
Nationaal onderzoek Declarant

De belangrijkste resultaten uit het

nationaal onderzoek Declarant 2017

Internationaal ondernemen 
Altijd als eerste op de hoogte van ontwikkelin-

gen in het internationale handelsverkeer 

www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen



We signaleren op basis van dit onderzoek de volgende 
ontwikkelingen:

• Meer declaranten ervaren een hoge werkdruk
• Dienstverlening van de douane staat steeds meer 

onder druk
• Kleine toename van hbo+ geschoolde functionarissen 

in het douanevak
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Over het onderzoek
Het onderzoek heeft in het najaar 2017 plaatsgevonden. 

375 mensen hebben de volledige enquête ingevuld.

Centrale vragen daarbij waren:

• Hoe voert de declarant zijn of haar werk uit

• Hoe blijft de declarant op de hoogte van het vakgebied

• Hoe ontwikkelt het vak zich in de toekomst

De resultaten worden, waar mogelijk, vergeleken met de eerste meting van dit on-

derzoek uit 2015. We hebben gekeken waar de achtergrondvariabelen van de respon-

denten verschillen met die uit 2015. Dat is slechts incidenteel en niet de oorzaak van 

andere verschillen in resultaten.

Willemijn Gwanmesia,

opleidingen internationaal
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Dienstverlening douane onder druk

Bedrijven die im- en exporteren moeten verplicht 

aangifte doen bij in- en uitvoer uit landen buiten de 

EU en hebben daardoor te maken met de douane.

Declaranten zijn de medewerkers van bedrijven die 

de aangiften invoeren en groen licht van de douane 

moeten krijgen voor verzending van de goederen. Om 

dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is een 

excellente dienstverlening van de douane noodzake-

lijk. Declaranten geven aan dat met name de kwaliteit 

van de antwoorden van de douane en de snelheid van 

reageren achteruit gegaan zijn. Minder dan de helft van 

de declaranten is tevreden over de bereikbaarheid, 

snelheid van reageren van de douane.

Aandachtspunten

• Verdwenen expertise bij douane
• Bereikbaarheid
• Professionaliteit van de douaneambtenaar
• Snelheid
• Verschil kennisniveau tussen beleidsmedewerkers 

en de mensen die je aan de lijn krijgt



De declarant aan het werk

Net als twee jaar geleden zijn declaranten in meerder-

heid van het mannelijke geslacht. En net als toen zijn de 

vrouwen gemiddeld wat minder lang in functie als decla-

rant dan de mannen.  De declarant heeft een opleiding 

op mbo- of hbo-niveau en is in overgrote meerderheid 

operationeel actief in de rol als medewerker.

Declaranten zijn in ruime meerderheid langer dan 5 jaar 

werkzaam in de huidige functie of in een vergelijkbare 

functie. In veruit de meeste gevallen wordt die functie 

vervuld bij een bedrijf met meer dan 50 medewerkers.

Belangrijkste branche die vertegenwoordigd wordt 

door de declaranten is de logistieke dienstverlening, op 

afstand gevolgd door de industrie. In veruit de meeste 

gevallen houdt de declarant zich primair bezig met dou-

anezaken, alhoewel dat aandeel wel iets is gedaald ten 

opzichte van 2015.

Bijna tweederde van de declaranten houdt zich minder 

dan de helft van de werktijd bezig met douaneaangiftes. 

Overige werkzaamheden betreffen met name (transport)

planning, logistiek, compliance, export, orderadministra-

tie en management.
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Positie declarant

Over het algemeen is de positie van de declarant binnen 

het bedrijf redelijk tot goed. De meerderheid stelt dat er 

ruimte is voor persoonlijke groei. Er is waardering voor 

het werk van de declarant en het management heeft 

een luisterend oor voor problemen en oplossingen. Een 

aantal keer wordt aangegeven dat het douanevak binnen 

het bedrijf niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. 

De werkdruk is voor meer dan de helft aanvaardbaar, 

maar ten opzichte van twee jaar geleden is dat wel een 

stuk lager.

