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Voor een carrièreboost bent u bij ons aan het goede adres.  
Voltijds werken en studeren? Het kan!  
Dankzij onze opleidingen op maat van de professional. 

VIVES/Brugge Business School organiseert kwalitatieve 
managementopleidingen vanuit een duidelijke visie.  
De opleidingen bieden u een ideale mix van theorie en praktijk, 
direct inzetbaar op de werkvloer. De coördinatoren stellen het 
programma op met een team van experts uit het bedrijfsleven.  
Zij selecteren de docenten en houden het opleidingsaanbod 
up to date. 

Met maar liefst 120 docenten uit het werkveld verzamelen we 
een brede waaier aan best practices, ervaring en kennis.  
Ze reiken u de bouwstenen aan voor een succesvolle carrière. 
Ze delen niet alleen hun kennis, maar  leren u ook de praktijk 
van binnenuit kennen. Zo helpen zij bij het verder ontplooien 
van uw vaardigheden en het uitbreiden van uw netwerk.

VIVES/Brugge Business School biedt 12 postgraduaten aan. 
Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past?  
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies. 

Kelly Decroock
Telefoon: +32 50 30 51 95
GSM: +32 473 54 46 84
Functie: Algemeen coördinator
Email: kelly.decroock@vives.be

Ann Maeckelberghe
Telefoon: +32 50 30 51 92
Functie: Administratief coördinator
Email: ann.maeckelberghe@vives.be
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SUPPLY CHAIN & 
OPERATIONS MANAGEMENT

Startdatum:  vrijdag 13/10/2017

Prijs: 2950 € (vrij van BTW)

Aantal credits: 23

De lessen gaan door op vrijdag van 18 u. tot 21.15 u.  
en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

•••
VOORWOORD

Het programma geeft u in 40 lessen op een 
gestructureerde wijze inzicht in de supply chain 
management strategie, behandelt alle sleutelelementen 
van een goed functionerend supply chain management 
concept en maakt de unieke verbintenis met de 
operational management technieken. We behandelen 
zowel strategische, tactische, personeelsgebonden als 
operationele items.

De docenten – allen mensen die praktijkervaring hebben 
– zorgen ervoor dat u zowel de basiselementen als de 
praktische kant leert begrijpen. De lessen worden telkens 
aangevuld met praktijkvoorbeelden en bedrijfsbezoeken. 
Daarnaast behandelt u een onderwerp uit de praktijk 
naar keuze. Deze paper vormt een grote toegevoegde 
waarde, zowel voor het bedrijf als voor de uzelf.

Het Supply Chain en Operations Management programma 
wapent u dus om de dagelijkse uitdagingen in deze 
vakgebieden met nieuwe inzichten aan te pakken. Een 
must voor wie meer wil weten en vooruit wil.

PROGRAMMADIRECTEUR

Dirk Roelens - Partner Strategy and Operations 
CIMCIL Moore Stephens Belgium



••• 
OVERZICHT PROGRAMMA

Opleidingsonderdeel Credits

Supply chain management strategie 3

Supply chain management binnen en 
buiten de muren 

 

inleidende begrippen & trends

Impact van bedrijfsstrategie op  
supply chain management

People management  

Key elements of supply chain management 14

Dashboard reporting in Excel

Inkoopmanagement

Demand & sales management

Operations planning

Voorraadbeheer

Magazijnbeheer

Distributielogistiek

Supply chain finance

Outsourcing | 3 & 4 PL

Bedrijfsbezoeken

Operational management 3

Inleiding tot lean en 6 sigma

Basistechnieken van operational ex-
cellence voor de supply chain

Quick Response Manufacturing

Value Stream Mapping

Business Game

Paper 3

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
De meest recente informatie vindt u terug  
op www.bruggebusinessschool.be

Docenten: 

Geert Roelens • Consultant en President Viu More
Robbert Debroyer • Partner TRI-VIZOR NV
Johan Vanhaverbeke • Expert Bedrijfsstrategie 
& Marketing Management, Docent Marketing 
KULeuven
Kelly Decroock • Praktijklector ICT VIVES
Dirk Van Lindt • Hoogleraar KULeuven Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen
Bart Vannieuwenhuyse • Partner TRI-VIZOR NV
Veerle Lahousse • Lector VIVES Kortrijk
Dirk Roelens • Partner Moore Stephens Belgium – 
div. Strategy & Operations, Partner CIMCIL

Doelpubliek:

• Verantwoordelijken in Supply Chain of Operations 
die een diepere kennis en een up-to-date inzicht 
willen verkrijgen in hun vakgebied.

