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De Nederlandse douane wil trendsettend zijn in digitalisering. Het door de 

douane geselecteerde pilotbedrijf Stream Software heeft bijvoorbeeld al 

een declarantrobot. Er valt echter nog een wereld te winnen als het gaat om 

handhaving van de Europese douanewetgeving en wereldwijde 

standaardidentificatie van producten en data-uitwisseling.

DOUANE WIL TRENDSETTER ZIJN

OP WEG NAAR 
ZELFCONTROLERENDE LADING

et zal misschien schrikken zijn geweest voor het ge-

hoor van trendwatcher Marcel Bullinga na zijn advies 

aan douanevertegenwoordigers op de conferentie ‘Di-

gitalisering Rijksoverheid’ in Utrecht: “Verdwijn zoveel mogelijk 

bij controle van lading, want lading kan zichzelf controleren 

door middel van artificial intelligence en robotisering. Daarvoor 

zijn er al concepten.” Zijn woorden en die van andere inleiders 

gaven in elk geval stof tot nadenken. 

De stelling van Bullinga is dat het moet gaan over papierloos in 

plaats van minder papier, om douanerobots in plaats van dou-

anemensen, om douane KI (kunstmatige intelligentie) in plaats 

van douanesoftware. “Het gaat om zelfdenkende ladingen en 

zelfdenkende vervoersmiddelen, en om niet-grondgebonden 

infrastructuur. Denk aan vliegend vervoer, dus niet aan meer 

aanleg van rails en wegen.”

Het nadenken over en zo mogelijk anticiperen op voortduren-

de verandering gebeurt al op diverse plaatsen door diverse 

organisaties. De douane, evofenedex, de Vereniging Rotter-

damse Cargadoors (VRC), Fenex en andere koepelorganisa-

ties die zijn verenigd in het Overleg Douane Bedrijfsleven, zijn 

bezig met verbeterplannen voor digitalisering en automatise-

ring. Net als evofenedex onderschrijft VRC-douanespecialist 

Marco Tak de claim van de douane op toekomstgerichtheid: 

“Ze lopen in techniek voorop en zijn zeker toekomstgericht 

als het gaat om IT-oplossingen, maar verbeteringen blijven in 

algemene zin voortdurend nodig.” Dat neemt niet weg dat 

zelfs binnen de douaneorganisatie mensen van mening zijn 

dat digitalisering en automatisering in de praktijk stroperig-

heid kunnen veroorzaken door systematisch - soms dubbel - 

uitgevoerde controles.

Impact
Daarvan is Frank Heijmann, als hoofd handelsrelaties bij de 

douane verantwoordelijk voor de dialoog met het bedrijfsle-

ven, zich zeker bewust. Hij meldt dat ‘de groene dienst’ wel 

degelijk weet welke impact het douane-handelen en interve-

niëren heeft in de almaar groeiende handel en economie. 

Heijmann doet onderzoek naar het verloop van logistieke ke-

tens met als doel de efficiëntie en doelmatigheid in internatio-

nale handelsstromen, grensoverschrijding en supervisie te 

vergroten. Hij was coproducent van het innovatieve The Pipe-

line Interface, een strategisch, technisch concept voor handel 

en overheden om optimale efficiency en veiligheid in wereld-

wijde handelsstromen te bereiken.

H

Frank Heijmann: 
“Hoe meer gegevens we hebben, des te meer goederen 

we soepel kunnen laten doorgaan.”

Albert Palsterman: 
“Het is een goede zaak dat er meer samenwerking is 

tussen de Europese douanediensten.”

Heijmann leidt het team van de Nederlandse douane dat actief 

is voor het project en doet dat als een doorgewinterde dou-

aneman met dertig jaar ervaring. “Ik heb in die jaren overal bin-

nen de douane gezeten en kan zeggen dat we binnen elk tijd-

perk voorop hebben gelopen in onderzoek en ontwikkeling. 

Eind jaren ’80 waren we de eerste ter wereld met de lancering 

van Sagitta Invoer. Midden jaren ’90 waren we voorloper als 

het gaat om risicomanagement en eind jaren ’90 begonnen we 

met controle van boekhouding bij bedrijven. In feite innoveren 

we constant.”