Verder is het wel een positie waar volgens de meesten 

weinig doorgroei mogelijk is naar een andere positie 

binnen het bedrijf. Ook de salariëring is volgens de mees-

te declaranten niet conform een speciale cao voor de 

branche, maar daarmee is geen uitspraak gedaan of dat 

wel of niet nadelig is voor de declarant. Ook dit beeld is 

gelijk aan twee jaar geleden.



Toekomst van declarant

Over de toekomst van de functie declarant zijn de me-

ningen verdeeld. Er zijn bijna evenveel declaranten die 

menen dat de functie meer naar een strategisch niveau 

zal gaan als er declaranten zijn die denken dat het meer 

een administratieve functie zal worden en/of een functie 

die wordt vervangen door geautomatiseerde processen. 

Twee jaar geleden keek de declarant op gelijke wijze naar 

de toekomst van zijn functie.

Bijblijven op vakgebied

De meest gebruikte informatiebron is de website van de 

douane, op afstand gevolgd door Inzicht Douane en de 

kennisnieuwsbrief en nieuwsflits van evofenedex. Ondanks 

de veelheid aan informatiebronnen is er toch bij bijna drie 

op de vijf declaranten behoefte aan specifieke informatie 

over alles wat met douanezaken te maken heeft.

Zaken als AGS, Incoterms, DWU en AEO staan bovenaan 

in rangorde van belang om bij te houden voor het vak. 

Bezwaar en beroep en accijnzen zijn het minst belangrijk 

in dit verband.
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Competenties en
vaardigheden

Het zal geen verbazing wekken dat alle voorgelegde com-

petenties en vaardigheden belangrijk zijn. Wel zien we 

in rangorde dat nauwkeurigheid veel belangrijker is dan 

snelheid. Het zijn dan ook competenties die zich moei-

zaam tot elkaar verhouden. Vergeleken met twee jaar 

geleden zijn er nu meer declaranten die communicatieve 

vaardigheden (zeer) belangrijk vinden. Overige compe-

tenties en vaardigheden zijn in belang niet veranderd.

Een declarant moet zich kunnen redden in het Engels 

en in meerderheid van de gevallen ook in het Duits. Het 

belang van andere talen is laag. Dat was in 2015 het geval 

en is nu nog steeds zo.

Als het gaat om de verhouding tussen kennis enerzijds en 

competenties en vaardigheden anderzijds, dan zijn beide 

volgens de overgrote meerderheid van de declaranten 

even belangrijk. Een kleine 20% geeft aan dat kennis 

belangrijker is dan competenties en vaardigheden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over douanezaken of andere 
internationale vraagstukken. Neem dan contact 
op met de ledenservice van evofenedex via
079 3467 346 of
ledenservice-io@evofenedex.nl



Signaalrood 60

Postbus 350, 2700 AJ Zoetermeer

T 079 - 3467346

F 079 - 3467800

www.evofenedex.nl

Hoe nuttig was 

dit rapport? 
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360 graden logistiek en

internationaal ondernemen

evofenedex is dé vereniging voor bedrijven 
met een logistiek of internationaal belang. 
Via evofenedex nemen zij hindernissen in de 
logistiek en internationaal ondernemen weg 
en voegen zij kansen toe. Regionaal, nationaal 
en internationaal. Van een efficiënter magazijn, 
slimmer vervoer, goede opslag van gevaarlijke 
stoffen tot meer export. Met ruim 15.000 leden 
is evofenedex een krachtig collectief van 
handelaren, producenten en exporteurs die 
samen werken aan 360 graden logistiek en 
internationaal ondernemen.

Voordelen lidmaatschap

• Vereniging met meer dan 6.000     
 magazijnhoudende bedrijven
• Toegang tot een onafhankelijk
 kennisnetwerk
• Magazijnexperts op ieder niveau
• Jaarlijks 1.500 adviezen bij zowel grote 
 als kleine bedrijven
• Al meer dan 11,5 miljoen euro aan
 magazijnbesparingen gerealiseerd
• 75 jaar ervaring

Kijk op www.evofenedex.nl/lidmaatschap 
voor alle voordelen

               BIJZONDER NUTTIG

               NUTTIG

               VOEGT WEINIG TOE


