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BCCL is een erkend opleidingsverstrekker voor de 
ondernemerschapsportefeuille, pijler opleidingen.  
 
 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO 

Opleidingsportefeuille. 

Erkenningnummer DV.O105688 

 

Speciale Tariefvoorwaarden 

Bedienden tewerkgesteld in de logistieke sector onder PC 226 kunnen voor 

het volledige programma aanbod bijkomend aanspraak maken op een 

subsidie van het Vormingsfonds LOGOS. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: 

subsidies@logosinform.be of telefonisch 03/ 221 99 75 

 

 Arbeiders en bedienden tewerkgesteld in de voedingssector ALIMENTO onder 

PC 118 en PC 220 kunnen voor een aantal opleidingen uit ons aanbod 

aanspraak maken op een subsidie van 50% tot 100% voor bedrijven met 

minder dan 100 werknemers. 

Informatie: Karine Van Hoegaerden: T 09 282 98 44   of 

Dhr. Tom De Cock, IPV: T 02 528 89 30 

 

 Leden FEDUSTRIA: voor programma’s aangevinkt met “ ” kunnen leden van 

Fedustria genieten van het OTM ledentarief 

 

 Leden CO-VALENT* (chemie): voor programma’s aangevinkt met “ ” kunnen 

leden uit de chemische nijverheid, DEZE OPLEIDING GRATIS VOLGEN.  

GELIEVE IN TE SCHRIJVEN VIA VOLGENDE LINK: WWW.COVALENT.BE 

 

 Leden Supply Chain Masters kunnen voor programma’s aangevinkt met ‘ ‘ 

genieten van het ledentarief 

 

 De SECTORFONDSEN vermeld onder de rubriek ‘Partners’  bieden een groot 

deel van onze opleidingen aan aan hun leden. Informeer u steeds over de 

voorwaarden bij uw sectorfonds (metaal, voeding, textiel, confectie, hout-en 

meubelindustrie). 

 

 

 

mailto:subsidies@logosinform.be
http://www.covalent.be/
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STARTERS 

Basisopleiding logistiek    

 

Logistiek is méér dan alleen wat op wielen staat! 
 
We horen het vaak: ‘ik ben er gewoon in gerold’, ‘ik heb helemaal geen achtergrond van logistiek’, ‘ik 
zoek een kader om mijn job beter te kunnen begrijpen’, ‘ik wil graag doorgroeien in mijn job’,… 
 
Deze cursus wil de basis van logistiek uiteenzetten, met zicht op een aantal operationele aspecten van 
logistiek maar ook de samenhang tussen logistieke beslissingen en werkdomeinen.  
Zowat alle gangbare concepten worden overschouwd, een aantal worden sterk uitgediept. 
 
Als je deze introductie hebt gevolgd, gaat er een waaier van mogelijkheden open om je job verder uit 
te diepen en door te groeien. 
 

PROGRAMMA 
 

• Introductie : trends, definities, relatie tussen logistieke beslissingen en kosten 

• Logistieke processen en ontwerp van een logistiek concept conform strategische 

ondernemingsdoelstellingen 

• Planning : het ERP concept 

• Aankoop en inkoop 

• Voorraadbeheer en forecasting 

• JIT (Just-in-Time) 

• Knelpuntenanalyse TOC (Theory of Constraints) 

• Distributie Logistiek, warehousing, productie, transport, douane 

• Prestatiemeting en rapportering in Logistiek 

• Geleerde lessen 
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Doelgroep Iedere medewerker die een eerste ervaring heeft in een logistieke job. 
Elke medewerker die al een tijdje in ‘de logistiek’ werkt en zijn ervaringen 
en taken gekaderd wil zien. 
Eerste lijn verantwoordelijken magazijn (teamleader, supervisor, 
brigadiers …) die hun kennis wensen uit te diepen in het domein van 
logistiek en een stap verder in die richting willen zetten. 
 

Aanpak Interactief en gebaseerd op de rijke praktijkervaring van de docent. 
De training wordt mee opgebouwd door de interesses en vragen van de 
deelnemers. 
 

Duur  2 dagen telkens van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Sint-Niklaas - Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Maandag 7 en 14 november 2022 
 
Gent-Nazareth - Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Dinsdag 9 en 16 mei 2023 
 

Deelname  Leden Fedustria: 820 € / deelnemer  
Niet-leden: 960 € / 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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Supply impact van logistiek op andere bedrijfsdomeinen -  

Een helicopterview   

 

Logistiek en Supply Chain Management hebben veel raakvlakken met andere beheersdomeinen binnen 
de onderneming. 
Denk maar aan de financiële impact van logistieke beslissingen en dus op het ondernemingsresultaat en 
het gebruik van assets voor de logistieke infrastructuur en voorraad. 
Supply Chain organisatie heeft ook impact of omzet via de commerciële aspecten van distributie: 
snelheid van reageren, leveren, kwaliteit van het proces, betrouwbaarheid voor de klant, … 
 
Dit vraagt om weloverwogen keuzes die een weerslag horen te zijn van de ondernemingsvisie en 
strategie. 
 
Met dit programma willen wij medewerkers betrokken bij de logistiek voeling geven met het 
logistieke/supply chain domein.  
Bedoeling is dat ze de impact van keuze kunnen inschatten en vanuit hun domein meedenken met 
supply chain en logistiek. 

 
PROGRAMMA 
 

• Supply Chain strategie en impact van de supply chain keuzemogelijkheden 

• Logistieke besluitvorming en prioriteiten rond markt/klanten/artikel clustering 

• Hoe werken aan logistiek in samenwerking met andere beleidsdomeinen 

• De logistieke processen en raakvlakken met andere domeinen 

• Productie en distributie planning, strategisch, tactisch en operationeel 

• IT keuzes rond logistiek en supply chain management 

• Takenpakket en organisatie van logistiek, positionering binnen de organisatie 

• Discussie rond ‘lessons learned’ van deze dag 
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Doelgroep Eerste lijn verantwoordelijken magazijn (teamleader, supervisor, …) die 
wensen door te groeien in het domein van logistiek en supply chain. 
Medewerkers die pas in de job staan en een kader wensen op te bouwen 
om optimaal te kunnen functioneren. 

Aanpak Interactief en gebaseerd op de rijke praktijkervaring van de docent. 
 

Duur opleiding 2 dagen van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Maandag 5 en 12 december 2022 
 
Gent-Nazareth - Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Dinsdag 6 en 13 juni 2023 

Deelname  Leden  Fedustria: 820 € / deelnemer 
Niet-leden: 960 € / 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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OPERATIONELE EXCELLENTIE IN WAREHOUSING 

Hoe u uw magazijn optimaal in vorm houdt:  
Continuous improvement! 
                                                      

We leven meer dan ooit in een snelle en dynamische wereld waar e-commerce ook de logistieke 
processen beïnvloedt. 
Dit impliceert voortdurend anticiperen op nieuwe uitdagingen door een volledige en herhaaldelijke 
proces- en data-analyse. Uw magazijn ontsnapt er in deze ontwikkelingen niet aan! 
 

Inleiding: de supply chain context  

• Het magazijn als essentiële schakel in het logistieke proces - het belang van een maximale integratie 

• Kosten en service in balans, in een toenemend dynamisch logistiek proces 

• Het magazijn in een noodzakelijke evolutie door de integratie van e-commerce en snelle 
communicatietechnieken 

Wat is het juiste distributieconcept voor onze activiteit en hoe bepalen we de optimale inrichting en 
lay-out van ons magazijn? 

• Een volledige en herhaaldelijke proces- en data-analyse als basis voor continuous improvement 

• Bepaling van het ideale concept en de juiste reenginering 

• Indeling en lay-out van het magazijn 

• Optimaal gebruik van de ruimte 

• De goederen op de juiste plaats 
 

 
Hoe kan de organisatie van onze magazijnwerking verder geoptimaliseerd worden? 

• Op welke wijze en met welke ondersteuning garanderen we de meest efficiënte routings in 
magazijn? 

• Locatie-adressering en locatie-beheer 

• Warehouse management systemen en paperless warehouse 

• Verstandige automatisering of deelautomatisering van de goederenstroom 

• Lean warehousing en 5S 

• Veilige en ergonomische uitvoering van de taken in het magazijn 
 
Hoe kunnen we zeker zijn dat onze mensen en middelen op de juiste manier zijn ingepland? 

• Het juiste aantal mensen en middelen op de werkvloer – resource scheduling 

• Een maximale flexibiliteit en polyvalentie 

• Warehouse management systemen en paperless warehouse 
 

Fijn inzicht in de operationele kosten en impact van operationele wijzigingen en/of verbeteringen 
d.m.v. Activity Based Costing 
 
Evaluatie van de magazijnwerking 

• Focus op het proces: het meten van de interne en externe prestaties door middel van Key 
Performance Indicatoren 

• Focus op de inrichting, installaties en middelen: gebruik maken van handige checklists 

• Presentatie van een continuous improvement case! 
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Doelgroep Leidinggevenden, supervisors en projectmanagers uit magazijn- en 
distributie omgevingen 

Aanpak Interactief 
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent 
Presentatie van een continuous improvement case 
 

Duur opleiding 2 dagen van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Sint-Niklaas - Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57  
Maandag 10 en 17 oktober 2022 
 
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17, richting 
Kortrijk 
Donderdag 9 en 16 februari 2023 

Deelname  Leden: 820 € / deelnemer 
Niet-leden: 960 € / 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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Data-analyse voor warehouse optimalisaties –     

Een business case 
Eerst een data-analyse en dan ermee aan de slag! 

 

Een van de belangrijkste taken in het magazijn is het zoeken naar optimalisaties om het werk correcter 
en sneller te organiseren. 
 
Daarbij komt evaluatie van verschillende technieken, geautomatiseerd of niet, al snel om de hoek kijken.  
Bij een voorstel komt al snel de vraag : “wat is de business case”.  
Vreemd genoeg evalueren veel bedrijfsverantwoordelijken de behaalde business case niet echt na 
realisatie, maar ook niet altijd op het moment van toekenning van een opdracht.  
 
Veel business cases zijn op dermate aannames en ervaringscijfers gebaseerd dat ze niet altijd correct 
de realiteit weergeven. 
Het is dan ook belangrijk met data analytics aan de slag te gaan, zowel om de dagelijkse realiteit 
correct aan te sturen, als om investeringsevaluaties correct uit te voeren. 
 
Een professionele ervaringsdeskundige gaat op basis van een anonieme case met u stap voor stap aan 
het werk! 
 
Verloop van het proces en de aanpak:   
 

• Clusteren van data. Er zijn verschillende topics: 
o Pick profiel 
o Gewicht/volume profiel 
o Vraagprofiel (ABC, seizoenaliteit) 
o Combinatie in order met andere artikelen 
o Stapelbaarheid, breekbaarheid, …  
o Distilleren van behandelings- en opslagkenmerken  

• Opmaken van een ‘heatmap’ in excel, conclusies trekken voor organisatie van de picking en 
aansturing van de resources 

• Aan de slag met orderprofielen, organiseren van de picking: 
o Wanneer per order 
o Wanneer batchpick/split 
o Wanneer in zones picken 
o Ordertypes combineren 

• Evaluatie van de automatiseerbaarheid van (een deel) de business 
o Evaluatie van een aantal systemen 
o Tips: hoe dat doen voor om het even welk systeem 

 
 

• Analyse van data bij ontvangst, opslag en replenishment van de picking 

• Voorstellen tot een oplossing met financiële evaluatie voor het management 
o Activiteiten/kost model 
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Doelgroep Alle medewerkers die inzichten willen verwerven in hoe men concreet 
optimalisaties kan uitwerken en technologieën die dit proces 
ondersteunen. 
 
Leidinggevenden en eerstelijns verantwoordelijken die voor de opdracht 
staan om hun warehouse efficiënter en winstgevender te maken. 
 
