Inleiding Douane – Alles over Douane
Douane, wat u ermee moet en kunt

Voor wie

Bij internationale handel en -logistiek speelt Douane een belangrijke rol. Douane is een handhavingsorganisatie met als taken
het heffen en innen van belastingen en het stoppen van goederen aan de grens. Daarnaast vervult de Douane een regiefunctie
voor andere handhavers aan de grens, zoals de NVWA, de Marechaussee en de ILT. Maar de Douane heeft zichzelf ook de taak
gegeven om het bedrijfsleven te faciliteren.

Niet alleen bedrijven die douaneaangiften indienen krijgen te
maken met Douane. De Douane kent verschillende zogenaamde
marktdeelnemers. Dat zijn im- en exporteurs, expediteurs, douane
agenten, opslag- en distributiebedrijven, producenten en alle
soorten vervoerders. Naast deze marktdeelnemers spelen ook nog
andere partijen een rol zoals port community systemen, softwareleveranciers, belangenorganisaties en adviseurs. Inleiding douane
geeft niet alleen inzicht in de verschillende taken en verantwoordelijkheden van deze organisaties, maar is ook bedoeld voor al
deze organisaties, ongeacht of zij direct of indirect met Douane te
maken krijgen.

Voor bedrijven is het belangrijk om in ieder geval bewust te zijn
van procedures en risico’s met betrekking tot Douane. Kleine
foutjes kunnen leiden tot vervelende gevolgen, die soms veel
geld kosten. Omdat de Douane het Nederlandse bedrijfsleven wil
ondersteunen en zo min mogelijk wil belemmeren (faciliteren),
kunnen ook veel kosten bespaard worden als Douane handig
ingericht wordt in uw eigen processen. Bij Inleiding Douane
wordt niet alleen ingegaan op de risico’s en beperkingen, maar
ook nadrukkelijk op de mogelijkheden die Douane biedt.
Praktijkgericht
Bij Inleiding Douane komen natuurlijk alle aangifteverplichtingen
en –mogelijkheden aan bod. Maar de nadruk ligt met name op
de processen van de internationale logistiek en handel en hoe
Douane daarin kan passen voor bedrijven. Inleiding Douane is
geen droge opsomming van wetten, regels en procedures. Aan
de hand van (uw eigen) praktijkvoorbeelden wordt de kennis van
uw organisatie op het gebied van Douane vergroot, uitgebreid of
op peil gehouden. Door de link naar de eigen bedrijfsprocessen
is de opgedane kennis direct toepasbaar in de praktijk.
Certificaat en AEO
Bedrijven die met Douane te maken krijgen kunnen gecertificeerd worden als Authorised Economic Operator (AEO). Dat is
een certificering waarmee bedrijven richting de Douane, klanten
en andere partners aan kunnen tonen dat zij betrouwbaar en ‘in
control’ zijn. Ook kunnen met dit certificaat vereenvoudigingen
en financiële voordelen verkregen worden bij de Douane. Om
AEO te kunnen zijn is het belangrijk dat aangetoond wordt dat
het kennisniveau van de gehele organisatie op douanegebied
voldoende is. Vanaf een offertetraject tot en met de financiële
afwikkeling moeten medewerkers zich bewust zijn van de valkuilen bij internationale handel en -logistiek. Deelnemers aan Inleiding Douane ontvangen van FENEX een certificaat. Het
certificaat helpt bedrijven om in het kader van AEO aan te tonen
dat het kennisniveau op peil gehouden wordt.

Inleiding Douane is geschikt voor management-, sales of administratief medewerkers die niet direct bij douaneprocessen betrokken zijn. De cursus geeft in drie dagdelen een goed algemeen
beeld. Ook kunnen deelnemers achteraf beter fungeren als gesprekspartner van bijvoorbeeld in douane gespecialiseerde medewerkers en leveranciers. De cursus is ook geschikt als opstap naar
meer diepgaande opleidingen zoals Assistent Declarant en Declarant.
Maatwerk en in-company
De cursus wordt op vaste data en locaties gegeven, maar is door
de praktijk gerichte benadering met name geschikt als in-company
training. Niet alleen de tijden en de locatie kunnen dan naar uw
wens aangepast worden. Ook de lessen worden ingericht op uw
specifieke activiteiten en uw relatie met de Douane. Heeft u bijvoorbeeld vooral te maken met export of bent u in het bezit van
een entrepotvergunning of vervoert u alleen goederen, dan wordt
in de lessen daar de nadruk op gelegd. Bij een in company training
bestaat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid dat in de lessen samen
een aangifte gemaakt wordt met uw eigen software of dat uw
eigen (AEO) procedures worden behandeld.
Mocht u wel interesse hebben, maar onvoldoende deelnemers,
dan kan gekeken worden of in uw regio ook andere bedrijven
interesse hebben in een gezamenlijke maatwerkcursus.
Open inschrijving
Voor bedrijven die geen behoefte hebben aan een in-company
training of een enkele medewerker de cursus willen laten volgen,
zijn op vaste data en locaties cursussen met open inschrijving
gepland. Voor de data en locaties zie www.fenex.nl/opleidingen