• Professionals die werkzaam zijn in een bedrijf en 
frequent met supply chain en operations in contact 
komen.  (plant managers, IT-managers, sales 
managers…)

• Medewerkers van inkoop, productie, planning, 
expeditie, magazijnbeheer, distributie, transport, 
verkoop, consultancy bedrijven enz. die een 
totaalbeeld willen verkrijgen.
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U kunt de opleidingsonderdelen ook apart volgen.
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

“ Het postgraduaat geeft een brede kijk 
op de verschillende domeinen binnen de 
logistieke keten. 

 Verschillende aspecten komen aan bod en 
worden voorgesteld door specialisten in het 
domein. 

 Deze opleiding gaf mij de nodige bagage 
om mijn professionele carrière verder te 
ontwikkelen. ” 

Michiel Van Der Steichel  
Barco

“ Dit postgraduaat georganiseerd door Vives/
Brugge Business School  beslaat het Supply 
chain management-gebeuren van A tot Z. 

 De afwisseling tussen theorie, oefeningen, 
bedrijfsbezoeken en praktijkervaringen van 
docenten en medestudenten maakten het een 
zeer boeiend en interessant jaar.

 Voor mij persoonlijk als purchase manager was 
het een echte meerwaarde omdat ik een beter 
zicht kreeg op hetgeen vóór en na purchase 
gebeurt in de supply chain. 

 Een aanrader! ” 

Chantal Mandervelt  
Purchase Manager Grafityp

•••
GETUIGENISSEN
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Supply chain management binnen en buiten de muren | Geert Roelens | 3 contacturen

In deze inleidende sessie lichten we alle aspecten van Supply Chain toe. Er wordt zowel binnen de 
organisatie als in de ons omringende omgeving gekeken naar de samenhang van Supply Chain in de 
totaliteit van de bedrijfseconomische context. Tevens bespreken we enkele nieuwe evoluties aan de 
hand van voorbeelden.  

Inleidende begrippen & trends | Robbert Debroyer | 6 contacturen

In deze module ontdekken we waarom bedrijven volop inzetten in het beheren van hun logistieke 
keten. U krijgt een zicht op de verschillende uitdagingen van het Supply Chain management. Aan 
de hand van enkele concrete cases, leren we hoe bedrijven vandaag inspelen op de diverse trends 
binnen een continu veranderende wereld.

Impact van bedrijfsstrategie op supply chain management | Johan Vanhaverbeke | 3 contacturen

Supply Chain Management is een cruciale succesfactor in het implementeren van de 
bedrijfsstrategie die u kan beschouwen als een bepalende competentie in de waardeketen van de 
organisatie, zowel langs de leveranciers- als de afnemerskant. In dit opleidingsonderdeel zoomen we 
in op strategische modellen en de impact ervan op het uitwerken van een passende supply chain. We 
bestuderen strategie vanuit een supply chain management perspectief.

People management | Geert Roelens | 3 contacturen

Is de Supply Chain manager een witte raaf? In deze module lichten we zijn competenties toe. Ook 
de interacties met andere medewerkers binnen en buiten de organisatie komen aan bod. Aangezien 
mensen het verschil maken, biedt deze module een beter inzicht in uw persoonlijke vaardigheden.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT STRATEGIE



SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Dashboard reporting in Excel | Kelly Decroock  
| 6 contacturen

Bedrijfsinformatie speelt een belangrijke rol in de 
bedrijfswereld en dashboards zijn de meest gebruikte 
methode om deze informatie aan te bieden. Met 
MS Excel kan u met draaitabellen en -grafieken een 
interactieve dashboard creëren om de belangrijkste 
informatie die nodig is om uw doelstellingen te bereiken 
in één oogopslag weer te geven.

Deze training is zeer praktijkgericht. Daarom werken we 
vanuit bedrijfsgerelateerde cases en uw concrete vragen 
voor uw bedrijf.

