Opdracht 2. Beantwoord de vragen
Antwoord Vraag 1. Waarom is de Douane gevestigd in de haven?
Controleren van goederen en het stoppen van illegale goederen / personen
Antwoord Vraag 2. Van welke overheidsdienst is de Douane een onderdeel?
De Douane maakt onderdeel uit van de Belastingdienst
Antwoord vraag 3. Wat gebeurt er bij de Douane aan werkzaamheden?
1. Controle op de goederen waarvoor nog geen belasting is betaald (veelal doorvoer).
2. De zogenaamde stopfunctie; bepaalde goederen mogen het land niet in of uit, zoals
wapens, munitie, drugs, namaakgoederen, medicijnen, personen enz.
3. Heffen en innen van belastingen zoals invoerrechten, accijnzen en omzetbelasting.

Antwoord vraag 4. Wat is naast controle op goederen nog een belangrijke taak van
de Douane? (stopfunctie)
Heffen en innen van belastingen zoals invoerrechten, accijnzen en omzetbelasting.
Antwoord vraag 5. Welke producten kan je bedenken die jij dagelijks gebruikt en die
door de Douane worden gecontroleerd?
Voorbeelden hiervan zijn producten die jongeren dagelijks gebruiken zoals:
Smartphone, Sneakers, voeding, sigaretten, of gadgets en kleding die besteld worden via
Aliexpress of andere webshops buiten de EU.
Vraag 6. Wat gebeurt er aan nieuwe ontwikkelingen binnen de Douane?
De Douane maakt gebruik van een X-ray scanner. De Douane kan dan in 1 keer een hele
container scannen en dit scheelt veel tijd en arbeid. Ook kan de Douane veel beter zien wat
er in een container of enkele doos zit.

Opdracht 3. Ga naar de havenberoepenwijzer en zoek uit met welke opleiding je als
douane medewerker, beambte of declarant aan de slag kan.
www.havenberoepenwijzer.nl
Leerlingen kunnen via de havenberoepenwijzer het eigen opleidingsniveau kiezen.
Vervolgens kiezen zijn alle beroepen op alfabet en zoeken zij de onderstaande functie op.
Opleidingen VMBO
Declarant
https://www.havenberoepenwijzer.nl/vmbo_mavo/beroep/declarant
Douane medewerker
https://www.havenberoepenwijzer.nl/vmbo_mavo/beroep/douanemedewerker
Opleidingen HAVO & VWO
Douane medewerker
https://www.havenberoepenwijzer.nl/havo_vwo/beroep/douanemedewerker
De Douane is ook op zoek naar ondersteunend personeel in verschillende vakgebieden
zoals ICT, beleid, management, juridisch. Voor meer informatie kunt kijken op:
https://werken.belastingdienst.nl/vakgebieden/douane
Wilt u met uw leerlingen een bezoek brengen aan de Douane dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij stemmen dan graag met u af wanneer en hoe de excursie invulling te geven.
U kunt ook direct een excursie aanvragen via het aanmeldformulier
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