KENNIS VAN EXCEL NOODZAKELIJK ! 
Dit betekent concreet:  
 

- Kunnen omgaan met het gebruik van formules 

- Sorteren en filteren 

- Basis pivot tabellen 

Aanpak Interactief en begeleid door een ervaringsdeskundige uit de praktijk 

Duur van de opleiding 2 dagen. 
Van 9u tot 16.30u 
 

Locatie en datum Sint-Niklaas - Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 17 en 24 november 2022 
 
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Donderdag 9 en 16 maart 2023 
 

Deelname Leden: 820 € / deelnemer 
Niet-leden: 960 € / deelnemer 
 
‘s Middags voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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Palletisatie, basis van een goede distributie en klantgerichtheid !   

                                                      

De kwaliteit van de palletisatie bepaalt het aantal pallets dat we maken, en ook de bescherming van de 
goederen zodat deze in goede kwaliteit bij de klanten aankomen.  
 
In deze “doe” opleiding gaan we eerst in op de juiste manier van stapelen en de interactie met het 
pick-proces.  
Daarna gaan we in de praktijk oefenen. 
 
Voor palletisatie van één artikel met gelijke dozen bestaat er software die heel snel de optimale 
stapeling kan berekenen, rekening houden met maximaal gewicht of maximaal aantal op een pallet. 
Identieke software bestaat voor de optimale volume vulling van een pallet met een mix aan 
doosformaten.  
 
De uitdaging hier is hoe krijg je dat voor de operator gevisualiseerd en hoe zorg je voor bescherming 
van de artikelen en vooral, hoe krijg je dit in het pick-proces geïntegreerd? 
 
Deze opleiding gaat niet over het gebruik van dergelijke software, maar wel over het trainen van een 
aantal basisregels om een goede stapeling te kunnen maken ! 
 
 
HET PROGRAMMA : 
 
 

• Introductie : het belang van een goede stapeling in distributie 

• Basisregels van een goede palletstapeling 

• Collomodule maakt het leven iets makkelijker:  basisbegrip 

• Integratie van de stapeling in de pickroute en het pickproces 

• Praktijkoefening met effectief “lerend” stapelen IN EEN ECHTE MAGAZIJNOMGEVING ! 
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 Operationele medewerkers uit magazijn- en distributie omgevingen: 
 

• Operationele magazijnmedewerkers 

• Brigadiers 

• Teamleaders 

• Leidinggevenden  

• Supervisors  

• … 

Aanpak Interactief 
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent 
Een praktijkoefening in de magazijnomgeving van Atrium Opleidingen. 

Duur opleiding 0.5 dag van 9u tot 12.30u 

Locatie en data 8380 Zeebrugge – Trainingscentrum Atrium opleidingen, Kielstraat 1 
Donderdag 29 september 2022 (am) 
 
3945 Ham – Trainingscentrum Atrium opleidingen, Truibroek 51 
Dinsdag 23 maart 2023 (am) 
 
In samenwerking met Atrium Opleidingen 
 

 

 

Deelname  455 € / deelnemer voor 0.5 dag 
 
In combinatie met de opleiding ‘Palletidentificatie, basis voor een vlotte 
supply chain’ is de prijs als volgt: 
 
560 € / deelnemer voor 1 dag 
 
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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Pallet ID, basis voor een vlotte supply chain !                                                        

 
Het automatisch herkenbaar maken van pallets in de keten is de basis voor een vlotte samenwerking. 
Immers, via scanning (barcode, QR, RF/ID) kunnen pallets met een unieke code herkend worden en kan 
de koppeling gemaakt worden met een elektronisch bekomen laadlijst.  
 
Hierdoor kan de administratie bij het lossen van vrachtwagens geautomatiseerd worden en bekom je 
een vlotte flow  van leverende vrachtwagen tot in het rek, als de toestellen en het software concept het 
toelaten vaak ook in één beweging. 
 
Qua etikettering van pallets zijn in de industrie twee standaarden gangbaar: GS1-128 label voor de 
retail en Odette voor de (automotive) industrie.  
 
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden lichten we tijdens de opleiding beide systemen toe. 
 
 
HET PROGRAMMA : 
 

• Introductie : palletisatie en logistieke samenwerking 

• Auto-ID technieken en logistiek 

• Focus op barcode 

• GS1-128 palletlabel 

• Odette palletlabel 

• Conclusies 
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 Operationele medewerkers uit magazijn- en distributie omgevingen: 
 

• Operationele magazijnmedewerkers 

• Brigadiers 

• Teamleaders 

• Leidinggevenden  

• Supervisors  

• … 

Aanpak Interactief 
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent 
 

Duur opleiding 0.5 dag van 13u tot 16u 

Locatie en data 8380 Zeebrugge – Trainingscentrum Atrium opleidingen, Kielstraat 1 
Donderdag 29 september 2023 (pm) 
 
3945 Ham – Trainingscentrum Atrium opleidingen, Truibroek 51 
Dinsdag 23 maart 2023 (pm) 
 
In samenwerking met Atrium Opleidingen 
 

 

 

Deelname  455 € / deelnemer voor 0.5 dag 
 
In combinatie met de opleiding ‘Palletisatie, basis van goede distributie 
en klantgerichtheid’ is de prijs als volgt: 
 
560 € / deelnemer voor 1 dag 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
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INTERNATIONALE HANDEL 
 

Het CMR verdrag en het CMR vervoersdocument onder  
de loep 

U vermijdt:  

• discussies over aansprakelijkheden, rechten & plichten 

• stilstanden, 

• de daaraan verbonden kosten  

• en ontevreden klanten! 
 

Eén dag cursus en u verdient geld, u bouwt aan een hogere klanttevredenheid én aan een positief 
bedrijfsimago. 
 

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes! 
U kan vóór de opleiding start, CMR documenten of situaties uit uw dagelijkse praktijk doorsturen  
die oorzaak waren van interne discussies, onvoorziene kosten hebben veroorzaakt, ontevreden  
klanten hebben gegenereerd, enz.  

 
 

• Het belang van een goede vervoersovereenkomst 

• Waarop letten bij het afsluiten van een contract? 

• Mijn verplichtingen als opdrachtgever & hoe ver reikt mijn aansprakelijkheid? 

• De verplichtingen en rechten van de vervoerder 

• Het belang van het CMR document bij intracommunautaire leveringen 

• De aansprakelijkheid van de verlader/goederenbehandelaar  

• Wanneer is de vervoerder aansprakelijk? 

• Wie is aansprakelijk bij schade of verlies? 

• Het behandelen van claims en hoe staat het met schadevergoedingen en beperkingen daarvan?  

• Wat bij rembourszendingen: goede afspraken beperken de risico’s! 

• Hoe stellen we een correcte vrachtbrief op?  

• De nieuw CMR voorwaarden! 

• Een klare kijk op de toepasselijke wetgevingen, de algemene voorwaarden van de vervoerders en de 
specifieke afspraken met klanten en vervoerders 
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Doelgroep Leidinggevenden, operationele- en administratieve medewerkers uit de 
industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven die verantwoordelijk 
zijn voor het goederentransport binnen hun organisatie. 

Aanpak Interactief 

Duur van de opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 

Locatie en datum Nazareth, Hotel Van Der Valk Nazareth – Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Donderdag 17 november 2022 
 
Sint-Niklaas - Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 8 juni 2023 

Deelname Leden Fedustria, Co-Valent*: 410 € / deelnemer  
Niet-leden: 480 € / deelnemer  
 
‘s Middags voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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Beheer van transportdocumenten Internationale Handel 
Een grondigere kennis en een flexibeler beheer van documenten!  

 

De globalisatie van de economie biedt ondernemingen toegang tot tal van buitenlandse markten. Dit 
impliceert complexere handelstransacties, grotere volumes en risico's, hogere geldwaarden! 

 

Ook indien u uw transport  en administratie uitbesteedt, is een gedegen kennis van de 
transportdocumenten een must.  

Uw voordelen: 
 

• kostenbesparing door het vermijden van stilstand aan landsgrenzen als gevolg van onvolledig of niet 
correct ingevulde documenten 

• hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van leverbetrouwbaarheid 

• toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door met hen mee te denken rond optimalisatie van de 
goederen- en informatiestroom 

• kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,…) 

• Ken de handelsakkoorden die de EU heeft afgesloten en hoe ga je daarmee om? 

• Inzicht verwerven over zeerecht en welke Belgische wetten zijn hier van toepassing 
 

 

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes! 
U kan vóór de opleiding start, documenten of situaties uit uw dagelijkse praktijk doorsturen die 

oorzaak waren van interne discussies, onvoorziene kosten hebben veroorzaakt, ontevreden 
klanten hebben gegenereerd, enz.  

 
Veiligheid via transportdocumenten 
- De CMR vrachtbrief 
- Documenten voor zeevracht en binnenvaart 
- House b/l 
- Seawaybill 
- Express b/l 
- Airwaybill 
- CIM vrachtbrief 

 
Commerciële argumenten dankzij controle documenten 

- Certificaat van oorsprong 
- Eur 1 
- ATR 1 
- REX (Registered exporten) registratie 
- ATA-Carnet 
- Gezondheid  certificaat 
- Fytosanitair certificaat 
- Inspectie certificaat 
- Fumigatie certificaat 

 
Geldstromen vergemakkelijken door de beschrijvende documenten 

- Facturen: handelsfacturen, consulaire factuur, douane factuur, pro forma factuur, paklijst 
- Vergunningen 
- Hoe omgaan met vragen van klanten om documenten aan te passen? 
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- Welke interactie heb je met de douane? 
- Aan welke BTW verplichtingen moet je voldoen? 
- Wat is het belang van douanedocumenten? 

 
Preventief denken geconcretiseerd in verzekeringsdocumenten 

- De belangen van het bedrijf 
- De belangen van de klant 
- De geldstroom 
- Het verzekerde goed 

 
Tussenpersonen in transport 
- Rol, belang en verantwoordelijkheden van deze partijen 
- Vervoerscommissionair, vervoersmakelaar, commissionair expediteur 
- Andere dienstverleners in de logistiek 
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Doelgroep Medewerkers verantwoordelijk voor het beheer en opvolgen van de 
goederen- en informatie stromen in de industrie en logistieke 
dienstverlening 

Aanpak Interactief 
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent 
Oefeningen en dossierstudies 

Duur opleiding 2 dagen van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17, richting 
Kortrijk 
Donderdag 29 september en 6 oktober 2022 
 
Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 7 en 14 maart 2023 
 

Deelname Leden Fedustria, Co-Valent*: 820 € / deelnemer  
Niet-leden: 960 € / deelnemer 
 
’s Middags voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 
 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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UPDATE INCOTERMS 2020 

 

U weet inmiddels dat de Incoterms®2010 een update hebben gekregen. Met ingang van september 
2019 werden de aangepaste Incoterms 2020 van kracht. 
 
Tijdens de sessie Update Incoterms 2020 krijgt u inzicht in de gewijzigde Incoterms, het waarom, het 
belang van deze wijzigingen en de implicaties ervan. 
 
Volgende topics komen aan bod: 
 

• Wat is er nieuw bij de Incoterms 2020: 

• Hoe omgaan met FCA en FOB 

• Zijn EXW en DDP verdwenen? 

• Welke Incoterms kan je best in welke situaties gebruiken, wat is de “intended use” 

• De Incoterms en de VGM 

• Wat met de douaneformaliteiten bij export, import en transit 

• Voor iedere Incoterm worden duidelijk de verantwoordelijkheden kosten en taken van de koper en 
de verkoper bekeken. 

• Wat zijn de kritische punten en wat is de betekenis  

• Welke risico’s worden door de verzekering gedekt  

• Wie zal het contract aangaan met de vervoerder en wie geeft instructies voor het opmaken van de 
vervoersdocumenten.  

