Douaneopleidingen voor leek en expert
Beginnen als leek en doorstromen naar een leidinggevende functie in douanezaken?
Het kan bij Portilog. Met de opleidingen uit onze douanecluster, breidt u uw kennis op gebied van
douanezaken stapsgewijs uit.
Alle opleidingen zijn praktijkgericht. U krijgt les van experts uit de sector of medewerkers van de Administratie
Douane en Accijnzen. De informatie is uiterst actueel en aangepast aan het nieuwe Douanewetboek van
de Unie (UDW) of de Union Customs Code (UCC)

Groei in vier stappen van leek naar expert
De kern van onze douanecluster wordt gevormd door vier opleidingen. U kunt zich inschrijven voor een
volledige opleiding of voor een van de modules van Assistent of Expert. Kiest u voor het volledige traject van
4 opleidingen, dan groeit u in 4 jaar tijd van douaneleek naar douane-expert.
▪
▪
▪
▪

Initiatie Douane en Accijnzen
Assistent Douane en Accijnzen (hulpdeclarant) (4 modules)
Expert Douane en Accijnzen (hoofddeclarant) (4 modules)
Customs Management

Specialiseer verder via een in-depth opleiding
Andere opleidingen gaan dieper op een thema in. Ze zijn een must voor wie zijn kennis in een bepaald
thema nog verder wil verdiepen.
▪
▪
▪
▪
▪

Initiatie Douanenomenclatuur en Douanenomenclatuur
Opslag van niet-Unie goederen
AEO self assessment (begeleidingstraject voor het aanvragen van een AEO-vergunning)
Douanewaarde van goederen (tweejaarlijks, cursusjaar 2018-2019)
Oorsprong van goederen (tweejaarlijks, cursusjaar 2018-2019)

Blijf bij met nieuwe regelgeving
Via de opleiding Douane update blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op gebied van
douanezaken.

Postgraduaat Cross-functional Customs Management
Deze eenjarige opleiding is ideaal voor wie zich wil verdiepen in douane en logistiek op topniveau. Het
programma bevat praktijkgerichte lessen ('s avonds) in combinatie met workshops (overdag),
feedbackmomenten ('s avonds) en zelfstudie. Portilog organiseert deze opleiding samen met Karel de
Grote-Hogeschool. Bekijk de toelatingsvoorwaarden op www.kdg.be/opleidingen/postgraduaat/crossfunctional-customs-management

Inschrijven?
Dit kan door uw opleidingsverantwoordelijke via de cursuskalender op mijn.portilog.be
Meer info? Contacteer Marjan Lauwers, tel. 03 205 18 85, marjan.lauwers@portilog.be

