verplichting om dezelfde informatie en aanverwante 
documentatie voor dezelfde grensoverschrijdende 
overbrenging van goederen aan meer dan één autoriteit 
voor te leggen

Verschillende gegevensvereisten voor verschillende 
lidstaten

Onvoldoende informatie, begeleiding/ondersteuning van 
autoriteiten ten aanzien van processen en verplichtingen

Voortdurende noodzaak om documenten op papier in te 
dienen of via verouderde elektronische middelen

Onzekerheid over gegevensuitwisseling en 
gegevensbescherming

Noodzaak informatie via verschillende kanalen in te dienen 
in een lidstaat of tussen verschillende lidstaten

Ongepast gebruik (of hergebruik) van douanecertificaten

Iets anders [kies de relevante optie en licht hieronder toe]

Indien "iets anders", gelieve te specificeren:

Gelieve toe te lichten en/of bijzonderheden te verstrekken over bovengenoemde 
aspecten die volgens u het meest schadelijk zijn voor bedrijven:
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3.4 In hoeverre is volgens u de situatie ten aanzien van onderstaande 
aspecten in de afgelopen vijf jaar veranderd?

De 
situatie 
is sterk 

verbeterd

De 
situatie is 
enigszins 
verbeterd

Geen 
verandering

De 
situatie is 
enigszins 

verslechterd

De 
situatie is 

sterk 
verslechterd

Ik 
weet 
het 
niet 
zeker

De tijd die nodig is 
voor het in- en 
uitklaren van 
goederen

De verplichting om 
dezelfde informatie 
en aanverwante 
documentatie voor 
dezelfde 
grensoverschrijdende 
overbrenging van 
goederen aan meer 
dan één autoriteit 
voor te leggen

Verschillende 
gegevensvereisten 
voor verschillende 
lidstaten

Onvoldoende 
informatie, 
begeleiding of 
ondersteuning van 
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autoriteiten ten 
aanzien van 
processen en 
verplichtingen

Voortdurende 
noodzaak om 
documenten op 
papier in te dienen of 
via verouderde 
elektronische 
middelen

Onzekerheid over 
gegevensuitwisseling 
en 
gegevensbescherming

Noodzaak informatie 
in te dienen via 
verschillende kanalen 
in een lidstaat of 
tussen verschillende 
lidstaten

Ongepast gebruik 
(of hergebruik) van 
douanecertificaten

Iets anders [kies de 
relevante optie en 
licht hieronder toe]
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Indien "iets anders", gelieve te specificeren:

3.5 In hoeverre hebben de in vraag 3.4 genoemde aspecten tot een of meer 
van de volgende problemen geleid?

In 
hoge 
mate

Enigszins
Helemaal 

niet

Ik weet 
het niet 

zeker

Extra IT-kosten

Extra rapportageverplichtingen

Extra opleidingskosten

Extra servicekosten

Extra logistieke kosten

Vertragingen in het grensoverschrijdende 
verkeer van goederen

Behoefte aan extra personeel voor 
douaneverrichtingen

Fouten in de afhandeling van aangiften

Iets anders [kies de relevante optie en licht 
hieronder toe]

Indien "iets anders", gelieve te specificeren: 

Gelieve toe te lichten en/of bijzonderheden te verstrekken over de problemen 
waarmee uw organisatie is geconfronteerd:
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3.6 Hoe zullen onderstaande aspecten zich volgens u de komende jaren 
ontwikkelen, uitgaande van de huidige trends, als de Europese Commissie 

?geen actie onderneemt

De 
situatie 
zal sterk 

verbeteren

De 
situatie 

zal 
enigszins 
verbeteren

Geen 
verandering

De situatie 
zal enigszins 
verslechteren

De situatie 
zal sterk 

verslechteren

Ik 
weet 
het 
niet 
zeker

De tijd die nodig is 
voor het in- en 
uitklaren van 
goederen

De verplichting om 
dezelfde informatie 
en aanverwante 
documentatie voor 
dezelfde 
grensoverschrijdende 
overbrenging van 
goederen aan meer 
dan één autoriteit 
voor te leggen

Verschillende 
gegevensvereisten 
voor verschillende 
lidstaten

Onvoldoende 
informatie, 
begeleiding of 
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ondersteuning van 
autoriteiten ten 
aanzien van 
processen en 
verplichtingen