“Onze stelling is: hoe meer gegevens we hebben, des te meer 

goederen we soepel kunnen laten doorgaan”, vervolgt hij. “We 

merken dat de bewustwording bij verladers voor de noodzaak 

van dataverstrekking groeiend is en dat handhavers van wet- 

en regelgeving minder conservatief zijn. Dat neemt niet weg 

dat de culturen van overheidsinstellingen in Europese landen 

verschillend zijn. Wij doen de dingen op onze manier en wer-

ken op basis van vertrouwen en samenwerking, maar we hou-

den ons aan de Europese kaders.”

Er komt inderdaad veel op het gebied van handel af, in en bui-

ten Europa. De douane volgt en anticipeert op ontwikkelingen 

en doet dit samen met het bedrijfsleven. Heijmann somt daar-

bij het bekende rijtje op van Rotterdam en Schiphol als belang-

rijke Europese hubs, brexit, de EU-handelsverdragen, en het 

Trade Facilitation-akkoord van de World Trade Organization 

(WTO), dat landen wereldwijd ertoe aanzet om efficiency in 

toezicht en samenwerking van handhavingsdiensten aan de 

grens te vergroten. “We zijn er - ieder vanuit zijn eigen dyna-

miek - bij en houden hetgeen we doen transparant.”

Pionier
Albert Palsterman, CEO van het Belgische Stream Software, 

heeft zijn bedrijf uitgebouwd tot pionier van de elektronische 

aangiftesystemen in België en Nederland. Als zodanig kan hij 

nut en noodzaak beoordelen van samenwerking en data-uit-

wisseling. “Het is een goede zaak dat er meer samenwerking 

is tussen de Europese douanediensten. Stream Software wil 

meegaan met een progressieve zienswijze van Europese over-

heden en dus ook met Nederland. Daarom is Nederland geko-

zen als strategisch belangrijke markt. De Nederlandse douane 

heeft onze onderneming geselecteerd als pilotbedrijf voor het 

| internationaal ondernemen 
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Prioriteit: structurele verbeteringen
“Over storingen in de IT-systemen, bezuinigingen, ook op personeel, is veel te doen geweest bij de Nederlandse douane”, 

aldus Wilco Heiwegen, beleidsadviseur Internationaal ondernemen bij evofenedex. “Voor ons reden om structurele verbeterin-

gen tot prioriteit te maken en daarmee de douane optimaal te steunen. evofenedex voert op basis van knel- en verbeterpunten 

regelmatig overleg met de directie van de douane. Wij roepen bedrijven op ervaringen en ideeën bij ons te blijven melden.”

voordat praktische implementatie van standaard-data-uitwis-

seling een feit is.

“De Nederlandse douane is ook hier een van de Europese pio-

niers”, aldus Palsterman, die verder verwijst naar de Union 

Customs Code, het douanewetboek van de Unie. “Deze is in 

alle lidstaten identiek, maar de technische uitwerking is in alle 

lidstaten verschillend. Daarbij heeft elke lidstaat nog steeds 

nationale maatregelen boven die van de EU. De declaraties 

hebben ook nog te maken met de btw en de accijnzen, die 

nog bij de afzonderlijke nationale verantwoordelijkheden ho-

ren. En ten slotte dit: er zijn veel verbindingen met datasyste-

men als Portbase, NVWA, PD en wat al niet. Toen wij vijf jaar 

geleden in Nederland begonnen, dachten we dat onze soft-

ware het met kleine aanpassingen ook in Nederland zou doen. 

Dat viel tegen, dus pasten we alle programma’s specifiek voor 

Nederland aan of maakten we die daarvoor. We weten dat Ne-

derlanders en Vlamingen ongeveer dezelfde taal spreken, 

maar dan heb je het ook wel gehad. Al de rest is anders.” 

DICHTTIMMEREN

COLUMN

Hoogleraar Jack van der Veen is als professor Supply 
Chain Management verbonden aan de leerstoel van 
evofenedex op de Nyenrode Business Universiteit.

Al maanden onderhandelen partijen over de vorming van 

een nieuw kabinet. Dikke kans dat daar een dichtgetim-

merd regeerakkoord uitkomt. Maar hoe belangrijk is het 

eigenlijk om alle afspraken vast te leggen? Vanuit het per-

spectief van ketensamenwerking is dat ongewenst.