 
De docent, dhr Valentin Lambrechts, maakt actief deel uit van de Commissie Incoterms 2020 van de 
International Chamber of Commerce (ICC). 
U krijgt dus de informatie uit eerste hand! 
 
Basiskennis van de Incoterms is noodzakelijk. 
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Doelgroep Logistieke en Administratieve medewerkers, leidinggevenden inkoop, 
commercieel verantwoordelijken en customer service medewerkers uit 
de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven. 

Aanpak Interactief 
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent 
 

Duur opleiding 0.5 dag van 9u tot 12.30u 

Locatie en datum Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Donderdag 8 december 2022 (vm) 
 
Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 1 juni 2023 (vm) 
 

Deelname Leden Fedustria: 380 € / deelnemer  
Niet-leden: 450 € / deelnemer 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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Basisopleiding Incoterms 2020 

Laat de Incoterms 2020 geen ‘cost of doing business’ zijn want die kunnen hoog oplopen maar 
bovendien vermeden. 
 

• Kent u bijvoorbeeld het verschil tussen bijvoorbeeld CFR Mexico City en CIP Mexico City? 

• Is FOB of FCA Zaventem hetzelfde? 

• Heeft u CFR verkocht maar boekt u een schip onder Full Liner Terms  terwijl het Free Out moet zijn 
of de Incoterm DAT? 

• Laadt u toch de vrachtwagen ondanks het gebruik van de Incoterm EXW? En de douane 
formaliteiten? Gebruikt u dan niet beter FCA? 

• Wat met legalisatiekosten die tot 1000 € per zending kunnen oplopen? 

• Zijn de Incoterms EXW en DDP verdwenen? 
 
 
U dient zich bewust te zijn van wat de kosten van het verkeerd gebruik van de Incoterms 2020  
betekenen. Onze ervaring is dat bedrijven vaak extra kosten betalen zonder te weten dat die eigenlijk 
niet voor hen zijn. Ook de communicatie tussen leverancier en klant moet duidelijk zijn. Daarom is het 
ook belangrijk dat verkoop in eerste instantie zich bewust moet zijn van de consequenties van het 
gebruik van de een of gene Incoterm. 
 
In 1 dag tijd krijgt u een goed beeld van de Incoterms 2020. U krijgt antwoord op vele vragen en u kan 
aftoetsen of uw bedrijf goed bezig is. 
 
Onze consultant-trainer is gespecialiseerd in de Incoterms 2020. Hij heeft hier meer dan 20 jaar 
ervaring in en is lid van de Commissie Incoterms 2020 bij het ICC. 
Een betere ervaringsdeskundige kunt u zich niet inbeelden! 
 

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes! 
U kan vóór de opleiding start, situaties uit uw dagelijkse praktijk doorsturen  
die oorzaak waren van interne discussies, onvoorziene kosten hebben veroorzaakt, ontevreden 

klanten hebben gegenereerd, enz.  

 
PROGRAMMA 
 
 

• Korte historiek van de Incoterms 

• De Incoterms 2020 een bijsturing van de regels 

• De structuur en indeling van de Incoterms: een overzicht van alle Incoterms 

• Hoe de juiste afspraken maken met mijn klanten en leveranciers, verwarring en foute interpretaties 
vermijden 

• Enkele belangrijke punten gerelateerd aan de Incoterms: verpakking, het vervoercontract, inspectie 
van goederen, douaneafwikkeling 

• Incoterms – interactie tussen marketing, financiële departementen, verzendingsafdeling 

• Gebruik van de Incoterms in nationale/internationale contracten 

• Betalingscondities: vooruitbetaling, documenten tegen betaling, tegen acceptatie, betaling uit 
accreditief: wat is betaald door de Incoterms en wat niet, … 

• Hoe zit het met eigendomsoverdracht? 
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• Praktische tool: bespreking van de import- en export beslissingsboom! 

• Een aantal beschouwingen 

• Oefeningen op het kiezen van een Incoterm regel 

• Oefeningen op kostenverdeling per Incoterm-regel  

• Oefening op “taakverdeling” 
 

 

 

 

 

Doelgroep Logistieke en Administratieve medewerkers, leidinggevenden inkoop, 
commercieel verantwoordelijken en customer service medewerkers uit 
de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven. 

Aanpak Interactief 
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent 
Oefeningen en dossierstudies 

Duur van de opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 

Locatie en datum Nazareth - Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Dinsdag 18 oktober 2022 
 
Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 7 februari 2023 
 

Deelname Leden Fedustria, Co-Valent*: 410 € / deelnemer  
Niet-leden: 480 € / deelnemer 
  
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 
‘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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DOUANE FORMALITEITEN 

Update douane 2022  

De vrijhandelsakkoorden: een praktische aanpak op douanegebied  

 

Het Europees handelsbeleid waarvan de vrijhandelsakkoorden een groot deel uitmaken, heeft als eerste doel markten te 

openen voor de Europese importeurs en exporteurs. 

En er zijn er de laatste jaren een aantal afgesloten. 

Daar kun je voordeel uit halen. 

De infosessie zal je toelaten zicht te krijgen op de verschillende akkoorden, de consequenties en voordelen ervan, hoe je je 

er voordeel kunt uithalen! 

Je kunt hiermee onmiddellijk aan de slag. 

Er zal ruimschoots tijd voorzien worden om uw vragen te beantwoorden en te bespreken. 

Uw voordeel:  

Deze infosessie zal uw onderneming in staat stellen nieuwe opportuniteiten te spotten, en ervoor te zorgen dat de supply chain 

van en naar deze landen in de toekomst gegarandeerd blijft.  

Het spreekt voor zich dat op de meest recente ontwikkelingen inzake vrijhandelsakkoorden tijdens de 
sessie zal ingegaan worden. 

 DE TOPICS VANDAAG VAN DE INFOSESSIE ZIJN:  

• De vrijhandelsakkoorden van: het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Singapore, Vietnam 

• Wat betekent dit voor de ‘Oorsprongsregels’ 

• Bewijsdocumenten 

• Wat doe je best: Rex-nummer of een vergunning ‘toegelaten exporteur’ aanvragen 

 

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 Alle medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij 
de bedrijfsvoering van hun organisatie: CEO’s, CFO’s, COO’s, 
bedrijfsleiders, beslissingsnemers uit de afdelingen finance, sales, inkoop, 
transport en douane 

Duur van de opleiding 0.5 dag van 9u tot 12.30u 

Data en locatie Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 4 oktober 2022 
 
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Donderdag 9 maart 2023 
 

Deelname Leden Fedustria, Supply  Chain Masters : 380 € / deelnemer  
Niet-leden: 450 € / deelnemer 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 

 
  



 Logistiek- en Transportbeheer | Programma en agenda | Najaar 2022 – Voorjaar 2023  • 28 
  

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 

  

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 
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• 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  
 

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.  
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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. 

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 2022 
 

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.co-
valent.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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Basisopleiding accijnzen 

Het Belgische accijnslandschap is uitermate versnipperd. Naast de regelgeving ter uitwerking van de 

Europese basisrichtlijn 2008/118/EG bestaan er tal van bijzondere regelgevingen die de productie, 

opslag, verzending en gebruik van de zogenaamde communautaire accijnsgoederen (alcohol, tabak en 

energieproducten en elektriciteit) beheersen. Verder kent België nog specifieke bepalingen inzake de 

nationale accijnsgoederen. 

Een grondige kennis van de basisregels inzake accijnzen is onontbeerlijk wanneer men in de 

bedrijfsvoering met dergelijke producten geconfronteerd wordt.  

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij het EU- en Belgische accijnslandschap, met bijzondere 
aandacht voor de communautaire en nationale accijnsgoederen, en hun respectievelijke 
schoringssystemen. 
 

In dit licht biedt de opleiding een overzicht van de basisbeginselen inzake accijnzen, en wordt vanuit 

praktisch oogpunt gekeken naar een aantal belangrijke aspecten zoals het verkeer onder de 

schorsingsregeling (EMCS), informatie met betrekking tot heersende tarieven, vrijstellingsgronden, 

etc. 

Specifiek komen aan bod: 

• Situering  van de basiswetgeving, 

• Definities en kernbegrippen 

• Soorten accijnsgoederen en -producten 

• Het schorsingssysteem (productie, opslag en vervoer) 

• Verschuldigdheid en schuldenaar 

• Accijnsaangifte en betaling 

• Vrijstellingsgronden 

• Het belastingentrepot 

• Vervoer van accijnsgoederen onder de schorsingsregeling 

• De werking van het EMCS-systeem 

• Vervoer van accijnsgoederen en -producten in verbruik 

• Aandachtspunten in de commerciële relatie 

• Praktijkcases en oefeningen 

  

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 De opleiding is een aanrader voor eenieder die vanuit zijn praktijk  
bij de BTW en-of douaneafhandeling van in- en /of uitvoertransacties  
is betrokken. 
Iedere douane en/ of BTW professional die een klare kijk op beide  
aspecten van het in- en uitvoerproces wenst te krijgen. 
Dus zowel directies finance, taks, logistiek, inkoop, sales  
en hun leidinggevenden en operationele medewerkers  

         
 

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

Duur opleiding 2 dagen van 9u tot 16.30u 
 

Locatie en datum Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 8 en 15 november 2022 
 
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Dinsdag 6 en 13 juni 2023 
 

Deelname Leden Co-Valent*: 820 € / deelnemer 
Niet-leden: 960 € 
 
’s Middags voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21% BTW 
 
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO -Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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Handleiding voor een correcte waardering van goederen voor 
douanedoeleinden   

Voor het correct bepalen van de rechten bij invoer is het belangrijk dat een correcte waarde voor de 
goederen wordt gehanteerd.  
 
Maar wat is de waarde van goederen voor douanedoeleinden?  
Al te vaak wordt verkeerdelijk de factuurprijs zonder meer gehanteerd, zonder rekening te houden met 
de geldende beperkingen, verplichtingen tot bijtelling of mogelijkheden tot vermindering.  
En wat moet u als onderneming doen indien er geen bruikbare verkoopprijs voor de goederen 
beschikbaar is, of wanneer uw klant u  vraagt een zogenaamde pro-forma factuur op te stellen? 
 
Gedurende deze opleiding komen de diverse regels en methodes voor de berekening van de waarde 
voor douanedoeleinden aan bod.  

Op het programma staan onder meer: 

• Verplichtingen van de aangever 

• Waarde en het Enig document 

• Vaststellen van de douanewaarde 

• De transactiewaarde 

• Overige methoden voor vaststelling van de Douanewaarde 

• Bijzondere gevallen zoals retourzendingen, samples, etc. 

• Link met transfer pricing 
• De aangifte DV1 

 
 
 

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. 

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 
Dinsdag 29 november 2022 
 
Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 25 mei 2023 
 

Deelname Leden Fedustria, Co-Valent*: 410 € / deelnemer  
Niet-leden: 480 € / deelnemer 
 
‘s Middags voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 
 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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WEBINAR UPDATE DOUANE 2022 – 2023 : WAT IS NIEUW IN HET 
DOUANELANDSCHAP ?   

 

De douaneprocessen wijzigen voortdurend ! 

De nieuwe applicaties en regels volgen mekaar in een ijltempo op. 

Wij beseffen dat het niet eenvoudig is om steeds de meest recente informatie bij te houden en 

toe te passen. 

Vandaar dit webinar. 

 

Loop je als producent / exporteur / logistieke dienstverlener ook vaak tegen de complexe regels 

van oorsprong en preferenties aan ? 

Verlies je als verlader of transporteur ook vaak kostbare tijd doordat je de procedures niet onder 

de knie hebt? 

Zijn de douanedocumenten voor jou ook ondoorgrondelijk? 

Of is je onderneming geraakt door de crisis in Oekraïne ? 

 

Tijdens deze online infosessie van 2u wordt ingezoomd op een aantal processen die onlangs of 

zeer binnenkort een facelift zullen krijgen. 

