
De statistische 
steekproef: grip op  
uw douanebeheersing
Het gebruik van de steekproef
methodiek als onderdeel van uw 
interne (douane) beheersing 



Controle van douane - 
processen met behulp van 
statistische steekproeven 
Als grensoverschrijdende ondernemer wilt u graag in control zijn op douane

gebied. Ook de Belastingdienst / Douane verlangt dit van ondernemers en voert 

regelmatig audits uit – onder andere door middel van statistische steekproeven. 

Hoe waarborgt u dat u uw douanezaken goed op orde heeft? En hoe controleert  

u uw (douane) administratie?

De statistische steekproef 
als controlemiddel

Een statistische steekproef is uitermate geschikt als controlemiddel als 

onderdeel van uw Douane Control Framework.  Steekproeven 

kunnen preventief worden ingezet zowel douane technisch als voor 

de beoordeling van de kwaliteit van de douane processen en 

beheersmaatregelen.

Met het uitvoeren van een steekproef, kan met enige zekerheid een 

uitspraak worden gedaan over de juistheid van een grotere populatie.

Door het preventief inzetten van de statistische steekproef als 

 periodieke of incidentele controle en deze te evalueren in het 

kader van uw Douane Control Framework, houdt u grip op uw  

douane positie en processen.

Wij kunnen u helpen met het ge

hele proces omtrent het continu 

monitoren van uw douane positie. 

Hierbij kunnen we een statisti

sche steekproef als controlemid

del inzetten. Wij kunnen u onder

steunen bij het gehele proces van 

scoping tot douane beoordeling, 

van data tot overleg met de  

Belastingdienst/Douane, maar  

ook op een enkel onderdeel. 

De statistische steekproef 

kan worden ingezet per aan

giftetransactie middel of voor 

een specifiek doel. Enkele 

voor beelden hiervan zijn:

 Btw bij invoer

 Douane indeling

 Douanewaarde

 Oorsprong

 Niet fiscale maatregelen
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Hoe kunnen wij u helpen?



René Hendriksen re cisa

Senior Manager | Indirect Tax

Hendriksen.Rene@kpmg.com

06 21 54 20 62

Inzet van technologie

Voordelen van controle via 
statistische steekproeven:

Wij maken gebruik van geavanceerde 

technologieën bij het uitvoeren van steek

proeven waardoor we, naast efficiëntie bij 

het uitvoeren van de werkzaamheden, ook 

extra toegevoegde waarde kunnen leveren.

Voor het verzamelen en verwerken van de 

data maken we bijvoorbeeld gebruik van de 

data die door de Nederlandse Douane aan 

uw bedrijf beschikbaar wordt gesteld.

Hierdoor de focus worden verlegd aan het 

beoordelen van de getrokken transacties 

en additionele inzichten genereren (‘root 

causes’) voor gevonden fouten. Dit stelt  

u in staat om processen te verbeteren en

zo toekomstige risico’s te reduceren.

 Inzicht in douanerisico’s & kansen en de

werking van fiscale beheersmaatregelen

 Bevindingen analyseren, kwantificeren

en transparant presenteren

 Mogelijkheid tot periodiek monitoren

met relatieve beperkte inspanning

 Controle volgens of afgeleid van Controle

Aanpak Belastingdienst (CAB).

Statistische steek-
proeven in de praktijk

Steekproef als onderdeel 
van het Customs  
Control Framework 

Voor uw bedrijf kunnen wij de interne controle voor 

douane (bijvoorbeeld in het kader van AEO) nader 

uitwerken door middel van periodiek controleren 

via statistische steekproeven (‘continu monitoren’)

Door de statistische steekproef onderdeel te maken 

van uw Customs Control Framework en continu 

te blijven monitoren leidt dit tot een aantal voordelen.

  Ten eerste wordt door de jaren heen de foutfractie

van de douaneafhandeling verminderd. Dit leidt 

tot minder correcties (en boetes) achteraf. 

  Doordat de foutfractie gedurende de jaren lager 

wordt, is het mogelijk om de steekproeffrequentie

te reduceren. Wat leidt tot een reductie van 

de workload en kostenbesparingen.
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