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“Mijn wens is dat binnen elk team van onze algemene administratie elk 
teamlid de andere helpt om de resultaten te bereiken. Om deze moderne 

administratie te realiseren bent u dus een waardevolle troef. 
Ik zal u mijn volledige steun en energie geven die u nodig heeft om hieraan mee 

te bouwen.”

K. Vanderwaeren
Administrateur-generaal AAD&A    

1. WELKOM
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• 1 van de 6 algemene administraties
(BBI, Fiscaliteit,…)

• Stafdiensten
(P&O, ICT, Logistiek,…)

• Autonome diensten
(Fiscale bemiddeling, …)

• Diensten van de Voorzitter

2. ONZE PLAATS BINNEN FOD FINANCIËN
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De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen telt momenteel ongeveer 3.200 
medewerkers, verdeeld over een centrale component (gebouw North Galaxy te Brussel) 
en 7 regionale centrumdirecties (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en 
Luik).

De regionale centrumdirecteurs staan in voor het definiëren en opvolgen van de 
operationele doelstellingen van hun regio alsook voor het beheren van menselijke en 
materiële middelen binnen hun regio. Enkel de regionale diensten van het departement 
Opsporing vallen onder bevoegdheid van de centrale diensten.

3. HET PERSONEEL
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Artikel 3 van de Union Customs Code (UCC*):

De douaneautoriteiten hebben voornamelijk als opdracht toezicht te houden op het 
internationale handelsverkeer van de Unie en aldus bij te dragen tot eerlijke en open handel, 
de uitvoering van de externe aspecten van de interne markt, van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid en van ander gemeenschappelijk beleid van de Unie dat verband houdt met de 
algemene veiligheid van de toeleveringsketen.

* Verordening EU nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013

4. MISSIE VAN DE AAD&A
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4. MISSIE VAN DE AAD&A
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1. Union Customs Code (UCC)

2. Nationale wetgeving inzake douane, BTW en accijnzen

3. In het domein van niet-fiscale wetgeving

4. Onderzoeksbevoegdheden gebaseerd op de Algemene Wet, 
het wetboek van strafvordering en wet- en regelgeving mbt
het statuut van OGP (officier van gerechtelijke politie)

5. BEVOEGDHEDEN



9

6. STRUCTUUR - ORGANIGRAM
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DE DIENSTEN VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

De dienst Inspectie & Integriteit werkt nauw samen met externe toezichthouders (het Rekenhof, de 
Europese Rekenkamer en de Europese Commissie). Ze bereiden de audits voor, organiseren en 
coördineren ze. De dienst rapporteert intern aan het managementteam en de Voorzitter.

De dienst Algemene Zaken volgt de praktische behoeften van de diensten van de AAD&A op. Van 
voertuigen over gebouwen, bewapening, telefonie en IT tot bureaumateriaal. De medewerkers werken 
samen met de stafdienst Logistiek, de stafdienst B&B en de Administratie van de Thesaurie.

Op de Crisiscel - Terrorisme gebeurt de coördinatie van de terreurbestrijding binnen de AAD&A. Men 
stelt er onder andere crisisscenario’s op en werkt er samen met heel wat andere overheidsdiensten. 
De dienst zorgt eveneens voor de opzet en het up to date houden van een communicatie- en 
organisatiestructuur in het kader van crisisbeheersing.

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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Het Nationaal Expertise Centrum Douane en Accijnzen (NECDA – CENDA) dient een langetermijnvisie 
voor de aanschaf van controlemiddelen, het materiaal en de uitrusting te ontwikkelen, te 
implementeren en gaandeweg te optimaliseren. De eindgebruikers worden telkens geraadpleegd voor 
de bepaling van de specifieke behoeften en het correct invullen van de operationele en functionele 
vereisten. 

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT OPERATIONELE COÖRDINATIE EN ORGANISATIEBEHEER

Dit departement geeft advies aan de Administrateur-generaal inzake de organisatiestrategie, de 
modernisering van de AAD&A alsook de opvolging bij de uitrol van deze strategie.

Ze beheren en rapporteren over programma’s en projecten en ondersteunen de beheerders en 
medewerkers ervan.