 

PROGRAMMA  

• Wijziging regels van preferentiële oorsprong in de overeenkomst PEM 

• Nieuwe MASP-processen bij invoer, uitvoer en transit 

• Nieuwigheden in het douanetarief van 2022 - verplicht ! 

• Gebruik van de HS-code voor alle goederenbewegingen ! 

• Overzicht van de sanctiemaatregelen ten aanzien van Rusland, Belarus en Oekraïne 

Het programma alleen al bewijst dat dit webinar meer dan zijn prijs waard zal zijn. 

Bovendien wordt het gebracht door een docente uit het werkveld: 

Mevr Dorothy Cardoen, Adviseur afdelingshoofd Operations 1ste lijn bij AAD A Antwerpen 

(Algemene Administratie van Douane en Accijnzen). 

 

 

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 Verladers, exporteurs, importeurs, productiebedrijven, logistieke 
dienstverleners, consolidators 

Aanpak Interactief 
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent 
 

Duur webinar ONLINE 2 uur. Van 10u tot 12u. 
Platform: Teams 

Data ONLIINE Donderdag 15 september 2022 
Donderdag 2 maart 2023 

Deelname 200 € / deelnemer 
 
Exclusief 21 % BTW 
 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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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, Co-Valent*: 410 € / deelnemer  
Niet-leden: 480 € / deelnemer  
 
‘s Middags voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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Het optimaliseren van uw douaneactiviteiten d.m.v. bijzondere 
regelingen en vereenvoudigde procedures   

Het standaard douaneproces is een vaak kostelijk en tijdrovend gebeuren. Er bestaan evenwel vele 
mogelijkheden om dit proces te optimaliseren en te vereenvoudigingen.  
 
Het gaat daarbij zowel om het uitsparen van invoerrechten als om het vlot en efficiënt laten verlopen 
van de aangifteprocedure.  
 
Deze opleiding heeft als doel de deelnemer wegwijs te maken in de veelheid aan voorhanden zijnde 
mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor de voordelen en verplichtingen die voor elk van hen 
gelden.  
 
Een aantal van de concepten die nader toegelicht worden zijn de actieve veredeling, het douane-
entrepot, de transitregeling, de passieve veredeling, tijdelijke opslag, inschrijving in de administratie van 
de aangever, vrijstelling van kennisgeving, laad- en losplaats, toegelaten afzender/ontvanger, uitstel van 
betaling, verlaging van de borgstelling, etc. 

Op het programma staan onder meer: 

• Wettelijk kader 

• De tijdelijke opslag 

• Actieve veredeling 

• Passieve veredeling 

• Douane-entrepots 

• Diverse vereenvoudigingen 

• Vergunningen en voorwaarden 

• Borgstelling 

• Voor- en nadelen 

• Werking 

• Wat staat er nog aan te komen? 
 
 

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. 

Aanpak Interactief 
Theoretische basis en gestaafd met voorbeelden en oefeningen  

Duur opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 

Locatie en datum Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 17 november 2022 
 
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 

Deelname Leden Fedustria, Co-Valent*: 410 € / deelnemer  
Niet-leden: 480 € / deelnemer 
 
’s Middag voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 

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

De douanenomenclatuur is een internationaal gegeven, een universele taal om je goederen te 
benoemen met een cijfercode. Een juiste indeling van de goederen garandeert een vlotte en correcte 
verwerking van je douaneformaliteiten.  
 
Vanaf 2023 zal voor elke douaneregeling en elke goederenbeweging in de EU het gebruik van de 
nomenclatuurcode verplicht zijn.   
 
Je maakt kennis met de structuur en het concept van de douanenomenclatuur en wordt aan de hand 
van concrete voorbeelden en cases stilgestaan bij de methodiek en het gebruik van de indelingsregelsIn 
dit licht biedt de opleiding een overzicht van de basisbeginselen inzake classificatie, en wordt vanuit 
praktisch oogpunt gekeken naar een aantal belangrijke aspecten zoals de bronnen voor classificatie, de 
bij indeling te hanteren basisbeginselen, de principes inzake specifieke goederen zoals sets, 
wisselstukken, verpakkingsmiddelen, etc.  

Volgende thema’s komen aan bod: 

• Wat is het belang, de impact en het risico verbonden aan de indeling van goederen? 

• Waar vind ik de indeling van goederen terug? 

• Hoe ga ik te werk? 

• Waar dien ik in het bijzonder op te letten? 

• Correcte gebruik van de indelingsregels 

• Wat zijn de voor mijn goederen relevante indelingscriteria? 

• Welke bronnen bestaan er om mij bij de indeling te helpen? 

• Is het verstandig de goederencode aan derden te vragen / mee te delen? 

• Kan ik zekerheid omtrent mijn goederencode bekomen? 

• Hoe vraag ik een BTI aan, en is dit aangewezen? 

• Wat indien de Administratie of mijn klant het niet eens is met de gehanteerde indeling? 

• Praktijkcases en oefeningen 

  
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 De opleiding is een aanrader voor eenieder die vanuit zijn praktijk bij de 
indeling van goederen is betrokken of ermee te maken zal krijgen. 

Aanpak LAPTOP MEEBRENGEN ! 
 
Interactief 
Theoretische basis en gestaafd met voorbeelden en oefeningen uit de 
praktijk van de docent én de deelnemers. 
 
Workshop. 

Duur opleiding 2 dagen van 9u tot 16.30u 
 

Locatie en data Nazareth – Hotel Van Der  Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Dinsdag 6 en 13 december 2022 
 
Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 4 en 11 mei 2023 
 

Deelname Leden Fedustria, Co-Valent*, Supply Chain Masters: 820 € / 

deelnemer 

Niet-leden: 960 € 

 

’s Middags voorzien we een broodjeslunch 

 

Prijzen exclusief 21% BTW 

 

* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 

 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 

Erkenningsnummer DV.O105688 
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Oorsprongscertificaten –  
De oorsprong van goederen met zijn commerciële en fiscale impact 

Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het belangrijk de wetgeving te 
beheersen. 
De Europese Unie heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten. Een helder begrip van die 
akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te kunnen genieten, zowel bij invoer als 
bij uitvoer. 

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt. Deze opleiding houdt rekening met alle 
wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk. 

• Wat zijn de verschillen tussen niet-preferentiële en preferentiële oorsprong? 

• Met welke landen hebben we een vrijhandelsakkoord? 

• Uw klanten vragen een oorsprongscertificaat: 
- Is het mogelijk?   - Is het nodig?   - Is het nuttig?   - Is het verplicht? 

• Wat zijn de oorsprong verlenende be- of verwerkingen? 

• Hoe kan ik de oorsprong van de uitgevoerde goederen bewijzen? 

• Welk oorsprongsbewijs mag of moet ik afleveren? 

• Hoe word ik toegelaten exporteur? 

• Hoe word ik geregistreerde exporteur (REX-systeem)? 

• Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om van de preferentiële oorsprong te genieten bij de 
import? 

• Hoe kan ik een oorsprongsbewijs binnen de EU krijgen of afleveren? 

• U wilt weten waar u geactualiseerde informatie kunt vinden? 
 

De belangrijkste hoofdstukken ‘Niet-preferentiële en Preferentiële oorsprong worden toegelicht:  

Niet-preferentiële oorsprong 
 
• Het elektronisch certificaat (www.digichambers.be) 

De Wereldhandelsorganisatie en de oorsprongsregels 

• De Europese wetgeving: de basis oorsprong verlenende regels 

• De bevoegde autoriteiten voor het verlenen van de niet-preferentiële oorsprong 

• Toepassingsgebieden van de niet-preferentiële oorsprong 

Het niet-preferentieel oorsprongscertificaat 

Preferentiële oorsprong 
 

• Overzicht van de door de EU afgesloten akkoorden op het gebied van preferentiële oorsprong 

• De oorsprong verlenende be- of verwerkingen 

• De ontoereikende be- of verwerkingen 

• Voorbeelden van toereikende be- of verwerkingen 

• De certificaten (EUR.1 – Eur-MED) en de andere oorpsrongsbewijzen 

• De toegelaten en de geregistreerde exporteurs 

• De leveranciersverklaringen 

• De cumulatiemogelijkheden 

• Het territorialiteitsbeginsel 

• Het rechtstreeks vervoer (behandelingsverbod) 

• De no-drawback regel 

• De algemene tolerantieregel 

• De gescheiden boekhouding 

• De bijzonderheden van de verschillende akkoorden 

• De handel met Turkije (vrijhandelsakkoord en douane-unie) 

• De toekomst op het gebied van preferentiële oorsprongsregels 
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Deze opleiding zal u een antwoord geven niet alleen op al deze vragen, maar ook op alle andere 
vragen die u nog zou hebben! 

 
 

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

Aanpak LAPTOP MEEBRENGEN ! 
De aanpak is interactief. 
Gebruik van cases en dossiers uit de praktijk van de docent en 
deelnemers. 
De opleiding heeft als doel het praktisch dagelijks gebruik van de 
wetgeving om kunnen te bepalen of de geëxporteerde goederen kunnen 
genieten, of niet, van de Europese oorsprong. 
 

Duur opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Sint-Niklaas – Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 9 juni 2022 
 

Deelname Leden Fedustria, Co-Valent*: 410 € / deelnemer 

Niet-leden: 480 € 

 

’s Middags voorzien we een broodjeslunch 

 

Prijzen exclusief 21% BTW 

 

* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 

 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO -

Opleidingsportefeuille. 

Erkenningsnummer DV.O105688 

 
 
 
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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De link tussen douane en BTW – Verhouding tussen de te vervullen 
BTW- en douaneformaliteiten !    

Deze opleiding biedt de deelnemer een praktische kijk op de diverse indirecte fiscale aspecten die 

komen kijken bij de internationale handelingen van een onderneming.  

BTW en douanerechten nemen een belangrijke plaats in de fiscale opbrengsten van de overheid. 

Tegelijkertijd wordt het takenpakket van de douane-administratie en daarmee ook de verplichtingen 

van de ondernemingen die actief zijn op het vlak van de internationale handel, er niet minder op.  

Op het vlak van invoer en uitvoer zijn BTW en douane onlosmakelijk met elkaar verweven. Het is dus 

van cruciaal belang de formaliteiten en verplichtingen vanuit beide perspectieven te bekijken, en te 

vervullen, om tot een kwalitatieve en regelmatige afhandeling van grensoverschrijdende (niet-EU) 

transacties te komen. 

BTW en douaneformaliteiten worden evenwel vaak onderschat wanneer binnen een onderneming 

nieuwe goederenstromen worden opgezet. Daarbij wordt er ook vaak verkeerdelijk van uitgegaan dat 

de BTW formaliteiten rond in- en uitvoer overeenstemmen met de regels die van toepassing zijn op 

lokale, dan wel intracommunautaire transacties.  

Deze opleiding zal u een antwoord geven op uw vragen. Stuur ons op voorhand vragen en cases! 

Wij zullen deze in de opleiding graag bespreken. 

 

PROGRAMMA 

• Hoe verloopt een uitvoer BTW- en douanematig? 

• Waar dien ik op te letten in het kader van de BTW-vrijstelling voor uitvoer?   

• Invoer: in het vrije verkeer brengen of een andere douaneregeling toepassen? En wat dan met de 

BTW? 

• Behandeling in geval van bijzondere gevallen zoals kettingverkopen, toll manufacturing, EXW of 

DDP Incoterms, etc. 

• Mogelijkheid tot verlegging van invoer-BTW 

• Relevante elementen op het enig document 

• Verwerking in de BTW-aangifte 

• Vrijstelling BTW bij uitvoer (en verzending) en het proces uitgaan van goederen 

 

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 De opleiding is een aanrader voor eenieder die vanuit zijn praktijk bij 

de BTW en-of douaneafhandeling van in- en /of uitvoertransacties is 

betrokken.  