Inkoopmanagement | Johan Vanhaverbeke  
| 9 contacturen

In deze sessie bespreken we essentiële begrippen 
m.b.t. inkoop. Inkoopmanagement maakt integraal deel 
uit van supply chain & operations management. Sterk 
presterende bedrijven begrijpen de noodzaak om te 
evolueren naar procurement management. Recente 
inzichten en evoluties komen uitgebreid aan bod in dit 
onderdeel.

•  De opeenvolgende fasen van het inkoopproces

•  Leveranciersselectie

•  Leveranciersmanagement

•  Leveranciersbeoordeling

KEY ELEMENTS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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Demand & sales management | Johan Vanhaverbeke  
| 3 contacturen

De supply chain komt heel veel aan bod. Te weinig 
zijn bedrijven er zich bewust van dat supply het 
spiegelbeeld is van demand. Vraag en aanbod moeten 
op elkaar afgestemd worden. Deze sessie bespreekt de 
noodzaak en kritische succesfactoren voor het optimaal 
afstemmen van de supply chain op de demand chain en 
de vele valkuilen in dit cruciaal proces.

•  DSCM-framework

•  Forecasting modellen en methoden

•  Demand management

•  Interface sales & supply chain & operations 
management

Operations planning | Dirk Van Lindt | 6 contacturen

•  Sales & operations planning

•  VMI, CPFR en ECR 
 

Voorraadbeheer | Dirk Van Lindt | 9 contacturen

•  EOQ Voorraadmodellen

•  Materiaal behoefte planning (MRI + MRII + 
oefeningen)

•  Master Production Scheduling (MPS/ATP) 
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Magazijnbeheer | Robbert Debroyer | 9 contacturen

•  Inrichting van het magazijn

•  Processen en systeemondersteuning van magazijnprocessen 

Distributielogistiek | Bart Vannieuwenhuyse , Robbert Debroyer ,  
Veerle Lahousse | 15 contacturen

•  Inleiding tot distributielogistiek en distriebutienetwerken

•  Transportmodi en analyse van transportkosten

•  Retourlogistiek en green logistics

•  Douane expediteur

•  E-commerce 

Supply chain finance | Dirk Van Lindt | 15 contacturen

•  Activity based costing + total cost of ownership

•  Investeringsanalyse 

Outsourcing 3PL en 4PL | Robbert Debroyer | 3 contacturen

•  Kost bij outsourcing

•  Wanneer kiezen voor outsourcing?

•  Keuze van de juiste partners 

Bedrijfsbezoeken

Gedurende de opleiding plannen we 4 bedrijfsbezoeken.



SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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Inleiding tot lean en 6 sigma | Dirk Roelens 
| 3 contacturen 

•  Basisinzicht in lean

•  Concept verspillingen, specifiek toegepast op supply 
chain

•  Basisinzicht in 6 sigma

Basistechnieken van operational excellence voor de 
supply chain | Dirk Roelens | 3 contacturen

•  Visualisatietechnieken

•  Kanbanprincipe

•  Omsteltijd reductie

•  TOC

Quick Response Manufacturing | Dirk Roelens  
| 3 contacturen 

Inzicht in mogelijkheden en toepassing van deze relatief 
nieuwe managementtechniek om doorlooptijden te 
reduceren. 

Value Stream Mapping | Dirk Roelens | 6 contacturen

VSM is een krachtige techniek die als basis dient om de 
juiste prioriteiten te stellen voor verbeteringen in een 
organisatie. Na toelichting van de theorie oefent u de 
techniek via een case study.

Business Game | Dirk Roelens | 6 contacturen

Als afsluiter doet u tijdens deze dag beroep op alle 
aangeleerde kennis. Aan u de uitdaging om een 
succesvol bedrijf te creëren, dat tevreden klanten en 
medewerkers heeft, én winstgevend is.

OPERATIONAL  MANAGEMENT
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Briefing paper | Kelly Decroock , Geert Roelens 

Tijdens deze sessie wordt er meer uitleg gegeven bij het 
schrijven van het eindwerk.

 

Paper supply chain management

Tijdens en na de opleiding werkt u aan een 
project dat u de mogelijkheid biedt om de 
opgedane kennis toe te passen op een eigen 
bedrijfsprobleem.