Voortdurende 
noodzaak om 
documenten op 
papier in te dienen of 
via verouderde 
elektronische 
middelen

Onzekerheid over 
gegevensuitwisseling 
en 
gegevensbescherming

Noodzaak informatie 
in te dienen via 
verschillende kanalen 
in een lidstaat of 
tussen verschillende 
lidstaten

Ongepast gebruik 
(of hergebruik) van 
douanecertificaten

Iets anders [kies de 
relevante optie en 
licht hieronder toe]
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Indien "iets anders", gelieve te specificeren:

3.7 Hoeveel fulltime werkende werknemers in uw organisatie (in fte's) zijn 
belast met formaliteiten voor het grensoverschrijdende verkeer van 
goederen (bijvoorbeeld douaneverrichtingen en andere wettelijke 
voorschriften)? 

0 fte
Minder dan 1 fte (bv. 1 parttime werknemer)
Tussen 1 fte en 4 fte's
Tussen 5 en 9 fte's
Tussen 10 en 49 fte's
Tussen 50 en 249 fte's
Meer dan 250 fte's
Ik weet het niet zeker

3.8 In welke mate is het aantal werknemers in uw organisatie dat voltijds 
belast is met formaliteiten voor het grensoverschrijdende verkeer van 
goederen, in de afgelopen vijf jaar veranderd? 

Het aantal werknemers is met meer dan 51 % gestegen
De stijging van het aantal werknemers lag tussen 26 % en 50 %
De stijging van het aantal werknemers lag tussen 11 % en 25 %
De stijging van het aantal werknemers lag tussen 6 % en 10 %
Het aantal werknemers is gestegen tot 5 %
Geen verandering
Het aantal werknemers is met minder dan 5 % gedaald
De daling van het aantal werknemers lag tussen 6 % en 10 %
De daling van het aantal werknemers lag tussen 11 % en 25 %
De daling van het aantal werknemers lag tussen 26 % en 50 %
Het aantal werknemers is met meer dan 51 % gedaald
Ik weet het niet zeker

4. Mogelijke beleidsmaatregelen en de te verwachten gevolgen ervan
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4.1 Mogelijk EU-optreden om de grensoverschrijdende handel en het 
grensoverschrijdende goederenverkeer te verbeteren zal zich naar 
verwachting toespitsen op een of meer van de volgende doelstellingen. 
Gelieve aan te geven hoe belangrijk elk van deze doelstellingen voor u / uw 
organisatie is.

Heel 
belangrijk

Enigszins 
belangrijk

Niet zo 
belangrijk

Volstrekt 
onbelangrijk

Ik 
weet 
het 
niet 
zeker

Eenvoudigere toegang tot informatie
/begeleiding/ondersteuning ten 
aanzien van processen en 
verplichtingen voor het 
grensoverschrijdende verkeer van 
goederen

Een betere automatische controle 
van certificaten en bewijsstukken

Het bevorderen van het gebruik van 
elektronische middelen om informatie 
tussen autoriteiten aan de grens uit te 
wisselen

Een betere coördinatie en 
uitwisseling van informatie tussen 
autoriteiten aan de grens

Het bevorderen van het hergebruik 
van informatie die door bedrijven 
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wordt verstrekt bij het vervullen van 
verschillende (voor het 
grensoverschrijdende verkeer van 
goederen vereiste) formaliteiten

Het opzetten van geharmoniseerde 
portals voor bedrijven waarop zij 
informatie kunnen plaatsen die 
douanediensten en andere 
autoriteiten/agentschappen voor het 
grensoverschrijdende verkeer van 
goederen verlangen (bv. gegevens 
over douaneaangiften en voor 
certificaten/licenties/vergunningen 
benodigde gegevensvereisten)

Het harmoniseren van gegevens, 
het verbeteren van de 
interoperabiliteit van systemen en het 
afstemmen van procedures in de 
verschillende EU-lidstaten en 
sectoren

Een andere [kies de relevante optie 
en licht hieronder toe]
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Indien "een andere", gelieve te specificeren:
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4.2 Welke gevolgen hebben de volgende veranderingen volgens u op de 
activiteiten van organisaties bij het grensoverschrijdende verkeer van 
goederen, in vergelijking met de huidige situatie?