Iedere douane en/ of BTW professional die een klare kijk op beide 

aspecten van het in- en uitvoerproces wenst te krijgen. 

Dus zowel directies finance, taks, logistiek, inkoop, sales en hun 

leidinggevenden en operationele medewerkers  

Aanpak Vertrekkend van uit het wetgevend kader met cases en dossiers uit de 
praktijk van de docenten en van de deelnemers. 
Een basiskennis douane, door opleidingen of door praktische ervaring, 
is een noodzaak. 

Duur opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 13 oktober 2022 
 
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk  
Dinsdag 9 mei 2023 
 

Deelname Leden Fedustria, Supply Chain Masters, Co-Valent*: 410 € / deelnemer 
Niet-leden: 480 € 
 

* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 

Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-

valent.be 

 

’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 
 

 
 

  



 Logistiek- en Transportbeheer | Programma en agenda | Najaar 2022 – Voorjaar 2023  • 47 
  

TRANSPORTBEHEER & TRANSPORTORGANISATIE 

Pak uw tenderproces precies en volledig aan!  

 

Goed begonnen is half gewonnen!  
Verbeteren van transport kwaliteit en –kost start bij het opstellen van een tender, een prijsaanvraag 
voor uw type business. 
 
Deze opleiding begeleidt u stap voor stap bij het opmaken van een tender document en het 
begeleiden van de prijsaanvraag. 
 
Doorheen de opleiding loopt een generieke case die de vertaalslag maakt van de theorie naar de 
praktijk. 
 

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes! 
U kan vóór de opleiding start, cases uit uw dagelijkse praktijk doorsturen. 

 
Inleiding: Waarom een tender maken voor Transport? 

• Belang van nadenken over uw type transport business voor tendering 

• Vastleggen van de doelstellingen 

• Pre-analyses en data voor tender 

• Definities en begrippen 

• Opdracht: toelichten case waaraan zal gewerkt worden 
 
Inhoud van de tender? 

• Welke soort informatie hoort thuis in de tender 

• Kwalitatieve en kwantitatieve data voor de tender? 

• Interpretatie van data nodig voor de transporttender 

• Prijstemplate voor de tender: weg-, lucht- en zeevracht 

• Werken aan de inhoud van de opdracht 
 
Hoe verloopt het opzetten en opvolgen van een transporttender? 

• Het tender proces en overleg 

• De opvolging van de tender 

• De uitvoering van het tender proces 

• Vervolgstappen in de case 
 
Selectie van kandidaat transporteurs/dienstverleners 

• Hoe selecteren we kandidaat transporteurs? 

• Hoe benaderen we in zulk proces onze huidige partners? 

• Vooronderzoek en marktkennis 

• Hoe omgaan met deze transporteurs gedurende het tender proces 
 
Afsluiten van de tender 

• Keuzes en verantwoording 

• Omgaan met transporteurs die willen “blijven bieden” 
 
Conclusie 

• Ervaringen 

• Toelichten templates voor weg-, lucht-, en zeevracht 
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Doelgroep  Deze opleiding is gericht naar medewerkers en leidinggevenden 
verantwoordelijk voor het opzetten van tender processen en hun kennis 
wensen uit te diepen en te structureren. 

Aanpak De opleiding wordt gegeven door een expert met jarenlange ervaring in 
deze materie. 
Tijdens de opleiding worden cases besproken en templates aangereikt. 
 

Duur opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 
 

Locatie en datum Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Dinsdag 6 december 2022 
 
Sint-Niklaas - Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 30 mei 2023 
 

Deelname Leden: 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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Service Level Agreements in transport 

 
Goede afspraken maken goede vrienden!  
Maak van meet af aan duidelijke afspraken over kwaliteit en prestatie indicatoren. 
 
Deze opleiding begeleidt u stap voor stap bij het opzetten van SLA met uw dienstverlener. 
 
Doorheen de opleiding loopt een opdracht die de vertaalslag maakt van de theorie naar de praktijk. 
De case is gebaseerd op een transport lastenboek. Een generieke case die zeker in alle sectoren kan 
worden gebruikt! 
 
 

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes! 
U kan vóór de opleiding start, documenten of situaties uit uw dagelijkse praktijk doorsturen  
die oorzaak waren van interne discussies, onvoorziene kosten hebben veroorzaakt, ontevreden  
klanten hebben gegenereerd, enz.  

 
Inleiding: Waarom zouden we een SLA maken voor Transport? 

• Partnerships en dienen van gemeenschappelijke klanten 

• Service afspraken en hun belang 

• Definities en begrippen 

• Opdracht: toelichten case waaraan zal gewerkt worden 
 
Hoe vullen we de SLA inhoudelijk matig in? 

• Contract versus Service Level Agreement 

• Hoe bepalen we de inhoud van de SLA en wat hoort in annex? 

• Werken aan de inhoud van de opdracht SLA transport 
 
Hoe werkt het opzetten van een SLA tussen partijen? 

• Het SLA proces en overleg 

• De opvolging van de SLA gedurende de samenwerking 

• Vertaling van dit onderwerp naar de opdracht SLA transport 
 
Welke partijen betrekken we bij het opzetten van de SLA? 

• Opdrachtgever en dienstverlener voor transport 

• Andere betrokken partijen en omgang met derden 

• Rollen en verantwoordelijkheden van de partijen 

• Omgang met risico’s in het relatiebeheer 

• Opdracht: toepassen kennis op case transport 
 
Hoe kunnen we de prestatie objectief evalueren? 

• Keuze en opzetten van prestatie indicatoren (KPI’s) voor transport 

• Opvolging en rapportering van de KPI’s 

• Gevolgen voor de samenwerking en hoe vastleggen in de SLA 

• Opdracht: opzetten van prestatiemeting voor de opdracht SLA transport 
 
Conclusie 

• Ervaringen 

• Afsluiten opdracht SLA voor transport 
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Doelgroep  Deze opleiding is gericht naar medewerkers en leidinggevenden die 
dagelijks te maken hebben met internationaal transport van goederen en 
die service level agreements willen implementeren en beheren of hun 
huidige systeem willen toetsen aan de kennis en ervaring van de docent. 

Aanpak Doorheen de opleiding loopt een opdracht die de vertaalslag maakt van 
de theorie naar de praktijk. 
De case is gebaseerd op een transport lastenboek. Een generieke case 
die zeker in alle sectoren kan worden gebruikt! 

Duur opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 

Locatie en datum Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Dinsdag 15 november 2022 
 
Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 28 maart 2023 
 

Deelname Leden: 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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Prestaties van uw vervoerder meten d.m.v. performantie meting 

Onze transporteurs vormen het hart van onze logistieke flow. Zij zorgen ervoor dat alle goederen op 
tijd ter plaatse geraken. 
 
Maar hoe weet je nu of je transporteur goed bezig is? 
Uw transporteur voert vele leveringen voor u uit en soms gaat het niet zoals verwacht. 
Hoe objectiveer je best zijn prestaties en zorg je ervoor dat de objectiviteit wint van de perceptie? 
 
Individueel gekozen KPI’s kunnen u hierbij helpen, doch de SUPPLIER QUALITY RAITING of kortweg 
SQR gaat nog een stukje verder. 
Het laat je toe om de prestaties van je transporteur te meten in de tijd, impact op de organisatie én 
om verschillende vervoerders objectief te evalueren. 
 
Deze opleiding van slechts één dag vangt aan met het belang en opzet van KPI’s en leert je de techniek 
om transporteurs objectief te evalueren! 
 
 
 

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes! 
U kan vóór de opleiding start, documenten of situaties uit uw dagelijkse praktijk doorsturen  
die oorzaak waren van interne discussies, onvoorziene kosten hebben veroorzaakt, ontevreden  
klanten hebben gegenereerd, enz.  

 
 

• Wat zijn KPI’s: definities en belang 

• Dashboard – Kritische Succesfactoren - KPI’s - Balanced Scorecard: wat is het verschil?  

• Waaraan moeten goede KPI’s voldoen? 

• Hoe KPI’s succesvol implementeren in uw organisatie? 

• Waarop letten tijdens een implementatie, waar kan het misgaan? 

• Keuze en opzetten van prestatie indicatoren (KPI’s) voor transport 

• Hoe de prestatiemeting van uw transporteur objectiveren? 

• Hoe omgaan met on-time delivery? 

• Opvolging en rapportering van de KPI’s 

• KPI’s en SLA’s 

• Hoe omgaan met klachten? 
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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. 

Aanpak Vertrekkend van uit het wetgevend kader met cases en dossiers uit de 
praktijk van de docenten en graag ook van de deelnemers. 
Een basiskennis douane, door opleidingen of door praktische ervaring, 
is een noodzaak. 

Duur opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 
 

Locatie en datum Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Dinsdag 18 oktober 2022 
 
Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 9 februari 2023 
 

Deelname Leden: 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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PRODUCTIEBEHEER 

Hoe creëer ik meerwaarde met een ‘Lean aanpak’ voor mijn bedrijf.    

Een eerste kennismaking  

De ‘Lean’ filosofie werd halverwege de jaren ’20 van de vorige eeuw door Toyota bedacht.  

En ‘Lean is vandaag nog steeds belangrijk. 

Bedrijven beogen hiermee de handhaving van een constante kwaliteit van hun organisatie en processen. 

Een uitdaging om hun klanten snel en kwaliteitsvolle eindproducten af te leveren tegen een 

aanvaardbare kost en dus meer winstgevendheid.  

En dit doe je onder andere door de menselijke capaciteiten binnen de organisatie efficiënt in te zetten. 

Deze opleiding laat je proeven van wat ‘Lean denken’ in de praktijk betekent en hoe je vanuit je functie 

kan bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor uw bedrijf. 

 

Onze docent heeft ‘Lean denken’ in verschillende bedrijven geïmplementeerd en kan terugkijken  op 

succesvolle resultaten. 

Hij zal deze tweedaagse opleiding dan ook gegarandeerd praktisch en pragmatisch aanpakken. 

PROGRAMMA 

 Dag 1: 

o Wat is Lean? 

 De zes basisprincipes van Lean 

 Bouwen aan de basis 

 Oog voor ‘Verspilling’ 

 

 

 

o De Lean cultuur:  

 De impact van verandering bij het individu, het team en het management 

 Hoe bereid je het veranderingstraject voor? 

 

o Waarde is de sleutel tot de oplossing 

 Wat is waarde voor de klant, de aandeelhouder, de medewerker 

 Waardestromen in kaart brengen met Value Stream Mapping 

 Hoe kwantificeer ik een waardestroom en bepaal ik mijn doelen? 
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 Dag 2: 

o De Lean gereedschapskist 

 Een zuivere start dankzij de 5S-methodiek 

 Lean 6 Sigma: stappenplan van green belt tot blackbelt – de basis 

 Kaizen: technieken voor continu verbeteren. Hoe hou ik de vlam brandende 

 

OEFENING BAART KUNST 

 

o De Lean management organisatie 

 Het begint bij de klant: het antwoord op de juiste vraag 

 Lean in de ondersteunende organisatie: logistiek, personeel, administratie 
 

 De 10 succesregels voor een geslaagde ‘Lean-switch’ 

 Voorbeelden van succesverhalen 
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Doelgroep  Deze opleiding is gericht naar medewerkers die vandaag reeds in een 
‘Lean’ omgeving werken en die deze methode wensen te kaderen. Of 
medewerkers die in de toekomst in een ‘Lean’ omgeving gaan werken en 
hun inzichten hieromtrent willen verrijken. 
 
Dit betekent concreet: medewerkers uit productie, logistiek, 
administratie of iedereen die wil meewerken aan het optimaliseren van 
de bedrijfsprocessen. 
 

Aanpak De opleiding wordt gegeven door een expert met jarenlange ervaring in 
deze materie. 
Tijdens de opleiding worden cases besproken en oefenen, oefenen, 
oefenen! 
 

