Basisopleiding douane
De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 01/05/2016 heeft geleid
tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig
uitgevoerd.
Uw voordeel:
• Kostenbesparing: door het vermijden van wachttijden aan de buitengrenzen van Europa,als
gevolg van onvolledig of niet correct gevolgde douaneprocedures
• hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van
leverbetrouwbaarheid
• toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door hen te informeren en met hen mee te denken
rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom
• kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,…)
• kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen ter zake
• overzicht in complexe informatie
De douane en haar opdrachten
• De douane en haar internationale partners
• Situering binnen de FOD Financiën
• De structuur van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA)
• De opdrachten van de AADA
• Douanejargon
De marktdeelnemers
• De douane vertegenwoordiger
• Authorised Economic Operator (AEO)
• Derden
• EORI : geregistreerde marktdeelnemer

Algemene begrippen
• Het douanegebied van de Europese Unie - fiscaal versus niet fiscaal gebied
• De wetgeving van de Europese Unie
o Douanewetboek van de Unie en de toepassingsverordeningen
o Unie en niet -Unie goederen
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Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen
• Import control system
• Het aanbrengen van goederen in het douanegebied van de Unie
• Tijdelijke opslag
Douanebestemmingen - douaneregelingen
• Douanebestemmingen:
o Wederuitvoer
o Afstand aan de schatkist
o Vrije beschikking
o douaneregelingen
• Douaneregelingen:
o In het vrije verkeer brengen –leveringen binnen de Unie – in verbruik stellen
o Bijzondere douaneregelingen
▪ Douanevervoer
▪ Douane-entrepot
▪ Tijdelijke invoer
▪ Actieve veredeling – vernietiging onder douanetoezicht
▪ Passieve verdeling
o Uitvoer en Export control system
De douaneaangifte
Standaard procedure – vereenvoudigde procedure
Basisdata herkennen
Elementen voor de toepassing van alle maatregelen
•
•

•

Tariefindeling:
o Begrip
o Doel – belang
Oorpsrong
o Begrip
o Niet-preferentiële versus preferentiële oorsprong
o Doel – belang
Douanewaarde
o Begrip
o Link tussen INO terms en douanewaarde
o Doel - belang

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW
• Soorten rechten
• voorbeelden
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Oefeningen
• Enig document en/of berekenen van rechten en/of PLDA

BCCL BV behoort bij één van 9 de organisaties in België waarvan haar douane opleidingen door
de AADA (Algemene Administratie Douane en Accijnzen) werden erkend.
De opleidingen voldoen bijgevolg aan het Ministerieel besluit van 21 januari 2021 tot
vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde
opleidingen in België inzake douane-, BTW en accijnsreglementering in het bijzonder met
betrekking tot de indiening van douaneaangiften.

BCCL BV – Derbystraat 271, Maaltecenter Gebouw G, B-9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32(0)9 282 98 44 - Fax: +32(0)9 282 98 65 - info@bccl.be - www.bccl.be
RPR Gent - BTW BE 0462 324 170 - Bank van Breda 645-1976602-68

Doelgroep

Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport,
expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van
goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke
bedrijven.

Aanpak

Interactief.
Theoretische basis, gestaafd met voorbeelden en oefeningen uit de
praktijk van de docent én de deelnemers.

Duur opleiding

3 dagen van 9u tot 16.30u

Locatie en datum

Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57
Maandag 10, dinsdag 18 en 25 oktober 2022
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting
Kortrijk
Dinsdag 14, 21 en 28 maart 2023

Deelname

Leden Fedustria, Supply Chain Masters, Co-Valent*: 1 230 € /
deelnemer
Niet-leden: 1 440 €
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.covalent.be
’s Middags voorzien we een broodjeslunch
Prijzen exclusief 21% BTW
BESPAAR OP DE OPLEIDINGSKOST DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE
KMO-PORTEFEUILLE.
ERKENNINGSNUMMER : DV.O105688
ZIE OOK ONZE ‘SPECIALE TARIEFVOORWAARDEN’
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