Nadat u het probleem heeft geschetst en 
geanalyseerd, stelt u mogelijke oplossingen 
voor. 

U overhandigt dit in de vorm van een 
paper aan een jury en licht dit toe aan de 
hand van een presentatie en mondelinge 
verdediging.

PAPER
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Startdatum 1ste jaar: dinsdag 3/10/2017 
Startdatum 2de jaar: vrijdag 6/10/2017

Prijs: 1800 € per academiejaar (vrij van BTW)

Aantal credits: 37 | 2 opleidingsjaren

De lessen voor het 1ste jaar gaan door op dinsdag van 18 u.  
tot 21.15 u. en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u. 
De lessen voor het 2de jaar gaan door op vrijdag van 18 u.  
tot 21.15 u. en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

•••
VOORWOORD
Wilt u meer te weten komen over de nieuwe Europese douanewet-
geving (UCC)?  Wilt u inzicht verwerven in de toepassing van deze 
regelgeving? Of wilt u de aangifteverplichtingen bij accijnzen in detail 
kennen? Vraagt u zich af welke verplichtingen u moet vervullen bij uw 
export naar China? Wilt u weten welke gevolgen Brexit zal hebben op 
het handelsverkeer?

Dit postgraduaat geeft een praktisch inzicht in alle aspecten van de 
douanematerie, wat voor u kan bijdragen tot het opnemen van een 
grotere verantwoordelijkheid.

Heel wat thema’s worden toegelicht en aangevuld met praktijkvoor-
beelden door ervaren lesgevers, die u laten mee genieten van hun 
kennis en best practices. Daarnaast behandelt u een zelf gekozen 
onderwerp uit de praktijk. Dit eindwerk vormt een grote toegevoegde 
waarde, zowel voor het bedrijf als voor uzelf.

Na het slagen van alle testen, ontvangt u het getuigschrift van 
Postgraduaat Douane & Accijnzen alsook een certificaat inzake 
het gebruik van PLDA. Deze opleiding is geschikt als bewijs van 
voldoende kennis van de douane-, BTW- en accijnsreglementering 
en van de beroepsmatigheid van de uitoefening inzake 
douanevertegenwoordiging.

Voor advocaten wordt een erkenning van de opleiding bij de Orde van 
Advocaten voorzien.

DOUANE & ACCIJNZEN

PROGRAMMADIRECTEUR

Steve Mees
Attaché - Business Correspondent  
Douane & Accijnzen
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OVERZICHT PROGRAMMA

Opleidingsonderdeel Credits

Opleidingsjaar 1

Douanewetgeving 4

Douaneregelingen 5

Tarief & douanewaarde 4

BTW 3

PLDA 3

Opleidingsjaar 2

Oorsprong 4

Accijnzen 4

Procedures & geschillen 4

Vergunningen 3

Casestudy 3

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
De meest recente informatie vindt u terug  
op www.bruggebusinessschool.be

 

U kunt de opleidingsonderdelen ook apart volgen.

Bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 
(bedienden uit de internationale handel, het vervoer en 
de logistiek) kunnen voor deze opleiding een aanvraag 
tot subsidiëring indienen bij het vormingsfonds LOGOS 
(subsidies@logosinform.be of 03 221 97 36).

Docenten: 

Steve Mees •  Attaché, Business 
Correspondent Douane & Accijnzen

Mehdi Zagheden • Advocaat Associate Partner 
Everest

Alexander Baert • Advocaat Laga

Fernand Rutten • Partner, Global Lead 
Customs & Global Trade Deloitte

Josse Verbeken • Adviseur Douane en 
Accijnzen bij FOD

Frank Vanbiervliet • Advocaat Vennoot Laga

Luc Lammertyn • Logistics Manager Sioen

Erika Genie • Attaché KLAMA Gent

Alexander Delafonteyne • Advocaat Tax 
Partner Everest Law

Veerle Lahousse • Lector VIVES Kortrijk

Doelpubliek:

• Professionals die actief zijn of willen worden in 
de wereld van logistiek, douaneadministratie 
en internationale handel, en/of een carrière in 
deze sector ambiëren

• Logistieke- en aankoopverantwoordelijken, 
financieel directeurs, tax consultants, 
accountants, boekhouders, fiscalisten, 
advocaten, ambtenaren

• Professionals van ondernemingen die 
goederen produceren, verhandelen, in- en 
uitvoeren, doorvoeren en/of opslaan

13



14

DOUANE EN ACCIJNZEN

“ Op de arbeidsmarkt is het altijd interessant 
om een opleiding gevolgd te hebben die past 
bij je ervaring. Op die manier ken je ook de 
juridische achtergrond van verschillende 
praktische toepassingen en kun je gefundeerd 
advies geven. 

