Keuzedeel mbo

Douaneaangifte verdieping
gekoppeld aan één of
meerdere kwalificaties mbo

Code
K1173

Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
Gevalideerd door: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
Op: 05-06-2020

2 van 6

1. Algemene informatie
D1: Douaneaangifte verdieping
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Ja
Scholingsbehoefte/landelijke herkenbaarheid
Als gevolg van de Brexit, handelsconflicten en nieuwe Europese regelgeving hebben de douane en/of import/export bedrijven
en/of transport en logistiek te maken met grote veranderingen:
1.De transportketen met de daarbij behorende douaneprocedures is voor intercontinentale handel ‘common practice’,
vastgesteld en bekend. Voor de handel tussen de UK en EU is dit echter nieuw. Dit zorgt ervoor dat zowel bij transport, logistiek,
douanedeclaratie en het bedrijfsleven (naar en van de UK) geïnvesteerd moet worden in kennis en medewerkers (Initiatiefnemers
Get Ready for Brexit, 2020, p. 8) (HM Government, 2020).
2.Import en exportbedrijven zijn, vanwege de Brexit, verantwoordelijk voor een correcte douaneafhandeling. Communicatie en
instructies richting logistiek en transport zijn belangrijk aangezien aan de voorkant van de transportketen de Douane al een rol
krijgt in het proces van vervoer en douaneformaliteiten. De douane krijgt een rol aan de voorkant van de transportketen in het
proces van vervoer en douaneformaliteiten. Door het veranderen van de positie van de douanecontrole in het douaneproces
neemt de werkdruk toe en zal de al werkende zich moeten professionaliseren om de kwaliteit van het proces te waarborgen.
3: Douane Nederland verwacht door Brexit vanaf 2021 een toename van het aantal douanedeclaraties van 18% bij invoer en 33%
bij uitvoer ten opzichte van het reguliere aanbod van douaneaangiftes voor intercontinentaal vervoer (Initiatiefnemers Get
Ready for Brexit, 2020, p. 7). De Britse rekenkamer verwacht een toename van 215 miljoen aangiftes vanaf 2021. Om deze enorme
toename te kunnen verwerken zijn meer douanedeclaranten nodig.

Zelfstandige betekenis
Na het volgen van dit keuzedeel als certificaat zijn werkenden in de douane en/of import/export en/of transport en logistiek en
werkzoekenden met een achtergrond in een relevante sector (douane/import/export/transport/logistiek) beter/breder inzetbaar
doordat voor het opstellen van een douaneaangifte en het geven van advies met betrekking tot douaneprocedures, specifiekere
kennis en vaardigheden zijn opgedaan.
Hierdoor wordt verwacht de oplopende werkdruk en het dreigende personeelstekort te kunnen voorkomen. Tevens wordt een
kwaliteitsslag gemaakt waardoor er minder oponthoud bij de afhandeling van douaneprocedures/controle ontstaat.

Doelgroep
Dit keuzedeel is bedoeld voor werkzoekende en al werkende binnen de douane en/of import/export bedrijven en/of transport en
logistiek (met interesse voor de douane).
Ingangsdatum certificaat
30-04-2021

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Er zijn twee keuzedelen voor douane beschikbaar, namelijk “douaneaangifte basis” en “douaneaangifte verdieping”. Het
keuzedeel “douaneaangifte basis” is specifiek gericht op het opstellen van een douanevervoer aangifte. Dit betreft de minst
complexe en meest voorkomende aangifte bij de douane. Het keuzedeel “douaneaangifte verdieping” is gericht op het opstellen
van verschillende soorten/type douaneaangiftes waarin verschillende berekeningen worden uitgevoerd en advies over de
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D1: Douaneaangifte verdieping
procedure wordt gegeven. Hoewel een douanevervoer aangifte ook tot douaneaangifte wordt gerekend gaat het in dit keuzedeel
om complexere douaneaangiftes.
Relevantie van het keuzedeel
Door onder andere de Brexit en handelsconflicten is er een groeiend besef van het belang van juiste douaneprocessen en is de
behoefte aan medewerkers met kennis van douaneprocessen in het bedrijfsleven sterk gegroeid. Bovendien is een gevolg van
nieuwe Europese regelgeving dat de douanecontrole in het douaneproces zich heeft verplaatst naar de voorkant van de keten
waardoor de werkdruk en dus vraag naar werknemers toeneemt. Met de juiste actuele kennis van douaneprocessen wordt de kans
op werk in de gehele sector scheepvaart, transport en logistiek aanzienlijk vergroot.
Beschrijving van het keuzedeel
De beginnend beroepsbeoefenaar leert hoe hij een douanedossier samenstelt. Daarnaast leert hij op basis van douaneprocedures
en douane wet- en regelgeving een douaneaangifte op te stellen waarbij hij de daarbij noodzakelijke berekeningen uitvoert. Ook
leert hij hoe de klant te adviseren over de te volgen procedure(s).
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Voorbereiden en opstellen van een douaneaangifte
Complexiteit
Bij een douaneaangifte moet worden gekozen uit verschillende procedures, documenten en coderingen. Die keuze hangt af van
factoren als de plaats (positie) van de aangifte in de douaneketen, wet- en regelgeving, topografie, al of niet Europese
(Douane)unie, de aard van de goederen, de vergunningen en de facturen. Tevens moeten er diverse soorten berekeningen worden
gemaakt en dient een juist advies over de te volgen procedure te worden gegeven waarbij de geadviseerde duidelijkheid krijgt
over zijn/haar verplichtingen binnen douanezaken. Hiervoor zijn kennis en soms specialistische kennis en vaardigheden nodig van
douanewetgeving en douaneprocedures. De veelheid aan keuzes en factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het
opstellen van het douanedossier en de douaneaangifte maken de werkzaamheden complex en het afbreukrisico groot. Het
afbreukrisico van het niet zorgvuldig afhandelen van de douaneprocedure/verplichtingen (zoals een incorrecte aangifte) kan
grote economische en financiële gevolgen hebben. Daarnaast kan het gevolgen hebben op het gebied van “compliance” en “in
control zijn”. Dit heeft te maken met de douanevergunningen die het bedrijf bezit en met de daaraan verbonden voorwaarden
waaraan het bedrijf moet blijven voldoen om deze douanevergunningen te kunnen behouden en de douane gerelateerde zaken te
kunnen blijven doen. Bij te veel incorrecte douaneaangiftes kan de douane overgaan tot het intrekken van douanevergunningen
en kan het bedrijf niet meer handelen inzake douane gerelateerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij werkt in een team onder verantwoordelijkheid van
de declarant. Hij is zich bewust van het belang van het toepassen van de juiste procedure bij een douaneaangifte en het nemen
van de juiste stappen daarin. Hij signaleert afwijkingen en onregelmatigheden en meldt deze bij de verantwoordelijke personen /
instanties.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft specialistische kennis van (inter)nationale douane wet- en regelgeving

