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Geachte , 
 
De Supervision Coordination Group (SCG) voor het Customs Information System (CIS) heeft, in 
samenwerking met de CIS Joint Supervisory Authority twee onderzoeken uitgevoerd in de 
aangesloten lidstaten. Het betreft ten eerste een onderzoek naar de autoriteiten die toegang 
hebben tot CIS en FIDE en als tweede een onderzoek naar de rechten van betrokkenen in het CIS. 
De SCG is een samenwerkingsverband van toezichthouders op het CIS, waarvan het College 
bescherming persoonsgegevens (CBP) en de European Data Protection Supervisor (EDPS) deel 
uitmaken. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft de SCG twee rapporten 
uitgebracht, die u hierbij als bijlagen 1 en 2 aantreft. Het CBP verwijst u hiervoor naar de inhoud 
van deze documenten. 
 
In Nederland zijn de onderzoeken door het CBP uitgevoerd. Daartoe zijn de respectieve 
vragenlijsten ter beantwoording gezonden aan het Douane Informatie Centrum van de 
Douane/Belastingdienst. De ingevulde vragenlijsten zijn, met een aanvulling op onderdelen en 
met toevoeging van een beoordeling door het CBP, aan het secretariaat van de SCG te Brussel 
gestuurd. De vragenlijsten zoals ingezonden zijn als bijlage 3 en 4 bij deze brief gevoegd.  
 
Het eerste rapport, getiteld “List of authorities having access to CIS and FIDE” bespreekt de lijst 
van nationaal aangewezen bevoegde autoriteiten die toegang hebben tot de systemen CIS en FIDE 
alsmede de criteria die daarvoor gelden. Het rapport beschrijft als de bevindingen dat in het 
algemeen de meeste autoriteiten juist waren aangewezen, maar noemt daarnaast enkele 
opmerkelijke of onjuiste aanwijzingen. Het rapport geeft aan de lidstaten twee aanbevelingen, te 
weten om 1) de juistheid van de aanwijzingen te garanderen en 2) de toegang te beperken tot de 
relevante onderdelen, en geeft aan OLAF eveneens twee aanbevelingen, te weten om 3) de lijsten 
van autoriteiten die toegang hebben tot CIS en FIDE te publiceren in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en 4) deze lijsten regelmatig te actualiseren. 
 
De Nederlandse situatie geeft ten aanzien van de aanwijzing van nationale bevoegde autoriteiten 
geen aandachtspunten te zien. 
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Het tweede rapport, getiteld “Data subject rights in Customs Information System” bespreekt de 
rechten van de betrokkene, zoals het recht op informatie, het recht op kennisneming en op 
verbetering of verwijdering van gegevens. De in het rapport beschreven bevindingen geven een 
gevarieerd beeld te zien in de verschillende lidstaten. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen 
ten aanzien van de procedures om betrokkenen te informeren over hun rechten, de procedures 
om de rechten aan de betrokkenen toe te kennen en de effectiviteit van de uitoefening van die 
rechten, waarbij ook met nadruk wordt verwezen naar het in samenwerking met andere lidstaten 
voorzien in goede procedures en praktijken voor de informatievoorziening. 
 
Ten aanzien van de situatie in Nederland op dit punt geeft het CBP u in overweging om in uw 
organisatie aandacht te besteden aan de bekendheid van en informatie over de rechten van 
betrokkenen bij de douaneautoriteiten. Weliswaar wordt er in Nederland (alsook op Europees 
niveau) in relatief geringe mate gebruik gemaakt van het Douane Informatiesysteem/Customs 
Information System, versterking en verbetering van de kennis van de toepasselijke regelgeving bij 
de autoriteiten zou de informatievoorziening aan burgers over hun rechten zeker ten goede 
komen. 
 
Aan de in de bijgevoegde rapporten opgenomen aanbevelingen verzoek ik u passende aandacht 
te besteden. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 
 
 
c.c. - Functionaris voor de gegevensbescherming; 
 - algemeen directeur Douane. 
 
 
 
 
 
 

 


