QUICKSCAN CUSTOMS COMPLIANT-PROOF ONDERNEMEN
Mooi, je hebt de QUICK SCAN gedownload, dat betekent dat je er klaar voor bent
om je bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Compliance in douanezaken creëren!
Zodat jij je bedrijf nog meer kunt laten groeien door in één oogopslag te kunnen
zien of jouw bedrijf compliant-proof is op het gebied van douanezaken.
Hierdoor voorkom je boetes, onnodige betaling van invoerrechten of zelfs
imagoschade van je bedrijf. Ook kan je daardoor meer kwaliteit en betrouwbaarheid
aanbieden aan je opdrachtgevers.
Want we hebben allemaal een diep verlangen; persoonlijk, emotioneel en financieel
geen zorgen en de zekerheid dat we douanezaken binnen ons bedrijf goed op orde
hebben zodat we een leven kunnen leven op onze eigen voorwaarden. Een mooi en
betrouwbaar bedrijf betekent ook keuzevrijheid hebben, kennis inkopen, zodat je
meer tijd overhoudt om je focus op je bedrijfsgroei te richten en dan een bijdrage
kunt leveren aan de veiligheid in de logistieke keten.
Maar een goede douanestrategie binnen je bedrijf zorgt er ook voor dat omzet
vermeerdert. Betrouwbaarheid, kennis en de juiste toepassing van alle relevante
douanewetgeving levert in de logistiek een zeer grote pré op.
Leg deze QUICK SCAN over je bedrijf en je ziet in één oogopslag of je een goede
basis hebt voor jouw customs compliant proof ondernemerschap.

	Heb je een AEO Vergunning?
	Voldoe je wel aan alle vereisten voor de AEO?
	Ben je voldoende op de hoogte van de vereisten voor de AEO?
	Is er binnen je bedrijf voldoende kennis en ervaring in huis?

Douane-workshop

	Onderscheidt jouw bedrijf zich op douanegebied ten opzichte van de
concurrentie?

	Heeft de strikte naleving van douanevoorschriften zoveel urgentie, zodat
jouw (potentiële) klanten inzien waarom ze DIRECT met jou moeten werken?
	Compliance. Ben je iedere dag bezig, om toegewijde acties te ondernemen in
vastlegging van onregelmatigheden zodat je deze kunt verbeteren?
	Krijgen de douane-declaranten voldoende informatiemogelijkheden om bij te
blijven qua kennis en kunnen zij, waar nodig, bijscholingscursussen volgen
zodat hun kennis steeds up-to-date is?

-5

Een score onder de 5 vinkjes is níet customs compliance proof presteren.
Je bent alleen bezig met logistiek ondernemen, in de hoop dat het allemaal
maar goed gaat.

5-7

Een score tussen de 5-7 vinkjes, je bent bezig een basis te creëren voor
correcte douane-naleving maar twijfelt of er aan alle regels wordt voldaan

	Heb je een interne controleprocedure om op regelmatige basis periodiek te
checken of alle relevante machtigingen (Directe Vertegenwoordiging /
Indirecte Vertegenwoordiging/Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger /
Algemeen Fiscaal Vertegenwoordiger / Art. 23 Wet Omzetbelasting 1968) nog
steeds geheel up-to-date zijn?

7-10

Een score tussen de 7-10 vinkjes, je hebt een stevig fundament gelegd om
dagelijks het gebruik van wet- en regelgeving met betrekking tot douane
afhandeling binnen je bedrijf te creëren en je zult zien dat met deze basis je
bedrijf een groeispurt maakt.

	Vraag je de juiste prijzen voor douanedocumentatie zodat jouw opdrachtgevers begrijpen dat dit niet slechts een ‘formaliteit’ is die je als extra service
aanbiedt, maar ook door de hoogte van je prijzen beseft hoe serieus je bent
in de douane-afhandeling en dat deze volgens de douanewetgeving binnen
jouw bedrijf plaatsvindt? Dat kost dus extra tijd en tijd = geld

