‘Het nieuwe kader moet
de werking van de
douane in de hele
Europese Unie naar een
hoger niveau tillen.’

Masterclass Douane
Conform het EU-trainingsprogramma voor
operationele competenties
Bent u als operationele douanemedewerker actief in de logistiek of in de
internationale handel? Is uw kennis van de douanewetgeving up-to-date? Hoe zit
het met uw vaardigheden op gebied van het beheer van de goederenstroom en
de digitalisering van processen?
De Europese Commissie (Taxud) en experts uit de private en publieke
sector adviseren elke douaneprofessional in de EU om specifieke operationele
competenties te verwerven om zijn/haar taken met succes te kunnen uitvoeren.
Kent u de vereiste competenties voor uw functie?
U vindt ze in het EU Customs Competence Framework
U leert ze u tijdens de Masterclass Douane van Portilog
Deze opleiding
Is ontwikkeld conform het EU Customs Competence Framework
Bundelt 26 operationele competenties in 8 praktijkgerichte modules
U kunt eenvoudig zien welke competenties tijdens een module aan bod komen en
kiezen voor die modules die u het meeste aanbelangen.
Portilog werkt eraan om de opleiding door de Belgische
Administratie te laten accrediteren.
Bekijk het programma op de achterzijde of ga naar www.portilog.be

Masterclass Douane

Vanaf opleidingsjaar 2018-2019

Vanaf opleidingsjaar 2019-2020

26 operationele competenties in 8 praktijkgerichte modules

Conform het EU-trainingsprogramma voor
operationele competenties
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Module 1: Kennis en ondersteuning van het douanevak
1. De taak van de douane, doelstellingen en aansturingen
2. Customs IT - douane
3. Customs IT - bedrijfsleven
4. Douanewetgeving
5. Douane en de impact op de goederenstroom
Module 2: Invoer
6. Het binnenbrengen van goederen
7. Het in het vrije verkeer brengen
8. Opslag van goederen
9. BTW bij invoer van goederen
10. Accijnzen bij invoer van goederen
11. Operationele toepassingen
Module 3: Uitvoer
12. Uitvoer en uitgang van goederen
13. BTW bij uitvoer van goederen
14. Accijnzen bij uitvoer van goederen
15. Operationele toepassingen
Module 4: Risico en naleving
16. Risicoanalyse en naleving van de wetgeving
17. Vergunningen AEO, EORI en audit
18. Douanegeschillen en betwistingen
Module 5: Douaneschuld
19. Douane invorderingsprocedure
20. Douaneschuld, terugbetaling en kwijtschelding

Module 6: Elementen voor het bepalen van de douaneschuld
21. Douanewaarde
22. Oorsprong van goederen
23. Tariefclassificatie
Module 7: Bijzondere regelingen
24. Bijzondere regelingen (uitgezonderd Douanevervoer)
25. Douanevervoer
Module 8: Verbodsbepalingen en beperkingen
26. Verbodsbepalingen en beperkingen

Data, locaties en inschrijvingsprijzen
Inschrijven kan voor elke module apart. Ga naar www.portilog.be voor meer info of om u in te schrijven.

Meer info?
Contacteer Anja Vanderheyden - tel. +32 3 205 18 89 - anja.vanderheyden@portilog.be
Brouwersvliet 33/8 - 2000 Antwerpen - www.portilog.be
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