 Daarom was het voor mij geen moeilijke 
keuze om met deze opleiding te starten. 
Het zal zeker een verschil maken in deze en 
toekomstige betrekkingen. ” 

Liesbeth Vandecandelaere  
Xeikon, Logistics Officer

“ De opleiding ‘postgraduaat douane en accijnzen’ heeft voor 
mij vele deuren geopend op de arbeidsmarkt. Tevens heeft 
ze mij gesterkt in het nemen van gefundeerde beslissingen 
tijdens mijn dagelijkse professionele taken.

 Naar mijn mening is het postgraduaat een must voor 
mensen die dagelijks met douane worden geconfronteerd 
en kan zelfs voor een doorwinterde douanespecialist een 
welgekomen meerwaarde bieden.  

 Het sterkste punt van deze opleiding vond ik dat de 
docenten vlot aanspreekbaar zijn, meedenken met 
praktijkvoorbeelden en eigen inbreng ten zeerste 
geapprecieerd wordt. ” 

Nick Vandenabeele  
Transuniverse Forwarding, Customs specialist

•••
GETUIGENISSEN
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DOUANE EN ACCIJNZEN

DOUANEWETGEVING

Steve Mees, Mehdi Zagheden, Alexander Baert, Fernand Rutten | 27 contacturen

We geven een algemeen overzicht van het Europese integratieproces inzake douanematerie. Vervolgens 
bespreken we uitvoerig onderstaande materie:

•  Internationale en regionale overeenkomsten
•  Union Customs Code en uitvoeringsbepalingen

•  Overgangsmaatregelen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het UCC

•  Verplichtingen bij invoer, uitvoer en doorvoer

•  Structuur van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen

We bespreken ook de juiste methodologie om het bronnenmateriaal terug te vinden. 

Doelstellingen: U kan het nieuwe douanewetboek (UCC) en de uitvoeringsbepalingen ervan op 
praktische wijze gebruiken. U vindt de juiste reglementering terug aan de hand van de besproken tools. 
U interpreteert de juridische bronnen inzake douanematerie op correcte wijze. U kan de douanematerie 
in de juiste context plaatsen binnen het Europese handelsbeleid. 

DOUANEREGELINGEN

Josse Verbeken, Fernand Rutten, Alexander Baert, Steve Mees | 30 contacturen

Goederen in- of uitvoeren houdt de plaatsing in onder een douaneregeling. De keuze van de 
juiste douaneregeling is een belangrijke factor bij het internationaal handelsverkeer. Sommige 
douaneregelingen bieden tal van fiscale voordelen of kunnen de betaling van belastingen opschorten.

In dit hoofdstuk stellen we al deze regelingen voor en bespreken we de voorwaarden voor de nodige 
vergunningen. Praktische voorbeelden zullen voor een verdere verduidelijking zorgen.



DOUANE EN ACCIJNZEN
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TARIEF & DOUANEWAARDE

Steve Mees, Alexander Baert, Fernand Rutten | 24 contacturen

Op basis van de goederenclassificatie kan bij invoer worden afgeleid of er gunstmaatregelen op de goederen van 
toepassing zijn. Zo kunnen invoerrechten (tijdelijk) geschorst zijn. De goederenclassificatie kan ons ook leren of 
er geen anti-dumpingrechten dan wel compenserende rechten worden geheven op goederen. Dergelijke rechten 
zijn een vorm van sanctiemaatregelen om goederenstromen uit bepaalde landen af te remmen. We zullen in dit 
onderdeel ook aandacht hebben voor de procedurele aspecten.

