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WORD EEN DOUANE-EXPERT
EN VERZILVER JE KENNIS

Wat is de impact van douane op je onderneming? Hoe bouw je een succesvolle supply chain uit? Ben je al op de hoogte
van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU)? En van de bijhorende digitalisering en enorme veranderingen in
douaneprocessen (ook naast de brexit)?
Hoe ver je kennis ook reikt, je bekijkt best eens je aanpak rond import en export. Alleen zo ben je er zeker van dat allerlei
belangrijke activiteiten optimaal blijven verlopen, zoals:
• aanvragen van vergunningen;
• implementaties van douaneprocessen;
• opvolging van complexe dossiers;
• optimalisatie van douanekosten;
•…
Weet je niet hoe je hieraan begint? Of heb je het gevoel dat je niet over de juiste of volledige kennis beschikt?
Neem dan eens een kijkje in ons Customs Competence Center.
Onze opleidingen zijn inhoudelijk opgebouwd rond het EU Customs Competency Framework dat gebaseerd is op het DWU.
Het nieuwe wetboek bepaalt immers niet alleen het kennisniveau voor alle Europese lidstaten binnen de overheid en
de privésector, maar vereist ook dat je geaccrediteerde opleidingen volgt. Iets waarvoor je bij ons terecht kan.
Of je bedrijf nu voor de eerste keer in aanraking komt met douane of al een vergevorderde expertise heeft uitgebouwd,
we zorgen ervoor dat je steeds twee stappen voor bent op de concurrentie en heel wat tijd en kosten bespaart.
Want de échte uitdaging bevindt zich in het up-to-date houden van de kennis van je medewerkers.

THEORIE ÉN PRAKTIJK
Onze geaccrediteerde en gecertificeerde experts lagen mee aan de oorsprong van de Europese en huidige douanewetgeving.
Onze opleidingen zijn dan ook praktijkgericht en behandelen steeds de laatste ontwikkelingen.

BIJ JOU OF BIJ ONS?
Sluit je aan bij onze bestaande lessenreeksen? Of verkies je een op maat gemaakte opleiding bij jou op kantoor?
Of liever online? Aan jou de keuze.

VOOR WIE?
Elke organisatie die haar kosten wil onderdrukken en haar omzet laten stijgen, is meer dan welkom om deel te nemen
aan onze cursussen.

WELKE NIVEAUS?
Onze douanecursussen zijn opgesplitst per kennisniveau:
• Initiatie: als eerste kennismaking met douane of voor medewerkers die graag algemeen op de hoogte zijn;
• Basis: voor personen met basiskennis en die zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren;
• Gevorderd: voor mensen met een grondige kennis en ervaring, en dat kunnen overbrengen naar hun collega’s;
• Expert: voor medewerkers met een uitgebreide kennis en ervaring, en die gericht hulp en advies kunnen bieden.
Weet je op welk niveau je medewerkers zich bevinden? Welke kennis en vaardigheden bezitten ze al? Ook daarbij kunnen
we je helpen. We stellen een inventaris op waarin je onmiddellijk de mogelijke ontwikkelpunten ziet en de vereiste acties
om aan het EU Customs Competency Framework te voldoen. Samen met jou tekenen we dan een corporate opleidings- en
ontwikkelplan uit dat volledig aan je wensen en noden beantwoordt. Bovendien is het mogelijk om personeelsbegeleiding,
hervormingen of rekruteringen te integreren in dit plan.

OVER ONS
Onze strategen zijn gespecialiseerd in adviesverlening op vlak van douanestrategie. Die expertise hebben onze teamleden
opgebouwd binnen de Europese Commissie en in de privésector. Zo lagen zij mee aan de basis van het EU Customs
Competency Framework. Op die manier kunnen we dus aan alle vooropgestelde vormvereisten van de Europese Commissie
beantwoorden.
Wist je trouwens dat je investeringen tot wel 50% gesubsidieerd kunnen worden? Laat je hierin professioneel begeleiden en
vraag ons naar de voorwaarden.
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