Erg 
positieve 
gevolgen

Enigszins 
positieve 
gevolgen

Geen 
gevolgen

Enigszins 
negatieve 
gevolgen

Erg 
negatieve 
gevolgen

Ik 
weet 
het 
niet 
zeker

Gestandaardiseerde 
voorschriften en 
indieningsformaten in 
alle EU-lidstaten en 
sectoren

Slechts eenmalige 
verstrekking van 
informatie die 
douanediensten en 
andere autoriteiten
/agentschappen voor het 
grensoverschrijdende 
verkeer van goederen 
verlangen (bv. gegevens 
over douaneaangiften en 
voor certificaten/licenties
/vergunningen 
benodigde 
gegevensvereisten)

Elektronische, 
geautomatiseerde 
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controle door 
douaneautoriteiten van 
certificaten en andere 
bewijsstukken die door 
andere autoriteiten
/agentschappen voor het 
grensoverschrijdende 
verkeer van goederen 
worden verlangd

Geharmoniseerde 
portals voor bedrijven 
waarop zij alle informatie 
met betrekking tot 
grensformaliteiten 
kunnen plaatsen

Een andere [kies de 
relevante optie en licht 
hieronder toe]
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Indien "een andere", gelieve te specificeren:

Gelieve nadere gegevens te verstrekken over de gevolgen van de voorgestelde 
veranderingen voor de activiteiten van organisaties:
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 4.3 De vereenvoudiging en standaardisering van douanecontroles van 
goederen aan de grens, door de in vraag 4.2 genoemde veranderingen in te 
voeren (bv. geharmoniseerde portals voor bedrijven waarop zij informatie 
kunnen plaatsen, eenmalige verstrekking van informatie, enz.) zou verder 
reikende economische, sociale, ecologische en juridische gevolgen kunnen 
hebben.
 
Gelieve aan te geven welk soort gevolgen (positief of negatief) de in vraag 4.2 
genoemde veranderingen volgens u zouden kunnen hebben op het volgende:

Erg 
positieve 
gevolgen

Enigszins 
positieve 
gevolgen

Geen 
gevolgen

Enigszins 
negatieve 
gevolgen

Erg 
negatieve 
gevolgen

Ik 
weet 
het 
niet 
zeker

De omvang van de 
handel (door geringere 
nalevingskosten voor 
bedrijven)

Het vertrouwen van de 
consument in 
marktproducten (door 
een betere handhaving 
van maatregelen die 
erop zijn gericht 
verhandelde goederen 
geen risico te laten 
vormen voor de 
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volksgezondheid, het 
milieu en/of het welzijn 
van dieren)

Administratiekosten 
(door geharmoniseerde 
gegevens, 
interoperabele systemen 
en afgestemde 
procedures en 
processen)

Bestrijding van 
frauduleuze activiteiten 
(door een beter beheer 
van grensoverschrijdend 
goederenverkeer)

Percentage aan 
voorschriften dat vrijwillig 
wordt nageleefd (door 
eenvoudigere en meer 
gestandaardiseerde 
douaneprocessen)

Gelijke behandeling van 
marktdeelnemers in de 
hele EU (door 
onkreukbaardere en 
transparantere 
douaneactiviteiten)

Bescherming van 
persoonlijke en 
commercieel gevoelige 
gegevens (door veiligere 
IT-systemen)
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4.4 Indien u van mening bent dat de voorgestelde veranderingen nog 
andere gevolgen met zich meebrengen, gelieve deze dan hier te specificeren: 

 4.5 Mocht u nog meer informatie willen geven (bv. een nota met 
standpunten of een verslag) of willen ingaan op specifieke punten die niet in 
de vragenlijst aan de orde zijn gekomen, dan kunt u hier uw document 
uploaden.
 
Let op: uw geüploade document wordt samen met uw antwoorden op de 
vragenlijst, die het belangrijkste onderdeel van deze publieke raadpleging vormen, 
gepubliceerd. Het document is facultatief en dient als achtergrondinformatie om uw 
standpunt beter te begrijpen.

De maximale bestandsgrootte is 1 MB.