We behandelen onderstaande thema’s:
•  Bepaling van douanewaarde
•  Bepaling van het gebruikstarief
•  Structuur van de nomenclatuur
•  Praktisch gebruik van de nomenclatuur
•  Tariefcontingenten
•  Anti-dumping

•  Schorsing
•  Compenserende rechten
•  Bindende tariefinlichtingen
•  Berekening van douanerechten, BTW en 

andere rechten

Doelstellingen: 

U heeft na dit volledig overzicht met betrekking tot tarief en waarde de vaardigheden om de juiste codificatie te 
gebruiken bij een aangifte voor invoer of uitvoer. Aan de hand van deze kennis kan u uw klanten adviseren met 
betrekking tot invoer- of uitvoerbeperkingen. U weet de instructies van uw klant te interpreteren en om te zetten 
in een geldige en correcte aangifte. U leert op praktische wijze de nomenclatuur te hanteren. 

BTW

Frank Vanbiervliet | 12 contacturen

Btw is, in vergelijking met andere belastingen, een relatief jonge belasting die officieel het levenslicht zag 
op 1 januari 1970. Wat btw zo uniek maakt is dat belastingplichtige leveranciers van goederen of diensten 
weliswaar btw moeten aanrekenen aan hun kopers, maar zolang de goederen of diensten in de productie- en 
distributiecyclus blijven, recupereren de kopers de betaalde btw wanneer ze zelf doorverkopen. Slechts indien 
een koper een goed of dienst definitief aan de productie- en distributiecyclus onttrekt en voor verbruik bestemt, 
draagt een koper-eindverbruiker de btw zonder die te kunnen aftrekken. 

Dit mechanisme, nog aangevuld met de intellectueel uitdagende vraag welk land de btw uiteindelijk kan 
opstrijken in geval van grensoverschrijdende transacties, maakt het boeiende gespreksonderwerp uit van het vak 
btw.
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DOUANE EN ACCIJNZEN

PLDA

Steve Mees | 15 contacturen

We maken een algemeen overzicht van het te gebruiken document. We geven 
aandacht aan algemene bijzonderheden. We bespreken de aangiften in functie van 
de douaneregelingen. We maken oefeningen per onderdeel. 

Finaal zijn er twee praktijksessies waarin we grotere oefeningen maken die de 
geziene materie consolideren. 

Doelstellingen: 

U kan werken met het systeem PLDA (Paperless Douane & Accijnzen) wat het 
centrale beheerssysteem is voor de aangiften inzake invoer en uitvoer in 
België. U kent de relevante inhoud van alle vakken die al dan niet verplicht 
worden ingevuld. U leert het document op te maken en fouten te vermijden.  
U leert welke procedures gelden in het kader van het aangifteproces.

OORSPRONG

Josse Verbeken, Luc Lammertyn | 21 contacturen

Oorsprong is een complexe maar heel voorname materie. Goederen 
kunnen ingevolge hun oorsprong van een vrijstelling of verminderd 
recht bij invoer genieten. Goederen die bij uitvoer vergezeld zijn 
van het nodige oorsprongsbewijs zijn commercieel interessant te 
verhandelen.

In dit hoofdstuk definiëren we het begrip oorsprong en lichten 
we de regels hiervoor toe. De diverse oorsprongsbewijzen 
zullen ook worden besproken. We behandelen praktische 
cases om de reglementering te concretiseren. 



DOUANE EN ACCIJNZEN
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ACCIJNZEN

Erika Genie | 24 contacturen

•  Vergunningen inzake accijnsproducten en accijnsgoederen

•  Aangifte van e-AD documenten, verwerking en opzoeking in EMCS

•  Overzicht van de mogelijke accijnsbewegingen met inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen

•  Aangifteverplichtingen met praktijkvoorbeelden

•  Betalingsmodaliteiten

Doelstellingen

U kan zelfstanding vergunningen aanvragen die betrekking hebben op de accijnsmaterie. U identificeert bij 
welke bevoegde dienst u hiervoor moet zijn. U verwerkt zelfstandig de relevante aangifteverplichtingen die 
toebehoren aan de accijnsbewegingen.   

PROCEDURES & GESCHILLEN

Steve Mees, Luc Lammertyn, Alexander Delafonteyne | 24 contacturen

Met deze opleiding geven we een grondig inzicht in de fiscale procedureregels op het vlak van de 
inkomstenbelastingen.

