Nationaal
Douanecongres
2018

donderdag 11 oktober 2018 | wtc rotterdam
Brexit, e-commerce en allerlei ontwikkelingen op douanegebied staan centraal tijdens de 13e editie van
het Nationaal Douanecongres. Gedurende de dag vinden drie rondes aan themasessies plaatst.
Onderwerpen die tijdens de themasessies aan bod komen:
> E-commerce en douanewaarde
> Brexit voor importeurs, exporteurs en expediteurs
> Oorsprongsfraude: hoe te voorkomen en wat kunt u allemaal niet doen?
> Strafrecht
> Blockchain en douane

Mis deze unieke dag niet en schrijf u vandaag nog in op www.douanecongres.nl

Programma
09.30 uur

Ontvangst met koffie & thee

10:00 uur

Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter
 oelof Hemmen, voorheen bekend als anchorman van het RTL Nieuws en thans presentator bij BNR Radio,
R
treedt op als dagvoorzitter. Hij leidt u, met de nodige ervaring als journalist, door de dag.

10.15 uur

Brexit, de laatste ontwikkelingen belicht vanuit de Douane
Roel van ’t Veld | Douane Nederland     

10.40 uur

Brexit, the other way around
Pauline Bastidon | Freight Transport Association United Kingdom

11.05 uur

Koffie- & theepauze

11.40 uur

Themasessies ronde 1
1.1 Classificeren en e-commerce; een moeilijke combinatie
1.2 Brexit voor douane-expediteurs
1.3 Het recht op verdediging in douanezaken
1.4 Customs Compliance Platform: altijd op de hoogte
1.5 Strafbare feiten in het douanerecht
1.6 Terugbetaling en rente in het douanerecht
1.7 De laatste ontwikkelingen rondom de VS en handelsakkoorden

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Themasessies ronde 2
2.1 Douanetoezicht op e-commerce; samenwerken met online marketplaces
2.2 E-commerce en douanewaarde
2.3 Brexit; both worlds
2.4 Classificatie, de jurisprudentie op een rij
2.5 Ins en outs van procederen in douanezaken
2.6 Antidumpingheffing; hoe blijft u goed op de hoogte
2.7 Toelichting op het gebruikstarief: niet bindend, maar wel een uitermate belangrijke hulpmiddelen!

14.25 uur

Themasessies ronde 3
3.1 Data security & compliance in e-commerce
3.2 Machine learning for risk management in e-commerce
3.3 Hoe richt ik mijn Brexit-team in?
3.4 Mogelijkheden en onmogelijkheden van materiaalstammen
3.5 BTW-stelsel en wijzigingen
3.6 Incoterms in de praktijk
3.7 10 jaar AEO; wat heeft het ons gebracht
3.8 De fiscaal vertegenwoordiger en de btw-rapportage

15.15 uur

Koffie- & theepauze

15.45 uur

E-commerce debat
 et wettelijk kader waaraan partijen zoals Amazon, PostNL en Rhenus zich moeten houden, is complex.
H
Dit legt zo zijn beperkingen op aan de logistieke oplossingen die elk van hen ontwikkelen. En om de verschillende partijen
dan ook nog tot samenwerken en het delen van informatie te krijgen, is een hele klus. Dit debat gaat over hoe de wet,
de logistiek en IT op elkaar ingrijpen en soms met elkaar in conflict zijn.
Het panel bestaat uit onder meer:
• Prof. Walter de Wit

• Prof. Albert Veenstra

• Prof. Yao-Hua Tan

Onder leiding van Roelof Hemmen | dagvoorzitter en moderator
16.45 uur

Afsluiting van de dag - Verandering van tijdperk: veel spannender en uitdagender kan ons leven niet worden
Ruud Veltenaar | Trendwatcher

17.15 uur

Netwerkborrel

Themasessies
Ronde 1
Sessie 1.1 Classificeren en e-commerce; een moeilijke combinatie
Bram van Breukelen | Customs Knowledge

Sessie 1.5 Strafbare feiten in het douanestrafrecht
Dianne Beurskens | Customs Knowledge

Sessie 1.2 Brexit voor douane-expediteurs
Stefan Verhagen | Fenex

Sessie 1.6 Terugbetaling en rente
Fred Kaijser | Customs Knowledge

Sessie 1.3 Het recht op verdediging in douanezaken
Anneke Keulemans | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
& Universiteit Leiden

Sessie 1.7 D
 e laatste ontwikkelingen rondom
de VS en handelsakkoorden
Yara van ‘t Groenewout | Ministerie van
Buitenlandse Zaken

Sessie 1.4 Customs Compliance Platform: altijd op de hoogte
Samantha Speelman | Customs Knowledge
Theo Jonker | Customs Knowledge

Ronde 2
Sessie 2.1 D
 ouanetoezicht op e-commerce; samenwerken met
online marketplaces
Hans Pieters | Federale Overheidsdienst Financiën
(FOD Financiën) in België.
Sessie 2.2 Douanewaarde en e-commerce
Samantha Speelman | Customs Knowledge
Sessie 2.3 Brexit both worlds
Godfried Smit | evofenedex & Pauline Bastidon

Sessie 2.5 Ins en outs van procederen in het douanerecht
Bart Boersma | Customs Knowledge
Sessie 2.6 Antidumpingheffing; hoe blijft u goed op de hoogte
Sabine Visser | Ministerie van Buitenlandse Zaken    
     