Duur opleiding 2 dagen van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Donderdag 20 en 27 oktober 2022 
 
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Donderdag 9 en 16 februari 2023 
  

Deelname Leden: 820 € / deelnemer  
Niet-leden: 960 € / 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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VOORRAADBEHEER 

Operationeel voorraadbeheer 

Vijf goede redenen om deze opleiding bij te wonen: 
 

• Vrijmaken van werkkapitaal, verminderen van stockbreuken en verhoging van de service graad 

• Inzicht geven in methoden van voorraadbeheer en daarbij horende systemen zoals bijvoorbeeld ERP, 
handmatig of KanBan 

• Praktische tips, voorbeelden en oefeningen 

• Onmiddellijk toepasbaar in uw eigen omgeving 

• Voldoende tijd voorzien voor het beantwoorden van vragen vanuit uw omgeving 
 

Maak  van deze opleiding een persoonlijk succes! 
Stuur ons vóór de opleiding start, cases, dossiers of situaties uit uw dagelijkse praktijk! 

 
 

• Verschillende omgevingen (aankoop, productie, distributie, after-sales,..)  

• Verschillende producten (eindproducten, grondstoffen, componenten, wisselstukken,..) 

• Verschillende bedrijfskarakteristieken 

• Doelstellingen van goed voorraadbeheer. Servicemetingen 

• Andere prestatie-indicatoren (met oefeningen) 

• Verschillende methodes (bestelpunt, vaste bestelfrequentie, minimum/maximumvoorraad, 
MRP/ERP, Kanban, just-in-time), met voor elke methode: 

- in welke omgeving in gebruik 
- werking (met oefeningen) 
- welke waarde geven aan bestelhoeveelheid, lotgrootte, veiligheidsvoorraad, bestelpunt, aantal 

Kanbans (met oefeningen)  

• Specifieke situaties (seizoensfluctuaties, seizoencampagnes, productie met beperkte capaciteit, 
producten met beperkte houdbaarheid, aanpak voor wisselstukken,voor verpakkingen, after sales, 
...) 

• ABC-classificatie, VMI (vendor-managed inventory) 

• Voorraadpunten en –niveau’s in de Supply Chain 

• Voorspellingen maken. Goede praktijken 

• Totaalbeeld: Procesbenadering, kwaliteitsmeting en informaticatools (ERP, forecastmodules, 
planningtools,..) 

• Praktische werking van voorraadbeheer. Hoe organiseer ik mijn werk?  
- Hoe bepaal ik mijn prioriteiten? Vermijden van “overreactie” en “nervositeit” 
- Communiceren met klanten, met productie, met verkoop, met leveranciers 
- Praktische tips bij moeilijke situaties 

• Acties ter verbetering van voorraadprestatie 

• Inzoomen op specifieke situatie, vragen of problemen bij deelnemers (indien gewenst) 
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Doelgroep Operationele medewerkers en leidinggevenden die taken vervullen en 
invloed kunnen uitoefenen in het definiëren van de Supply Chain (zoals 
bijvoorbeeld ‘waar voorraad houden in de keten, welke niveau’s, …). 

Aanpak We bieden deelnemers een operationele vorming die hen in staat stelt 
om het voorraadbeheer in hun eigen omgeving te begrijpen, en hun 
effectiviteit (resultaten versus inspanning) te verbeteren. 
Daarom worden de theoretische benaderingen rijkelijk ondersteund door 
oefeningen en case studies. 
We maken ruim de tijd voor het bekijken van specifieke situaties bij 
deelnemers. 
Gegarandeerd een pragmatische aanpak! 
 
Graag een rekenmachine en laptop meebrengen! 

Duur opleiding 2 dagen telkens van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 22 en 29 november 2023 
 
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Donderdag 1 en 8 juni 2023 
 

Deelname Leden Fedustria: 820 € / deelnemer  
Niet-leden: 960 € / deelnemer 
 
’s Middags hebben we een broodjeslunch voorzien 
 
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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VEILIGHEID 

Ladingbeveiliging – de 4 V’s: Veiligheid, Verpakking, 
Verantwoordelijkheid en Verzekeringen! 

 

DEZE OPLEIDING IS NOG STEEDS BELANGRIJK OM VOLGENDE REDENEN :   
 
- voorkomen / beperken van ongevallen 
- bevorderen van de veiligheid van medewerkers en de directe omgeving (wegverkeer, zwakke 

weggebruikers, milieu) 
- voorkomen van geweigerde claims 
- optimalisatie van diensten/bedrijfsorganisatie 
- opereren conform wetgevingen en Europese regelgevingen 
- verhogen van kwaliteit: geen levering van beschadigde goederen of ladingverlies 
- kostenbesparing: geen penaliteiten door het niet nakomen van de service level agreements 

(levertermijnen en -betrouwbaarheid) door ongevallen en beschadigingen 
 
Kortom, kostenbeheer en klantentevredenheid staan centraal! 
 

Maak  van deze opleiding een persoonlijk succes!  
Stuur ons vóór de opleiding start foto’s, cases, situaties uit uw dagelijkse praktijk die u graag 
besproken ziet! 

 
 

PROGRAMMA 
 

• Waarom een cursus over dit thema?  

• Logistiek aspect van een correcte lading en stuwing 

• Wetgeving en de recente wijzigingen van de EN 12195 

• De recente aanpassiing van de geldende wetgeving en regels 

• Verantwoordelijkheden 

• Incoterms: waarvoor staat dit en wat zijn de mogelijke gevolgen? 

• Overzicht en toepassing van het verladingmateriaal  

• Markering en verpakking 

• Lastverdeling bij belading en stuwing 

• Vastzetmiddelen en stouwingsmateriaal 

• Transportverpakking: de zwakke schakel 

• Zeilen, spanriemen en certificaten: feiten en legenden 

• Het belang van het “CMR” document 

• Bewustwording van de verantwoordelijkheid van de medewerkers bij lading en stuwing 

• Inzicht in de gevolgen van incorrecte lading en stuwing 
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Doelgroep Administratieve, commerciële medewerkers en leidinggevenden uit 
magazijn- en transportafdelingen verantwoordelijk voor verzending van 
goederen uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven. 
Operationele medewerkers magazijn verantwoordelijk voor verzending 
en het laden en lossen van vrachtwagens. 
Veiligheidsadviseurs! 
 
De doelgroepen worden bewust gemengd.  
Op die manier krijgt iedere betrokken medewerker bij het thema inzicht 
met welke vragen en problematieken collega’s te maken krijgen. 

Aanpak Interactief. 
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van  cursisten en de 
docent. 

Duur opleiding 1 dag van 9u tot 16.30u 

Locatie en datum Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17  richting 
Kortrijk 
Dinsdag 22 november 2022 
 
Sint-Niklaas -  Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 6 juni 2023 
 

Deelname Leden Fedustria, Co-Valent*: 410 € / deelnemer  
Niet-leden: 480 € / deelnemer 
 
’s Middags voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-
valent.be 
 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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INSPIRATION DAYS – DIGITALISEREN EN AUTOMATISERING 

MODULE 1 

INFOMIDDAG 
Over de meerwaarde van e-documenten in logistiek. 
 

Door digitalisatie veranderen logistieke ondernemingen in IT-bedrijven die logistieke diensten 
aanbieden.’ 

Industrie 4.0 wordt gekenmerkt door digitale oplossingen voor de industrie en logistiek. 
Mede door het Covid-19-virus onderzoeken meer en meer organisaties of deze technologieën 
toegevoegde waarde en veiligheid kunnen bieden voor hun processen.  

Deze sessie gaat in op de technologieën die beschikbaar zijn voor logistieke toepassingen en wat deze 
kunnen betekenen bij de bedrijfsvoering.  

PROGRAMMA 

• E-documenten, meer dan eCMR  

• E-documenten binnen transport en logistiek: Wegtransport / Afval / Chemie 

• Digitalisatie: Weegbruggen / Toegangscontrole / Covid-19 en kiosken / Timeslotting / 
Yardmanagement / ... 

• Voordelen van digitalisatie: Transparantie / Efficiëntie en transparantie in de ketensamenwerking / 
Toegangscontrole / Covid-9 en kiosken: contactloos  

• Integratie en collaboratie  

• Do’s en dont’s  
• Hoe zit het met de legale aspecten van de digitalisatie? Zijn we hier klaar voor?   
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Doelgroep Alle medewerkers die inzichten willen verwerven in technologieën die 
vandaag hun werkomgeving ondersteunen. 
Leidinggevenden en directies die voor de opdracht staan om hun 
logistiek efficiënter en winstgevender te maken door middel van de 
nieuwe technologieën die in de markt aangeboden worden.  
Medewerkers die al de technologische mogelijkheden gestructureerd 
willen benaderen. 
 Interactief en begeleid door een ervaren spreker! 

Aanpak Interactief en begeleid door een ervaren spreker! 
 

Duur van de opleiding 0.5 dag van 13u tot 16.30u 
 

Locatie en datum 2845 Niel – Logiville, Galileilaan 3 
 
Dinsdag 8 november 2022 
 
Dinsdag 16 mei 2023 
 

Deelname Leden: 380 € / deelnemer  
Niet-leden: 450 € / deelnemer 

Prijzen exclusief 21 % BTW 
 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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INSPIRATION DAYS : AUTOMATISEREN EN DIGITALISEREN 

Module 2:  

FLOWMANAGEMENT OP UW TERREIN    

 

Industrie 4.0 is gekenmerkt door automatisatie en digitale oplossingen voor de industrie en logistieke 
dienstverlening. 
Meer en meer organisaties onderzoeken of deze technologieën toegevoegde waarde kunnen bieden 
voor hun processen. 
 
U vooraf informeren over deze technologieën is van cruciaal belang. 
 
De ‘INSPIRATION DAYS’ – Automatiseren en digitaliseren’ kunnen u hierbij helpen. 
Momenteel zijn er 3 modules en deze zullen later zeker nog uitgebreid worden: 
 

- Module 1: 

OVER DE MEERWAARDE VAN DIGITALISATIE IN DE LOGISTIEK 

 

- Module 2:  

OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE- EN MATERIAALSTROMEN OP UW TERREIN 

MET EEN ‘BELEVINGSTOCHT’ in LOGIVILLE 

 

- Module 3: 

WAREHOUSING: UITDAGINGEN VAN VANDAAG EN MORGEN  

Aan de lijve ondervinden in ‘FABRIEK LOGISTIEK’   

 
Module 2 focust op de processen die zich buiten op uw terrein afspelen. 
 
Wij geven u een inkijk in de mogelijkheden van vandaag en morgen. 
Wat kunnen ze betekenen? Wat is de investeringskost en de ROI? Wat betekenen deze slimme 
systemen voor onze medewerkers? Bieden deze systemen een oplossing voor de personeelskrapte? 
En nog zoveel meer. 
 
Een praktische aanpak staat hierbij centraal. Niet alleen onze sprekers zijn hierbij key maar ook de 
locatie ‘LOGIVILLE’ te Niel speelt hierin een cruciale rol. 
Na de uiteenzettingen maken we samen een ‘Digitale belevingstocht’. Ga alvast een kijkje nemen op 
de website van LogiVille: Beleef de toekomst - LogiVille  
 
Wist u dit? 
Metaalverwerkende bedrijven kunnen rekenen op subsidiëring van hun digitaliseringsproject! 
Hier hoort u ook meer van. 
 
Wij stellen u even de sprekers voor: 
 

- Jan De Kimpe, Expert logistiek en supply chain management Logisol Pro, Chief Solution Officer 

bij ART4L, docent KULeuven en PICS Belgium.  

Zijn loopbaan speelt zich af rond WMS, transport en logistieke systemen, analyses met het oog 

op verbeteringen en integratie van hulpmiddelen en technologie.  

