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).
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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.

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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