PortCity II
Waalhaven Z.z. 19, 3e etage - Havennummer 2235 - 3089 JH Rotterdam
Postbus 54200 - 3008 JE Rotterdam
Tel. 088 - 4567400 - Fax 010 - 452 73 67
E-mail: fenex@fenex.nl
Website: www.fenex.nl

Inleiding Douane – Alles over Douane
Inhoud van de cursus

Ontwikkelingen

Rol van de Douane in de internationale logistiek en –handel

In het laatste onderdeel wordt ingegaan op ontwikkelingen op het
gebied van Douane in de nabije toekomst. In 2013 is de nieuwe
Europese Douanewetgeving (UCC) definitief geworden en vanaf
2016 zal deze geïmplementeerd worden. Ook worden de IT systemen van de Douane zelf vernieuwd (AGS en DTV). Daarnaast heeft
de Douane een nieuwe handhavingsstrategie ontwikkeld. Al deze
zaken maken dat in de nabije toekomst veel zal veranderen. Als
afsluiting van de cursus worden deze ontwikkelingen in hoofdlijnen geschetst en aangegeven wat het voor bedrijven in de praktijk
kan betekenen.

In dit deel wordt ingegaan op waarom de Douane er is, wat de
Douane doet en hun plek in de logistiek en handel. Deze inleiding is nodig om in het vervolg van de cursus een goed beeld te
kunnen hebben bij het hoe en waarom.
Inkomende goederenstromen
Aan de hand van praktijkcases wordt behandeld waar bedrijven
mee te maken krijgen als goederen van buiten de Europese Unie
komen. In dit deel wordt vanzelfsprekend het invoerproces
behandeld, maar onder andere ook douanevervoer (transit),
opslag (entrepot) en fiscale vertegenwoordiging. Daarbij wordt
ingegaan op regels, procedures, risico’s èn de mogelijkheden die
bedrijven hebben om douaneprocedures in hun eigen processen
in te passen.
Uitgaande goederenstromen
Uitgaande goederenstromen zijn niet simpelweg het omgekeerde van inkomende. Export heeft een eigen karakter met haar
eigen regels, procedures, risico’s en mogelijkheden. In dit deel
wordt ingegaan op zaken zoals uitvoeraangiften, het Export
Control System (ECS) en bewijzen van preferentiële oorsprong
(bijv. EUR-1 certificaten). Ook de uitgaande goederenstromen
worden behandeld aan de hand van praktijkcases.
Compliance & Control
Bij grensoverschrijdend goederenvervoer kunnen bedrijven te
maken krijgen met grote financiële- en veiligheidsrisico’s. Omdat
de Douane niet iedere goederenzending kan controleren, wordt
veelal vertrouwd op de administratie en organisatie van de bedrijven zelf. Maar met vertrouwen komt ook verantwoordelijkheid en vaak ook aansprakelijkheid. In dit onderdeel wordt
onder andere ingegaan op AEO certificering, (In)Directe Vertegenwoordig, maar ook hoe te handelen als iets niet goed is gegaan (bezwaar procedures).

Docent
De docent van Inleiding Douane is Dominique Willems. Dominique
is sinds 2012 werkzaam bij FENEX en TLN en doet daar als beleidsadviseur de belangenbehartiging van de leden op het gebied van
Douane. In het verleden was Dominique General Manager bij een
internationale douane-expediteur en is daarna deelnemer geweest bij een bedrijf dat onder andere software ontwikkelt op het
gebied van Douane en logistiek. Daardoor beschikt hij niet alleen
over veel theoretische kennis, maar heeft hij ook uitgebreide
praktijk ervaring die in de lessen toegepast wordt. Linkedin pagina
Dominique Willems
Contactgegevens
Voor meer informatie of het maken van afspraken over een maatwerk in-company training kunt u contact opnemen met de afdeling opleidingen van FENEX
Telefoonnr: 088 – 4567400
Emailadres: opleidingen@fenex.nl
Website:
www.fenex.nl/opleidingen
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