Ze coördineren, bewaken en rapporteren over de ontwikkeling van interne controle binnen de 
AAD&A conform aan de toegepaste methodologie binnen de FOD Financiën.

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT INFORMATIEMANAGEMENT

Binnen dit departement is men verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren, aanvullen en 
analyseren van de gegevens die nuttig zijn binnen het beslissingsproces van de AAD&A op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

De medewerkers nemen eveneens het beheer en de opvolging van alle ICT-projecten binnen de 
AAD&A op zich. In dit kader stellen ze de nodige expertise ter beschikking om nieuwe projecten op 
te starten en het evolutief onderhoud van bestaande systemen op te volgen en te beheren.

Ze beheren voor deze projecten eveneens de helpdesk voor de economische operatoren en voor de 
gebruikers binnen de AAD&A.

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT ALGEMEEN BELEID

- Treedt op als enige schakel in het kader van de coördinatie van de internationale en nationale 
samenwerking met andere autoriteiten / instanties en met andere stakeholders op strategisch
en tactisch niveau;

- Adviseert de administrateur-generaal bij de strategische keuzes voor de richting van de 
organisatie op basis van de opdracht van de organisatie, tendensen, innovatie en impulsen op 
nationaal en internationaal niveau;

- Staat in voor het opstarten, voorbereiden en coördineren van de akkoorden met de andere
douaneadministraties door het invoeren van oplossingen op het vlak van versterking van de 
capaciteiten en technische ondersteuning en 

- Coördineert de deelname van de AAD&A aan talrijke projecten en proefprogramma’s inzake
internationale logistiek

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT WETGEVING

Dit departement is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van wettelijke bepalingen en 
reglementering in het kader van douanematerie, accijnsmaterie en niet-fiscale materie. Ze nemen 
deel aan nationaal en internationaal overleg met betrekking tot relevante aspecten binnen hun 
domein. 

Elke specifieke materie wordt behandeld binnen een eigen dienst. Daarnaast bestaat het 
departement ook uit de dienst Tarief en een Juridische dienst. Die laatste is ook verantwoordelijk 
voor de behandeling van alle juridische aspecten bij administratieve beroepen.

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT PROCESSEN EN METHODES

- Stelt werkmethodes op: op basis van wetgeving en processen;

- Modelleert en documenteert de processen en zorgt voor de coherentie ervan en

- Assisteert de departementen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de 
werkmethodes en processen. 

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT MARKETING

De dienst Marketing staat voornamelijk in het teken van de klanten van de AAD&A. Ze bepalen 
onze dienstverleningsaanpak, ontwikkelen een dienstverleningsmodel en werken aan de hand 
daarvan een strategie uit.

De dienst Communicatie brengt zowel onze externe als interne partners op de hoogte van het 
reilen en zeilen binnen de AAD&A. Ze beheren onze internet –en intranetpagina en staan in voor 
de organisatie van evenementen waar onze administratie aan deelneemt. 

De dienst Opleiding is verantwoordelijk voor de organisatie en centralisatie van de specifieke 
douane-opleidingen.

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT BOEKHOUDING

De voornaamste missies van dit departement zijn:

- Het elektronische beheer van gegevens in het kader van inkomsten en uitgaven (Dienst 
Ontvangsten en Dienst Uitgaven);

- Het opvolgen, herroepen en aanvaarden van borgstellingen (Dienst Borgtochten); 

- De verificatie van alle financiële transacties (Dienst Boekhoudkundige controle) en

- Het opstellen van boekhoudkundige staten en de jaarrekeningen (Dienst Afsluiting)

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT RISICOMANAGEMENT & DATAMINING

Dit departement staat in voor:

- het ontwikkelingsbeheer en de methodologie van het risicobeheer voor de fiscale en niet-
fiscale domeinen;

- de vertegenwoordiging van de AAD&A op nationaal en internationaal niveau met betrekking
tot het risicobeheer;

- de implementatie van het risicobeheer in samenwerking met de controleregies en de sCBR;
- de implementatie van de selectieprofielen in het systeem dat de aangiften voor controle

binnen onze Administratie selecteert;
- de analyse van grote hoeveelheden data om onregelmatigheden op te sporen en nieuwe

kennis te verwerven;
- de implementatie van een analyse van de veiligheidsrisico’s op basis van Europese regels op 

het vlak van risico’s.