Vooreerst gaan we in op de taxatieprocedure, waarbij we de regels met betrekking tot de aangifte, het 
onderzoek, de bewijsmiddelen, de aanslagprocedure en de sancties bespreken.

Vervolgens lichten we de geschillenprocedure toe, met name de mogelijkheid tot het betwisten van de 
aanslag, de rol van de fiscale bemiddelingsdienst, en de gerechtelijke geschillenprocedure.

Tot slot bespreken we de invorderingsprocedure, wie de belastingschuldige is, wat de vereisten zijn voor de 
betaling van de belasting, welke interesten verschuldigd kunnen zijn, op welke wijze de belasting gedwongen 
ingevorderd kan worden, en wanneer een fiscale schuld verjaart.



DOUANE EN ACCIJNZEN

VERGUNNINGEN

Steve Mees, Veerle Lahousse, Fernand Rutten, Alexander Baert | 15 contacturen

Om bepaalde transacties in het douaneverkeer toe te passen, dient men over de 
nodige vergunningen te beschikken. Vaak houden deze vergunningen verband met de 
hoedanigheid van de onderneming en zijn er verbindende voorwaarden. 

We bespreken daarom de belangrijkste vergunningen om als douaneagent of 
expediteur aan de slag te kunnen gaan. We besteden ook veel aandacht aan de 
aanvraagprocedure inzake AEO (Authorised Economic Operator) die alsmaar aan 
belang wint in de relatie met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  
De AEO zal de vergunninghouder helpen op het vlak van compliance en kan 
bedrijfseconomische schaalvoordelen opleveren.

CASESTUDY

De inhoud van het eindwerk heeft betrekking op één of meerdere onderdelen 
van de postgraduaat, zijnde: douanewetgeving, douaneregelingen, tarief en 
douanewaarde, PLDA, BTW, oorsprong, accijnzen, procedures & geschillen, en/
of vergunningen.

Doelstellingen

U bent in staat de gedoceerde materie te verwerken in een eindwerk met 
een thema naar keuze. U kan een reële probleemstelling binnen de eigen of 
nader te bepalen bedrijfssituatie kaderen. Aan de hand van de problematiek 
past u de kennis inzake de douane- en/of accijnsmaterie toe. In overleg 
met uw promotor, naar keuze binnen het aangegeven docentenkorps, 
bepaalt u de juiste probleemstelling en inhoud.    

Studiemateriaal

U maakt gebruik van het aangeboden studiemateriaal tijdens het 
academiejaar. Daarnaast doet u beroep op relevante literatuur. Voor 
bijkomende informatie en advies kan u ook terecht bij uw promotor.  

Evaluatieactiviteiten

Eindwerk in de vorm van een eindverhandeling dat u op het einde van 
het tweede jaar verdedigt in de aanwezigheid van een jury. 
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•••
PRAKTISCHE INFORMATIE

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, 
moet u een bachelor- of masterdiploma (of een hiermee 
gelijkgesteld diploma) hebben. Indien u geen van deze 
diploma’s behaald heeft, kunt u ook de opleiding volgen 
mits relevante werkervaring. De toelating gebeurt op 
basis van uw cv en eventueel een gesprek. 

GETUIGSCHRIFT

Het getuigschrift postgraduaat  wordt uitgereikt door de 
Katholieke Hogeschool VIVES, associatie KU Leuven. Dit 
kan enkel uitgereikt worden indien u al een bachelor- of 
masterdiploma behaald heeft. 

U ontvangt het getuigschrift als u slaagt voor alle 
evaluatieproeven. De bachelors of masters die enkel de 
lessen bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Indien u geen bachelor- of masterdiploma heeft, krijgt u 
een attest van deelname indien u minstens 80 % van de 
sessies bijwoont. Als u slaagt voor de evaluatieproeven, 
ontvangt u een getuigschrift van permanente vorming 
uitgereikt door de Brugge Business School.

LOCATIE

De sessies vinden plaats in de campus van VIVES, 
Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge.

Hoe kan u ons bereiken?

• Met de auto:  
De Brugge Business School is gelegen vlakbij de afrit 
‘VIVES-Hogeschool’ van de expresweg E403. Er is 
gratis parking op de campus. 