Afspraken worden doorgaans vastgelegd in contracten, 

overeenkomsten of akkoorden. Helaas bestaat er een na-

tuurlijke neiging om dergelijke documenten helemaal 

dicht te timmeren; met alle eventualiteiten wordt rekening 

gehouden, alle afspraken worden tot in detail dichtgere-

geld en alle risico’s eenduidig toegewezen. Het logische 

gevolg: door juristen opgestelde vuistdikke contracten die 

voor een gewoon mens niet meer te lezen zijn.

De volkswijsheid zegt dat een contract een vorm is van 

‘gestold wantrouwen’. Dus hoe dikker het contract, des te 

meer partijen denken dat de partner alleen uit is op het 

dienen van het eigen belang. Vanuit dit gezichtspunt zou 

een gedetailleerd regeerakkoord dat de politieke partijen 

nu uitonderhandelen, duiden op een inherent wantrou-

wen tussen die partijen. Het is zeer de vraag of op basis 

daarvan ooit een succesvol kabinet kan ontstaan.

Bij elke vorm van samenwerking gaat het in essentie om 

vertrouwen; als (keten)partners elkaar diep wantrouwen, 

wordt het sowieso niks. Tegelijkertijd is het ook naïef om 

de andere partij maar te geloven op de blauwe ogen. Het 

optimum voor de verhoudingen ligt dus ergens tussen 

wantrouwen en blind vertrouwen. Daarbij zijn er vanuit 

een basishouding van vertrouwen genoeg gezamenlijke 

afspraken om elkaar bij de onvermijdelijke ‘zwakke mo-

menten’ te kunnen aanspreken.

Vanuit het paradigma van ketensamenwerking wordt van-

uit die visie naar contracten gekeken. Contracten zijn 

daarbij een belangrijk communicatiemiddel; door het op 

te schrijven wordt kristalhelder wat precies bedoeld is. En 

in contracten staat het gezamenlijk te bereiken doel cen-

traal en zijn de individuele belangen van partijen niet meer 

dan randvoorwaarden. Immers, de basis van de samen-

werking is dat partijen begrijpen dat ze individueel nooit 

bereiken wat ze gezamenlijk wel kunnen realiseren. 

Een ander wezenlijk onderdeel van een samenwerkings-

contract bespreekt de procedure die gevolgd wordt als er 

onvermijdelijk toch spanningen tussen partijen ontstaan. 

Immers niemand kan voorspellen wat er in de toekomst 

allemaal gaat gebeuren en dus liggen conflicten altijd op 

de loer. Deze kunnen doorgaans goed worden uitgepraat 

als daarvoor een duidelijk procedure is afgesproken.

Bent u ook zo benieuwd of het nieuwe kabinet deze sim-

pele basisregels voor contracten durft toe te passen?

aangiftesysteem AGS2 en 3, alhoewel we pas vijf jaar intensief 

in Nederland bezig zijn.”

Binnen die periode en veel langer in België heeft Stream Soft-

ware zich gemanifesteerd als leverancier van douaneadmini-

stratiesystemen voor entrepots en veredeling die zijn aangeslo-

ten op ERP-systemen van verladers en douane-expediteurs. 

De software bevat een declarantrobot die in veel gevallen in 

staat is een aangifte zelfstandig af te handelen. De robot ‘be-

slist’ welke declaratie moet wor-

den gemaakt, op basis van de 

verzend-, factuur- en paklijstge-

gevens. Vervolgens vult hij de de-

claratie in, stuurt deze naar de 

douane en werkt de administratie 

bij als het antwoord daarop bin-

nen is.

Palsterman: “De declarantrobot 

neemt de zorgen van de aange-

ver weg. Als de gegevens door-

stromen via een interface, hoeft 

de declarant alleen nog de con-

trole en beheersfuncties uit te oefenen. Dit leidt tot grote kwali-

teits- en efficiëntieverbeteringen voor de klant en voor de 

douane.”

Verschillend
Desondanks valt er nog een wereld te winnen als het gaat om 

handhaving van de Europese douanewetgeving en wereldwij-

de standaardidentificatie van producten en data-uitwisseling. 

De World Customs Organization (WCO) zorgt onder meer voor 

standaardisering daarvan, maar moet nog veel werk verzetten 

“ De culturen van 
overheidsinstellingen  
in Europese landen  
zijn verschillend”