Via ART4L is hij nauw betrokken bij automatisering en digitalisatie in transport en logistiek. 

 

https://logiville.be/nl/beleven
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- ir Marc Haenebalcke, Partner 4DVision, expert strategische digitaliseringsprojecten en 

software-integratie. Zijn focus ligt op de realisatie van systemen die een bedrijf ondersteunen 

van de werkvloer tot de boardroom. Hij leidde automatiseringsprojecten in een brede waaier 

van bedrijfssectoren. 

 

- Christian Deleener, Sr Business Development Manager SPIE Belgium, expert 

automatiseringsprojecten logistieke laad- en ontlaadbewegingen van goederen bij industriële 

bedrijven 

 

- Isolde Smet, mtech+ 

Verantwoordelijke voor loopbaanondersteuning, opleiding, subsidies en premies 

Subsidiëringsmogelijkheden voor bedrijven uit de metaalsector die investeren in digitalisatie 

 

Met deze sprekers verzekeren wij u een informatieve en praktijkgerichte invulling van deze dag! 
 
 
UW PROGRAMMA 
 
Van 9.30u tot 10u: 
Ontvangst van de deelnemers 
 
Van 10u tot 12u: 
Automatisatie en digitalisering: mogelijkheden op uw terrein en de impact op uw medewerkers  
Jan De Kimpe, LogisolPro 
 
▪ Kadering van het onderwerp: updates, waar staan we vandaag, wat gaat de toekomst nog bieden 

▪ Slimme, efficiënte logistiek op maat 

▪ Logistieke vervoers- en materiaalstromen op het terrein 

▪ Trends in de koppeling tussen transport en magazijn 

▪ IOT-gebaseerde toepassingen voor opvolging en aansturen van stromen op een terrein 

▪ Norm- en ervaringstijden voor behandeling van wagens op een site en hoe die te verbeteren? 

▪ Wanneer en hoe een “voorraad” of “buffer” aan wagens op het terrein beheren 

▪ Management van meerdere los/laad punten op een site 

▪ Praktisch bepalen van het aantal docks of laadplaatsen op een terrein of magazijn 

▪ Resources 

• Focus uitvoering van de activiteit 

• Sturing van de operaties, afstemming van de taken, beheer van de resources 

• Integratie met IOT sensoren en positionering 

• Het profiel van de logistieke operator 

• Is automatisatie en digitalisatie een oplossing voor de personeelskrapte ? 

• Q & A 

 

 

Van 12u tot 12.30u: 
Broodjeslunch 
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Van 12.30u tot 14.30u: 
Intelligente logistiek realiseren – Ervaringen uit de praktijk 
Marc Haenebalcke, Partner 4DVision 
Christian Deleener, Sr Business Development Manager SPIE 
 
Hoe pakt u de digitalisering van de logistiek aan? Hoe realiseert u een vlotte doorstroming van goederen 
op uw terrein, efficiënt laden en lossen, veilige transporten? We geven u onze praktijkervaringen mee 
uit de realisatie van tientallen projecten: 
 
▪ Een multidisciplinaire aanpak met sleutelgebruikers uit quasi alle afdelingen van het bedrijf. 

▪ Logistieke systemen integreren met ERP, WMS, productiesystemen, labo... 

▪ Aandachtspunten bij de automatisering en digitalisering van de laad- en losprocessen 

▪ Voorbeelden van automatisatie 

▪ Welke hardware kan men inzetten op het bedrijfsterrein? 

▪ Welke voordelen kan de digitalisatie van de logistiek meebrengen? 

▪ Welke budgetten dient u te voorzien en kan u de return on investment inschatten? 

▪ Q & A 

 

Van 14.30u tot 14.45u: 
Pauze 
 
Van 14.45u tot 15.15u: 
Subsidiëringsmogelijkheden voor bedrijven uit de metaalsector die investeren in digitalisatie 
Isolde Smet, mtech+ 
 
Van 15.15u tot 16.45u:  
LogiVille : ‘Digitale belevingstocht’ 
 
Van 16.45u tot 17u: 
Q & A 
 
Van 17u tot 18u: 
Ervaringen uitwisselen met een drankje 
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Doelgroep Alle medewerkers die inzichten willen verwerven in technologieën die 
vandaag hun werkomgeving ondersteunen. 
Leidinggevenden en directies die voor de opdracht staan om hun 
logistiek efficiënter en winstgevender te maken door middel van de 
nieuwe technologieën die in de markt aangeboden worden.  
Medewerkers die al de technologische mogelijkheden gestructureerd 
willen benaderen. 
 Interactief en begeleid door een ervaren spreker! 

Aanpak Interactief en begeleid door een ervaren spreker! 
 

Duur van de opleiding 1 dag van 10u tot 18u 
 

Locatie en datum 2845 Niel – Logiville, Galileilaan 3 
 
Dinsdag 25 oktober 2022 
 
Dinsdag 23 mei 2023 
 

Deelname Leden: 410 € / deelnemer  
Niet-leden: 480 € / deelnemer 

Prijzen exclusief 21 % BTW 
 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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Module 3:  

Warehousing – Uitdagingen van vandaag en morgen    

 

Industrie 4.0 is gekenmerkt door automatisatie en digitale oplossingen voor de industrie en logistieke 
dienstverlening. 
Meer en meer organisaties onderzoeken of deze technologieën toegevoegde waarde kunnen bieden 
voor hun processen en organisatie. 
 
U vooraf informeren over deze technologieën is van cruciaal belang. 
 
De ‘INSPIRATION DAYS’ – Automatiseren en digitaliseren’ kunnen u hierbij helpen. 
Momenteel zijn er 3 modules en deze zullen later nog worden uitgebreid : 
 

- Module 1: 

OVER DE MEERWAARDE VAN DIGITALISATIE IN DE LOGISTIEK 

 

- Module 2:  

OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE- EN MATERIAALSTROMEN OP UW TERREIN 

MET EEN ‘BELEVINGSTOCHT’ in LOGIVILLE 

 

- Module 3: 

WAREHOUSING: UITDAGINGEN VAN VANDAAG EN MORGEN  

Aan de lijve ondervinden in ‘FABRIEK LOGISTIEK’   

 
Module 3 focust op de processen die zich in uw warehouse afspelen. 
 
Wij geven u een inkijk in de mogelijkheden van vandaag en morgen. 
Wat kunnen ze betekenen? Wat is de investeringskost en de ROI? Wat betekenen deze slimme 
systemen voor onze medewerkers? Bieden deze systemen een oplossing voor de personeelskrapte? 
En nog zoveel meer. 
 
Een praktische aanpak staat hierbij centraal. Niet alleen is onze spreker hierbij key maar ook de locatie 
‘FABRIEK LOGISTIEK’ te Gent-Zwijnaarde speelt hierin een cruciale rol. 
Na de uiteenzetting ondervindt, ziet, probeert u met de nieuwe technologieën aan de slag te gaan !  
 
Wist u dit? 
Metaalverwerkende bedrijven kunnen rekenen op subsidiëring van hun digitaliseringsproject! 
Hier hoort u ook meer van. 
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SPREKERS 
 
- Jan De Kimpe, Expert logistiek en supply chain management Logisol Pro, Chief Solution Officer bij 

ART4L, docent KULeuven en PICS Belgium.  

Zijn loopbaan speelt zich af rond WMS, transport en logistieke systemen, analyses met het oog op 

verbeteringen en integratie van hulpmiddelen en technologie.  

Via ART4L is hij nauw betrokken bij automatisering en digitalisatie in transport en logistiek. 

 

- Betty Demuynck, mtech+  

Verantwoordelijke voor loopbaanondersteuning, opleiding, subsidies en premies 

 
Wij verzekeren u een informatieve en praktijkgerichte invulling van deze dag! 
 
 
UW PROGRAMMA 
 
Van 9.30u tot 10u: 
Ontvangst van de deelnemers 
 
Van 10u tot 12u: deel I 
Jan De Kimpe, LogisolPro 
 
▪ Uitdagingen in magazijnbeheer en -ontwerp vandaag en morgen 

▪ Vlotte logistieke materiaalstromen in het magazijn door focus op de juiste informatiestromen 

Trends in de operationele logistiek markt 

Pull concepten in het magazijn 

▪ Focus op planning en voorbereiding van de uitvoering 

• Uitwisselbare artikel codering en herkenning 

• EDI/SSCC gebaseerde goederenontvangst in het magazijn als basis voor snelle receptie en 

put-away 

• EDI outbound order flows 

o Cubing & pre-packing logica 

o Real time locatie beheer, trigger voor replenishment 

o Labor management en taaksturing 

• Productiviteit als basis voor personeelsplanning, werken met activiteitenmodellen 

• Transportplanning als basis voor magazijnplanning en flow aansturing 

 

 

 

Van 12u tot 12.30u: 
Broodjeslunch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Logistiek- en Transportbeheer | Programma en agenda | Najaar 2022 – Voorjaar 2023  • 68 
  

 
 
Van 12.30u tot 14.30u: deel II 
 
▪ Management van de dock area, het kloppende hart van het magazijn 

▪ Focus uitvoering van de activiteit 

• Vertalen van planning in operationele aansturing, inclusief concept van digital twin 

• Sturing van de operaties, afstemming van de taken, beheer van de resources 

• Event management: gepland versus realisatie 

• Controles in de flow versus productiviteits impact 

• Integratie met IOT sensoren en positionering 

• Integratie met automatisering en robotisering, goods-to-man 

▪ Capex van controles en automatisering van Opex return, ROI van controles en automatisering 

▪ Het profiel van de logistieke operator vandaag en morgen 

▪ Is automatisatie en digitalisatie een oplossing voor de personeelskrapte ? 

▪ Q & A 

 

 

Van 14.30u tot 14.45u: 

Pauze 

 

Van 14.45u tot 15.15u: 

Betty Demuynck, mtech+  

Verantwoordelijke voor loopbaanondersteuning, opleiding, subsidies en premies 

Subsidiëringsmogelijkheden voor bedrijven uit de metaalsector die investeren in digitalisatie 

 

Van 15.15u tot 16.45u: 

Bezoek aan ‘Fabriek Logistiek’. Look & feel van technoligieën. 

 

Van 16.45u tot 17u: 

Q & A  
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Doelgroep Alle medewerkers die inzichten willen verwerven in technologieën die 
vandaag hun werkomgeving ondersteunen. 
Leidinggevenden en directies die voor de opdracht staan om hun 
logistiek efficiënter en winstgevender te maken door middel van de 
nieuwe technologieën die in de markt aangeboden worden.  
Medewerkers die al de technologische mogelijkheden gestructureerd 
willen benaderen. 
 Interactief en begeleid door een ervaren spreker! 

Aanpak Interactief en begeleid door een ervaren spreker! 
 

Duur van de opleiding 1 dag van 10u tot 17u 
 

Locatie en datum Gent-Zwijnaarde – Fabriek Logistiek, Cecile Vereekenstraat 2 
 
Donderdag 1 december 2022 
 
Donderdag 27 april 2023 
 

Deelname Leden: 410 € / deelnemer  
Niet-leden: 480 € / deelnemer 

Prijzen exclusief 21 % BTW 
 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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COMMUNICATIE 

Communicatie voor planners op de werkvloer    

 
Planners zijn de ambassadeurs van het bedrijf.  
Ze komen elke dag in contact met klanten en chauffeurs en dragen hiermee bij tot klantentevredenheid. 
 
Deze opleiding heeft tot doel om de planners een basis communicatie opleiding aan te bieden zodat zij 
klantgerichter kunnen communiceren en kunnen bijdragen aan een positief bedrijfsimago. 
 
Het is vooral een ‘leer’ en ‘doe’ opleiding ! 
 