• Met het openbaar vervoer:  
De Brugge Business School is gemakkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer. Wanneer u met 
de trein komt, kiest u best voor de uitgang aan de 
achterkant van het station. Vanaf daar is het 1,5 km 
te voet. 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

De inschrijvingen gebeuren via de website. Uw inschrij-
ving is definitief wanneer u het inschrijvingsformulier 
ingevuld en doorgestuurd hebt. U ontvangt via mail een 
bevestiging van uw inschrijving. De factuur sturen we op 
naar het opgegeven facturatieadres. 

Inschrijvingsgeld
De inschrijvingsprijs dekt de kosten van de cursussen en 
de handboeken. We voorzien ook catering.

Indien u opleidingsonderdelen apart volgt, bedraagt de 
kostprijs 75 euro per sessie van drie lesuren.

Ga naar www.bruggebusinessschool.be voor up-to-date 
informatie en inschrijvingen.

Annulatie
Bij annulatie minder dan een week voor de start van de 
opleiding wordt een administratiekost van 250 euro in 
rekening gebracht. Na de start van het academiejaar 
betaalt u bovenop de administratiekost ook de kosten 
van de reeds gevolgde sessies. In dit geval bedraagt de 
kostprijs per sessie van drie lesuren 75 euro.

Uitschrijvingen na 31 december worden niet meer 
terugbetaald.

EDUCATIEF VERLOF

Indien u beantwoordt aan de criteria voor educatief 
verlof, kan u dit aanvragen voor onze postgraduaten.

KMO-PORTEFEUILLE

Al onze opleidingen komen in aanmerking voor de 
kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de 
ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.
be) met erkenningsnummer DVO105080.



•••
ONZE PARTNERS

Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past?  
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies.
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•••
ONZE POSTGRADUATEN 2017-2018

> Bedrijfsmanagement
> Human resources  

management
> Management in de  

non-profit

> Accounting & controlling
> Financieel management
> Fiscale wetenschappen 

> Vermogens- en  
successieplanning

> Vennootschapsrecht 

Nieuw:
> Cultuurmanagement 

Een stevige basis  
managementvakken  
voor de cultuursector

> Supply chain & operations  
management

> Douane & accijnzen 

Nieuw:
> Digital marketing 

Alles over strategisch online 
marketingplan en meer! 



VIVES/KORTRIJK 
BUSINESS SCHOOL

Geen tijd voor een langlopende opleiding? Maar u wil wel mee zijn 
én een stap voor blijven?  Het kan!
De kortlopende opleidingen van VIVES/Kortrijk Business School 
bieden u telkens drie tot zeven uur direct toepasbare kennis 
en praktijk. Kies à la carte of het hele menu. Met zorg door 
specialisten voor u samengesteld en geaccrediteerd door de 
beroepsinstanties. Iets voor u?

/U bent accountant, belastingconsulent, boekhouder of 
bedrijfsrevisor?

/U bent verzekeringsmakelaar, bankier of fiscalist?

/U bent vastgoedmakelaar, notaris, notarieel medewerker of 
landmeter-expert?

/U bent HR-medewerker, personeelsverantwoordelijke, payroll 
beheerder of leidinggevende?

/U bent logistiek medewerker, transportmedewerker of 
exportmanager?

Kortrijk Business School kan iets voor u betekenen! Ontdek het 
opleidingsaanbod voor 2017-2018 op www.kortrijkbusinessschool.be

Waar? VIVES handelswetenschappen en bedrijfskunde, campus Kortrijk, 
Doorniksesteenweg 145. 

Wij beantwoorden graag uw vragen:
info@kortrijkbusinessschool.be
056/26 41 40

Meer info op www.kortrijkbusinessschool.be 
 www.facebook.com/viveskbs



Volg ons op facebook en linkedin:

  www.facebook.com/vivesbbs

   www.linkedin.com/company/vives-brugge-business-school

ACADEMIEJAAR 2017 - 2018

Infodagen
zaterdag 24 juni 2017 van 9 u. tot 13 u.
vrijdag 25 augustus 2017 van 16 u. tot 21 u.

campus VIVES, Xaverianenstraat 10 - 8200 Brugge, lokaal D310

www.bruggebusinessschool.be