§

heeft specialistische kennis van douaneprocessen

§

heeft specialistische kennis van het Enig Document

§

heeft kennis van facturen (commercial en pro-forma)

§

heeft kennis van paklijsten

§

heeft kennis van transportdocumenten (zoals B/L, airwayBL, CMR, CIM)

§

heeft kennis van het douanetarief en goederencodes

§

heeft kennis van douaneaangifte systemen (zoals AGS, DMS, NCTS)

§

heeft kennis van douanedocumenten (zoals IM-A, T1, EX-A en IM-7)

§

heeft kennis van douanestatus

§

heeft kennis van douanefuncties

§

heeft kennis van de machtiging (in)directe vertegenwoordiging

§

heeft kennis van fiscale en niet fiscale taken van de douane

§

heeft kennis van transportkosten

§

heeft kennis van INCO-terms

§

heeft kennis van verzekeringskosten

§

heeft kennis van douanerechten

§

heeft kennis van herkomst en oorsprong van goederen

§

heeft kennis van douanevergunningen (AEO)

§

heeft kennis van de positie van de douane in de logistieke keten

§

heeft basiskennis van de momenten van douaneformaliteiten binnen de logistieke keten

§

heeft kennis van topografie gerelateerd aan douanezaken

§

kan controleren of de benodigde documenten aanwezig, juist en volledig zijn

§

kan douanerechten berekenen (zoals invoerrechten, btw)

§

kan eenvoudige douanewaarden berekenen

§

kan goederen classificeren aan de hand van het douane-tarief

D1-K1-W1: Stelt een douanedossier samen
Omschrijving
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D1-K1-W1: Stelt een douanedossier samen
De beginnend beroepsbeoefenaar stelt met behulp van een checklist en aangeleverde stukken een douanedossier samen. Hij kiest
de juiste procedure en past deze toe. Hij controleert de (onderliggende) stukken op volledigheid, de aanwezigheid en positie van
leveringsstukken en zorgt ervoor dat alle relevante documenten en coderingen in het dossier worden opgenomen. Hij vult zo
nodig ontbrekende gegevens, zoals douanewaardes en goederencodes in en vraagt ontbrekende gegevens op bij de juiste
informatiebron Bij een incompleet dossier, vragen of onduidelijkheden raadpleegt hij een collega of meldt dit bij de declarant.

Resultaat
Een juist en volledig douanedossier voor het opstellen van een douaneaangifte.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- controleert nauwkeurig en op basis van zijn vakdeskundigheid of de juiste documenten en coderingen in het dossier aanwezig
zijn;
- werkt volgens de voorgeschreven procedures en conform (inter)nationale wet- en regelgeving (o.a. EU-douanewetgeving);
- verwerkt de administratieve gegevens voor het douanedossier nauwkeurig en volledig;
- schakelt tijdig een collega of de declarant in bij onduidelijkheden of onregelmatigheden;
- handelt conform de douanevergunningen (AEO) van een bedrijf.
De onderliggende competenties zijn: Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen, Vakdeskundigheid toepassen

D1-K1-W2: Stelt een douaneaangifte op en adviseert de (interne) klant
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar stelt op basis van de stukken in het douanedossier en de relevante wetgeving een
douaneaangifte op. Hij berekent eenvoudige douanewaarde en/of controleert de te berekenen douanerechten (invoerrechten,
btw). Hij controleert de douaneaangifte op juistheid en volledigheid. Daarnaast adviseert hij (interne) klanten over de te volgen
douaneprocedure. Hij legt de (interne) klant uit wat de te nemen stappen zijn en bij welke logistieke partner verplichtingen
liggen. Bij vragen of onduidelijkheden raadpleegt hij een collega of de declarant.

Resultaat
Een juiste en volledige douaneaangifte. De (interne) klant is goed geïnformeerd over de te volgen douaneprocedure.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- stelt de douaneaangifte nauwkeurig, volledig en volgens (wettelijke) richtlijnen op;
- adviseert de klant op basis van zijn kennis van douanewetgeving en douaneprocedures;
- communiceert op duidelijke en begrijpbare wijze met de klant over het advies en de te maken keuzes.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures
opvolgen, Samenwerken en overleggen
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