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Praktische toelichting voor het succesvol opmaken, indienen en 

opvolgen van douaneaangiften   

Deze opleiding focust zich volledig op het correct (laten) opmaken van douaneaangiften.  
 
Aandacht wordt besteed aan de diverse gegevens die op een douaneaangifte moeten voorkomen en 
de bijhorende documenten.   
Daarbij wordt vertrokken vanuit de verschillende vakken van het Enig Document, waarbij wordt 
stilgestaan bij hun betekenis en de achterliggende gegevens en codes.  
Ook wordt stilgestaan bij de moeilijkheden, veel voorkomende fouten, en aansprakelijkheden die 
daarmee gepaard gaan; om van daaruit te bekijken welke procedurele en andere oplossingen 
hiervoor bestaan. 
 
De opleiding is daarom zowel relevant voor firma’s die zelf douaneaangiften opmaken, als voor 
diegenen die hiervoor de hulp van een douaneagent inschakelen. 
 
Op het programma staan onder meer: 
 
• De douaneaangifte: waarom? 

• De verschillende types 

• Het enig document en de verschillende vakken 

• Essentiele data-elementen en documenten 

• Aangiftesysteem PLDA 

• De werking van douanesoftware 

• Het werken met een douaneagent  

• Aansprakelijkheden 

• Aangifteprocedure bij invoer / uitvoer 
 
 

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. 
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Doelgroep Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, 
expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van 
goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke 
bedrijven. 
De opleiding is relevant voor firma’s die zelf douaneaangiften opmaken, 
als voor diegenen die hiervoor de hulp van een douaneagent 
inschakelen. 

Aanpak Interactief 
Theoretische basis en gestaafd met voorbeelden en oefeningen  

Duur opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 

Locatie en datum Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Donderdag 6 oktober 2022 
 
Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 18 april 2023 
 

Deelname Leden Fedustria: 410 € / deelnemer  
Niet-leden: 480 € / deelnemer  
 
‘s Middags voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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