PROGRAMMA 
 

• Bouwstenen van een goede communicatie 

Zoals er zijn: 

- Het communicatie proces 

- Wat wordt er wel of niet ‘gezegd’ 

- Waarom is communicatie belangrijk maar niet gemakkelijk 

- Wat betekent een goede communicatie voor een planner 

- Vaardigheden van de zender en ontvanger 

- Welk communicatiekanaal aansluitend op de boodschap: bericht, telefoon, face to face, 

Facebook, … 

- Wat wel of niet posten op Facebook? 

- Impact van de boodschappen 

- Op een geweldloze manier een boodschap overbrengen 

- Bouwstenen van de communicatie TOEPASSEN 

- Het begrip ‘leefwereld’ en ‘oordeel’ begrijpen en kunnen gebruiken 

- Leefwerelden verbinden 

 

• Interne en externe klant 

-  Wat is een ‘interne’ klant en wat is een ‘externe’ klant 

- Klantgericht communiceren en werken met interne en externe klanten 

- Invloed van communicatie op het bedrijfsimago 

- ‘De eerste indruk’ en opbouwen van een klantenrelatie 

- Omgaan met lastige klanten 
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Doelgroep Voor elke planner, leidinggevende en operationele medewerker, die de 
klantrelatie wenst te verbeteren en het positief bedrijfsimago aan te 
scherpen 

Aanpak De presentatie zal interactief gegeven worden. Tekst slides worden 
zoveel mogelijk vervangen door slides met foto’s en oefeningen .  
Er zullen werkvormen gebruikt worden zoals rollenspelen met een 
acteur, gesprekken in kleine groepjes, plenaire momenten en een 
klantenspel zodat de communicatievaardigheden maximaal ingeoefend 
worden aansluitend bij de leefwereld van de planner en zijn takenpakket. 
 
De acteur zal op een fijne manier de vertaalslag maken naar de praktijk! 
Op deze manier is de transfer naar de werkplek ook gemakkelijker. 
 

Duur  1 dag van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Nazareth -  Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
 

Deelname  Leden: 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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INSCHRIJVINGSFORMULIER  LOGISTIEK-  EN TRANSPORTBEHEER 

Najaar 2022  -  Voorjaar 2023 

 
 
U kan dit formulier terugsturen (1 per deelnemer) via e-mail: info@bccl.be  
 

Bedrijf:  Dhr./Mevr.:  

 

Straat, nr.:  Functie:  

 

Postcode, gemeente:  Geboortedatum en -plaats: 

 

Tel.:  Tel./gsm: 

Website:  E-mail adres: 

 

Verwachtingen / specifieke vragen? 

Facturatie adres:  

BTW nummer:  

Contactpersoon:  

Functie:  

Tel:  

Bent u lid van: 
❑ Co-Valent                

❑ Fedustria 

❑ Ander sectorfonds:  

❑ Supply Chain Masters                        

 

 

 

 
 

 

mailto:info@bccl.be
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Locatie & data 
Najaar 2022 

Voorjaar 2023 
 

Datum die u verkiest, 
aanvinken aub 

Prijzen 
Fedustria  , 

Chemie  
Supply Chain 
Masters  
(Excl. 21% btw) 

Prijzen 
Niet leden 

(Excl. 21% btw) 

Starters 

Basisopleiding logistiek (2d)          

 

0 Ma 7 en 14 november 2022 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

0 Di 9 en 16 mei 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 

€ 820  € 960 

Supply impact van logistiek op andere 
bedrijfsdomeinen. 
Een helicopterview (2d)    

0 Ma 5 en 12 december 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

0 Di 6 en 13 juni 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 

 

€ 820  
 

 
€ 960 

 

Operationele excellentie in warehousing 

Hoe u uw magazijn optimaal in vorm 
houdt: Continuous improvement! (2d)  

0 Ma 10 en 17 oktober 2022 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

0 Do 9 en 16 februari 2023 

 Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 

€ 820 € 960 

Data-analyse voor warehouse 
optimalisaties. Een business case (2d) 

0 Do 17 en 24 november 2022 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

0 Do 9 en 16 maart 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 

€ 820 € 960 

Correcte en veilige operationele 
goederenbehandeling:   
 

- Voormiddag: palletisering  
  

- Namiddag: etikettering van uw 
goederen  

Do 29 september 2022 

0 Palletisering  

0 Etikettering 

0 Allebei 

Trainingscentum Zeebrugge,  
Atrium opleidingen 
 
Di 21 maart 2023 

0 Palletisering  

0 Etikettering 

0 Allebei 

Trainingscentrum Ham, 
Atrium opleidingen 

Halve dag 
sessie: 
€ 350 
 
Volledige 
dag: 
€ 410 

Halve dag 
       sessie:  
        € 450 
 
         Volledige  
         dag: 
         € 480 
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Internationale handel 

Basisopleiding Incoterms 2020 (1d) 

0 Di 18 oktober 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 
 

0 Di 7 februari 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

€  410   €  480  

Update Incoterms 2020 (0.5d) 

0 Do 8 december 2022 (vm) 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk   
 

0 Do 1 juni 2023 (vm) 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

€ 380   €  450 

Beheer van transportdocumenten 
Internationale Handel (2d) 

0 Do 29 september en 6 

oktober  2022 
Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 
 

0 Di 7 en 14 maart 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

  € 820   € 960 

Het CMR verdrag en het CMR 
vervoersdocument onder de loep (1d) 

0 Do 17 november 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 
 

0 Do 8 juni 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

€ 410   € 480  

Douane formaliteiten 

Update Douane 2022: De 
vrijhandelsakkoorden: praktische aanpak 
op douanegebied (am)     

0 Di 4 oktober 2022 (am) 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

0 Do 9 maart 2023 

 Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 

€ 380    €  450 

Webinar: Wat is nieuw in het 
douanelandschap 2022 – 2023 ? 

ONLINE 

0 Do 15 september 2022 

0 Do 2 maart 2023 

 

€ 200 € 200 € 

Basisopleiding douane (3d) 

0 Ma 10, di 18 en 25 oktober 

2022 
Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

€ 1 230     € 1 440 
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0 Di 14, 21 en 28 maart 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 

Basisopleiding Accijnzen (2d) 

0 Di 8 en 15 november 2022 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

0 Di 6 en 13 juni 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 

       € 820   € 960 

Indeling van goederen.  
Tarificatie en Classificatie (2d)    

0 Di 6 en 13 december 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 
 

0 Do 4 en 11 mei 2023 

 Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

€ 820    € 960 

Oorsprongscertificaten -  
De oorsprong van goederen met zijn 
commerciële en fiscale impact (1d) 

0 Di 22 november 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 

 

0 Di 23 mei 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

€ 410    € 480  

Handleiding voor een correcte waardering 
van goederen voor douanedoeleinden (1d)          

0 Di 29 november 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 
 

0 Do 25 mei 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

€ 410    € 480 

Praktische toelichting voor het succesvol 
opmaken, indienen en opvolgen van 
douaneaangiften (1d)  

0 Do 6 oktober 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
 Valk 

0 Di 18 april 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

€ 410    € 480 
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Opleiding per cluster 

Locatie & data 
Najaar 2022 

Voorjaar 2023 

Prijzen 
Fedustria  , 

Chemie  
(Excl. 21% btw) 

Prijzen 
Niet leden 

(Excl. 21% btw) 

Douane formaliteiten (2) 

Het optimaliseren van uw 
douaneactiviteiten d.m.v. bijzondere 
regelingen en vereenvoudigde procedures 
(1d)                                                                  

0 Do 17 november 2022 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

0 Do 27 april 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 

€ 410    € 480  

De link tussen douane en BTW (1d)    

0 Do 13 oktober 2022 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

0 Di 9 mei 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der 
Valk 
 

€ 410      € 480 

Transportbeheer & -organisatie 

Prestaties meten van uw vervoerder (1d) 

0 Di 18 oktober 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk 
 

0 Do 9 februari 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

€ 410    € 480  

Service Level Agreements in transport (1d) 

0 Di 15 november 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk 
 

0 Di 28 maart 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

€ 410    € 480  

Pak uw tenderproces precies en volledig 
aan (1d)  

0 Di 6 december 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk 
 

0 Di 30 mei 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

€ 410    € 480  

Productiebeheer  

Hoe creëer ik meerwaarde met een Lean 
aanpak voor mijn bedrijf. Een eerste 
kennismaking (2d) 

0 Do 20 en 27 oktober 2022 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 
 

€ 820    
€ 960 
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0 Do 9 en 16 februari 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk 
 

Voorraadbeheer 

Operationeel voorraadbeheer (2d) 

0 Di 22 en 29 november 2022 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 
 

0 Do 1 en 8 juni 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk 
 

€ 820    € 960 

Veiligheid 

Ladingbeveiliging – de 4 V’s: Veiligheid, 
Verpakking, Verantwoordelijkheid en 
Verzekeringen (1d) 

0 Di 22 november 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk 
 

0 Di 6 juni 2023 

Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

€ 410   € 480 

INSPIRATION  DAYS 

De meerwaarde van e-documenten in  
de logistiek (0.5d) 

0 Di 8 november 2022 (pm) 

Niel, Log!Ville 
 

0 Di 16 mei 2023 (pm) 

Niel, Log!Ville 

€ 410    € 480      

Flowmanagement op uw terrein (1d) 

0 Di 25 oktober 2022 

Niel, Log!Ville 
 

0 Di 23 mei 2023 

 Niel, Log!Ville 

€ 410    
€ 480       

Hoe slim uw magazijn 
automatiseren/informatiseren om in te 
spelen op de personeelskrapte (1d) 

0 Do 1 december 2022 

Gent, Fabriek Logistiek 
 

0 Do 27 april 2023 

Gent, Fabriek Logistiek 
 

€ 410    € 480           

Communicatie op de werkvloer 

Communicatie voor planners op de 
werkvloer (1d) 

0 Di 8 november 2022 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk 

0 Do 11 mei 2023 

Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk 
 

€ 410 

 
€ 480 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 
 

 

BCCL is een erkend opleidingsverstrekker voor KMO portefeuille.  

Erkenningsnummer DV.O105688 

 
 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO 

Opleidingsportefeuille. 

 

 

 

Speciale Tariefvoorwaarden 

Bedienden tewerkgesteld in de logistieke sector onder PC 226 kunnen voor 

het volledige programma aanbod bijkomend aanspraak maken op een 

subsidie van het Vormingsfonds LOGOS. 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: 

subsidies@logosinform.be of telefonisch 03/ 221 99 75 

 

 Arbeiders en bedienden tewerkgesteld in de voedingssector 

ALIMENTO onder PC 118 en PC 220 kunnen voor een aantal 

opleidingen uit ons aanbod aanspraak maken op een subsidie van 

50% tot 100% voor bedrijven met minder dan 100 werknemers. 

Informatie: Karine Van Hoegaerden: T 09 282 98 44   of 

Dhr. Tom De Cock, IPV: T 02 528 89 30 

 

 Leden FEDUSTRIA: voor programma’s aangevinkt met  kunnen leden 

van Fedustria genieten van het OTM ledentarief! 

 

 Leden Supply Chain Masters kunnen voor programma’s aangevinkt 

met ‘ ‘ genieten van het ledentarief 

 

 

 Leden CO-VALENT* (chemie): voor programma’s aangevinkt met  

kunnen leden uit de chemische nijverheid, DEZE OPLEIDING GRATIS 

VOLGEN. GELIEVE IN TE SCHRIJVEN VIA VOLGENDE LINK: 

WWW.COVALENT.BE 

 

 

 
 

 

  Annulatievoorwaarden 

Annulatievoorwaarden: 

Wie verhinderd is, kan zich laten vervangen door een collega. 

Bij schriftelijke annulatie via mail info@bccl.be tot uiterlijk 1 week voor de start 

van de training wordt een administratieve kost van 50 € aangerekend.  

Wie annuleert in de week voorafgaande aan de start van de training betaalt de 

volledige deelnameprijs. 

 

mailto:subsidies@logosinform.be
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