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FORWARD Toolkit voor de 
expediteur – douanecompliance / 
in-house begeleiding

 
 
Gezien de blijvende krapte op de arbeidsmarkt en de uitdagingen 
voor vele bedrijven om geschikte medewerkers te vinden, wordt 
investeren in kennis en opleiding van uw mensen de komende jaren 
cruciaal. 
 
 
In-house Toolkit voor expediteurs die hun douaneactiviteiten 
uitbesteden 
 
In navolging van de succesvolle algemene Toolkit voor de expediteur, 
bieden we nu ook graag een specifieke in-house Toolkit aan voor 
expediteurs die hun douane- activiteiten uitbesteden (zowel in-house als 
extern).  
 
Expediteurs & logistieke dienstverleners die hun douaneformaliteiten 
uitbesteden, worden meer en meer beschouwd als een 
‘douanetussenpersoon’ in het douaneproces’ met eigen 
verantwoordelijkheden. Het argument dat men de douaneformaliteiten 
uitbesteedt aan een professioneel douanevertegenwoordiger gaat niet 
langer op om alle douane- technische verantwoordelijkheden te 
ontlopen.  
 
Het is daarom van belang dat beide partijen, expediteurs én 
douanevertegenwoordigers, samenwerken om de graad van compliance 
te verhogen en daarover onderling duidelijke afspraken maken. Dat kan 
enkel indien ook de expediteur beschikt over een praktische basiskennis 
douane en op de hoogte is van de risico’s die hieraan gekoppeld zijn. 

https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=46780
https://forwardbelgium.be/Flexpage/DownloadFile?id=48618


 

   
Deze Toolkit is gebaseerd op de Best Practice Douanecompliance voor 
expediteurs die binnen FORWARD Belgium werd uitgewerkt en staat stil 
bij een aantal concrete aanbevelingen aangaande:   
 

 het proces van het screenen en aanvaarden van klanten 
 controles door de expediteur op de goederenstromen van zijn 

klant, waarde, oorsprong, … 
 een controlesysteem voor de douane- aangiftes die werden 

opgemaakt door douanevertegenwoordigers  
 opleiding en professionele vakbekwaamheid  

 
FORWARD Belgium voorziet voortaan in een in-house begeleiding voor 
FORWARD Belgium leden.  
 
De sessie zal worden gegeven door een praktijkexpert met een 
jarenlange ervaring. 
 
 
Meer info en sessie boeken?  

 
De sessies bedragen 2 uur per groep van maximum 15 personen. 
 
Hiervoor wordt een tarief aangerekend van 250 euro per uur per groep. 
 
Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden 
uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kan je voor deze 
opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het opleidingsfonds 
LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving. Voor meer 
informatie kan je contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be 
of telefonisch op het nummer 03 221 97 36. De tussenkomst bedraagt 20 
euro /persoon / effectief gevolgd opleidingsuur.  
 
Wenst u hierover meer informatie of had u graag een in house 
begeleiding geboekt dan kan u contact opnemen met het FORWARD 
Belgium secretariaat. 

 

Deze nieuwbrief werd u verzonden door: 
 

 
 

FORWARD Belgium 

Brouwersvliet 33/Bus 1 
2000 Antwerpen 
Tel: 03/233.67.86 

info@forwardbelgium.be 
www.forwardbelgium.be 

 
Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kan u zich hier afmelden.  
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