Sessie 2.7 Toelichting op het gebruikstarief: niet bindend,
maar wel een uitermate belangrijke hulpmiddelen!
Jeroen de Roode | Sdu en ‘inenuitvoer.nl’

Sessie 2.4 Classificatie; de jurisprudentie op een rij
Bram van Breukelen | Customs Knowledge

Ronde 3
Sessie 3.1 Data security & compliance in e-commerce
Morteza Pourakbar | Erasmus University
Albert Veenstra | University of Technology
Eindhoven and TKI Dinalog
Sessie 3.2 Machine learning for risk management in e-commerce
Johann Barlach | Variolytics GmbH, a manufacturer
of analytical devices
Rob Zuidwijk | Rotterdam School of Management,
Erasmus University
Sessie 3.3 Hoe richt ik mijn Brexit-projectteam in?
Sessie 3.4 D
 e mogelijkheden en onmogelijkheden
van het gebruik van materiaalstammen
Yuri Florentinus | Pincvision

Sessie 3.5 BTW-stelsel en wijzigingen
Charles van den Berg | VAT partners bv
Sessie 3.6 Incoterms in de praktijk
Alicia Zwanikken | Evofenedex
Sessie 3.7 10 jaar AEO, Wat heeft het ons gebracht?
Godfried Smit | evofenedex
Sessie 3.8 De fiscaal vertegenwoordiger en de btw-rapportage
Marja van den Oetelaar | The VAT Consultancy Firm
Raymond Feen | The VAT Consultancy Firm

Nationaal Douanecongres 2018
Praktische informatie
Kaarten
• Vroegboekprijs - € 385,- p.p. (excl. btw)*
• Standaardprijs - € 460,- p.p. (excl. btw)
*
Geldt bij inschrijving vóór 1 september 2018
Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier op www.douanecongres.nl/inschrijven.
Voor wie?
Douanespecialisten, importeurs, exporteurs, inkopers, logistiek dienstverleners.
Datum en locatie
Donderdag 11 oktober 2018 | WTC, Rotterdam. Komt u met de auto?
Parkeert u dan in de Parkeergarage WTC-V&D, Leeuwenstraat 2, 3011 AL Rotterdam
Parkeren
Bij deelname aan het Nationaal Douanecongres zijn de parkeerkosten inbegrepen in uw inschrijfgeld.
Dit geldt alleen wanneer u parkeert in de Parkeergarage WTC-V&D, Leeuwenstraat 2, w3011 AL Rotterdam.
Doorgeven adreswijzigingen
U kunt wijzigingen in adresgegevens doorgeven via naw@sdu.nl.
Annulering
Annuleren kan alleen schriftelijk. Tot drie weken voor aanvangsdatum kunt u uitsluitend schriftelijk annuleren. Wij brengen daarvoor 15% van
het aankoopbedrag aan administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van het Nationaal Douanecongres brengen
wij het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Het is wel mogelijk om een
plaatsvervanger te sturen. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Sdu van toepassing.

Vragen over uw inschrijving/aanmelding?
Sdu Opleidingen & Events
Telefoon: 070 - 378 98 96
E-mail: opleidingen@sdu.nl
Vragen over het programma, de sprekers of de locatie?
Suzanne Eijkemans - eventmanager
Telefoon: 06 - 51645880
E-mail: s.eijkemans@sdu.nl

www.douanecongres.nl
Partners:

Wellicht interessant voor uw collega?
Organisaties en overheden eisen in toenemende mate dat een bedrijf kan aantonen dat aan alle compliance
voorwaarden wordt voldaan. Niet alleen ontwikkelingen op douanegebied of internationale handel,
maar ook op het gebied van IT, privacywetgeving of product- en voedselveiligheid spelen daarbij een rol.
Het belang van compliance en daarmee degene die er verantwoordelijk voor is worden steeds groter.
Daarom organiseren Customs Knowledge, evofenedex en Sdu dit jaar de eerste editie van het Trade
Compliance Congres. Tijdens dit congres wordt u in één dag bijgepraat over een reeks van onderwerpen
in relatie tot international trade, maar u kunt ook zelf kiezen welke verdiepende themasessies u bezoekt.
Thema’s die aan bod zullen komen
> Export beperkende wetgeving & sanctiemaatregelen
> Strategische goederen
> Kernenergiewetgeving
> Privacywetgeving / AVG
> Brexit
> Geohandelspolitieke ontwikkelingen (o.m. handelsoorlogen)
> Blockchain
> Ontwikkelingen in accountancy, controlling, IT
Waarom het Trade Compliance Congres?
Inmiddels bestaat het Nationaal Douanecongres al vele jaren en is het een icoon binnen alle geledingen
en organisaties die met douane te maken hebben. Het ‘douanegebied’ dijt echter steeds meer uit en steeds meer
thema’s raken ‘douane’. Die onderwerpen kunnen we niet allemaal kwijt binnen het Nationaal Douanecongres,
daarom organiseren wij dit jaar het Trade Compliance Congres. Dit doen we tegelijk met het Nationaal
Douanecongres en op dezelfde locatie, zodat deelnemers van beide congressen ervaringen en kennis
met elkaar kunnen uitwisselen.

www.tradecompliancecongres.nl