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT GESCHILLEN EN ADMINISTRATIEVE BEROEPEN

Dit departement is belast met het bestraffen en opvolgen van inbreuken tegen de Europese en 
nationale wetgeving inzake douane –en accijnsmaterie, het innen van de schuld die hieruit 
voortvloeit en het uitvoeren van de opgelegde straffen.

Hun belangrijkste missies zijn:
- Het behandelen van inbreuken tegen fiscale materie tot de uitvoering van juridische 

besluiten;
- Het innen van de betrokken rechten;
- Het indienen en behandelen van rechtszaken voor de rechtbank en
- Het behandelen van beroepsprocedures.

Ze behandelen eveneens de administratieve beroepen die zijn ingediend tegen beslissingen van 
de AADA. 

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT OPSPORING

Hier gebeurt het onderzoek en de opsporing naar strafbare feiten binnen het domein van de 
wettelijke bevoegdheden van de AAD&A. Dit gebeurt enerzijds op basis van hun eigen 
onderzoeksmethoden en anderzijds met behulp van nationale en internationale 
onderzoeksmethoden binnen de strijd tegen fraude en illegale handel.

Daarnaast draagt dit departement, dankzij de analyse en de informatiedeling met betrekking 
tot fraude, bij tot de voorbereiding en uitvoering van douane –en accijnsmaterie binnen onze 
eigen administratie én op nationaal en internationaal niveau.

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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DEPARTEMENT OPERATIES

Dit departement is verantwoordelijk voor de controle-opdrachten op operationeel niveau 

waarvan de uitvoering aan de AAD&A toevertrouwd werd volgens alle wettelijke en 

regelementaire, nationale en internationale bepalingen op basis van de prioriteiten vastgelegd

door de Administrateur-generaal en met betrekking tot de voorgeschreven werkmethoden

uitgewerkt door het departement Processen en Methoden. 

7. DE VERSCHILLENDE DEPARTEMENTEN
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Technische middelen en gespecialiseerde teams

8. BESCHIKBARE MIDDELEN
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9. HET UNIFORM

Iedere douanier heeft recht op een vergoeding die hem of haar toelaat om kledingstukken te

bestellen die deel uitmaken van het uniform. Het bedrag van deze vergoeding is afhankelijk van de

dienst waar je werkt.

De uitrusting die je aankoopt met je vergoeding hangt enerzijds af van je activiteiten binnen onze

administratie en anderzijds van je aanwervingsniveau en –klasse.

De regelgeving inzake werd opgenomen in het M.B. van 22 oktober 2017.
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Overzicht van de verschillende graden binnen de AAD&A

9. HET UNIFORM
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10. OPLEIDING BINNEN DE AAD&A

Type 0 : algemene sensibilisering aan de werkomgeving;
Type 1 : sensibilisering aan douane- , accijns-, geschils- en wetgevingsconcepten en 
mechanismes
Type 2 : beroepspractica en
Types 3 en volgende : gevorderde practica en expertise.

Deze verschillende types refereren naar verschillende bekwaamheidsniveau’s die 
opgenomen werden in het Europese competentieframework ontwikkeld door de Europese
Unie. (ECCFW)

Het doel van dit framework is een opleidingstraject te voorzien per bekwaamheidsniveau
en per type competentie. 
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11. ENKELE CIJFERS (*)

(*) uit het Jaarverslag 2017 van de FOD Financiën
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(*) uit het Jaarverslag 2017 van de FOD Financiën

11. ENKELE CIJFERS (*)
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(*) uit het Jaarverslag 2017 van de FOD Financiën

11. ENKELE CIJFERS (*)
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DEPARTEMENT
OPERATIONELE COÖRDINATIE

& ORGANISATIEBEHEER
TEL : 80 532

MAIL: DA.OCC.CA@MINFIN.FED.BE

12. VRAGEN?




