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Update douane 2022  

De vrijhandelsakkoorden: een praktisch overzicht van de 
vrijhandelsakkoorden 
 
 

 

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 

• Gebruik van de ROSA-tool in de Access to Markets database van de Europese Commissie 

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 
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