Union Customs Code
Op 1 mei 2016 treedt de nieuwe Union
Customs Code in werking. Dit zal
verstrekkende gevolgen hebben op
verschillende aspecten, zoals elektronische
declaraties of actieve en passieve veredeling,
maar zeker op het vlak van AEO (Authorized
Economic Operator).
Hoewel AEO nog steeds een vrijblijvend
programma blijft, kunnen bedrijven niet langer
beroep doen op een aantal douaneprocessen
zonder AEO-certificaat.
Het gaat hierbij om:
• vervoer van goederen in tijdelijke opslag
tussen lidstaten
• gecentraliseerde aangifte
• vrijstelling van de verplichting om
goederen fysiek aan te bieden wanneer
ze aangegeven worden, mits aan een
aantal extra voorwaarden voldaan is
• met self assessments werken voor
douanecontroles
• verminderde waarborg voor het gebruik
van een klantenrekening voor het betalen
van invoerrechten.

Operatione audit bij Vervoer Verhaegen
Operationele
Een operationele audit uitgevoerd door een externe partner die processen
analyseert en beoordeelt met het oog op het realiseren van de
bedrijfsdoelstellingen, geeft het management een objectief inzicht in de
organisatie.
Het is precies dàt wat de directie
irectie van Vervoer Verhaegen voor ogen had
toen ze beroep deed op de uitgebreide expertise van De Putter & Co. Het
bedrijf dat door de jaren heen uitgroeide tot een gerenommeerd
distributiebedrijf, bereikte onlangs een nieuwe mijlpaal
mijl
met de
ingebruikname van een gloednieuw distributiedistributie en verwerkingscentrum op
het industrieterrein Duwijck te Lier. In het verlengde van deze groeistrategie werd in zee gegaan met de consultants van
De Putter & Co om een kritische blik te werpen op de bestaande organisatie en haar processen. Hiervoor werden er
interviews en observatiesessies ingepland met de medewerkers uit diverse afdelingen (management, HR, magazijn,
planning, administratie, garage). Deze gesprekken en inzichten hebben geleid tot het formuleren van aanbevelingen ter
verbetering om de verdere ontwikkeling van de organisatie te ondersteunen.
Klant: Vervoer Verhaegen
www.transverhaegen.be

Eenduidige richtlijnen voor transport onderaannemers
onderaanneme
van Delhaize
Met dagelijks meer dan 600
vrachtwagens op de weg
voor de belevering van haar
winkelpunten, is het voor
supermarktketen
Delhaize uiterst belangrijk
om haar
distributietransporten
gesmeerd te laten verlopen.

Daarnaast zullen vele douanevergunningen
enkel verleend worden wanneer aan een deel
of zelfs aan alle AEO-vereisten voldaan wordt.
Hierdoor wordt het bekomen van het AEOcertificaat actief aangemoedigd.
De Putter & Co volgt met bijzondere aandacht
de laatste ontwikkelingen in deze materie.
Indien u meer details wenst over dit
onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met
ons op.
www.deputter.co

Garage Heremans is klaar voor de
toekomst
Garage Heremans is een bloeiende familiale
organisatie, waar vakkennis,
klantentevredenheid en service centraal staan.
De onderneming heeft drie vestigingen:
Volkswagen in Groot-Bijgaarden, Audi in
Ternat en een aparte carrosserie. Voor
Volkswagen werd in 2013 een gloednieuw
gebouw opgetrokken, dat zowel voor de
verkoop als voor service alle troeven biedt.
Na de aanwerving van Rony Michiels als Audi
Manager in 2013, werd opnieuw beroep
gedaan op De Putter & Co voor de rekrutering
van een Volkswagen Manager. Patrick Honoré
neemt intussen deze rol op zich. Ook zochten
de consultants van De Putter & Co naar een
nieuwe service advisor. Heidi Paridaens
startte in deze functie.
Klant: Garage Heremans
www.heremans.be

Voor deze distributieactiviteiten
distributieactivite
doet Delhaize beroep op de
diensten van verschillende transportondernemingen. Omdat
eenduidige richtlijnen en instructies essentieel zijn om een
efficiënte dienstverlening maximaal te garanderen, heeft Delhaize
beroep gedaan op de professionele en operationele
transportkennis van de consultants van De Putter & Co die, in
samenwerking met de betrokken departementen bij Delhaize, het
resultaat gebundeld hebben in een uniek Vervoerdershandboek.
Klant: Delhaize Group
www.delhaize.com

Nieuwe General Manager bij Ivens
Transport en Kraanbedrijf
Ivens Transport & Kraanbedrijf (ITK) maakt deel uit
van de groep Ivens, die met een
e 250-tal
medewerkers marktleider is in België op het vlak van
staalconstructies zoals opslagtanks, drukvaten en
piping.. ITK is in Antwerpen uitgegroeid tot een
belangrijke speler in uitzonderlijk vervoer en verhuur
van mobiele kranen, met als focus België,
Belgi
Nederland, Duitsland en Frankrijk. Zij werken
voornamelijk voor expediteurs in projectlading, de
bouwsector en voor de (petro-chemische) industrie.
Om de verdere groei van het bedrijf te realiseren,
gingen de consultants van De Putter & Co voor hen
op zoek naar een nieuwe general manager. Met de
komst van mevrouw Dominique Cop - met een
behoorlijk track record in transport - wordt de
toekomst verzekerd.
Klant: ITK – Ivens Transport en Kraanbedrijf
www.ivens
www.ivens-tk.be

Transportfocus bij TCR
Met hoofdkantoor aan Brussels Airport is TCR de leidende
Europese provider van oplossingen inzake ‘ground support
equipment’ voor luchthavens. TCR biedt expertise rond verhuurverhuur
en operationele leasing, onderhoud,
ond
ondersteuning en fleet
management. Het bedrijf stelt meer dan 500 mensen te werk en is
op meer dan 70 luchthavens actief in Frankrijk, UK, Nederland,
Ierland, Italië, Spanje, België, Duitsland, Noorwegen,
Denemarken en Zweden.
Gezien de voortdurende groei
van de onderneming, zochten
ze via De Putter & Co een
Transport Specialist, die naast
operationele taken het kader
zal bepalen voor alle
transporten die binnen TCR nodig zijn. Enzo Stefani neemt deze
rol op zich, en kan bogen op een brede ervaring
ervari in vergelijkbare
functies.
Klant: TCR International
www.tcr-group.com
group.com

Nieuwe Managing Director voor Group
Bruyninx
Groep Bruyninx –
onderdeel van
MODiS (Alcopa) –
is een grote en
gekende
dealergroep die
negen verschillende merken verdeelt over
verscheidene locaties in Limburg. Naast verkoop
staat de organisatie eveneens
eve
in voor onderhoud en
herstellingen. Verder is er een carrosseriebedrijf en
een afdeling used cars.
MODiS deed beroep op de expertise en het netwerk
van De Putter & Co voor de zoektocht naar een
Managing Director voor deze groep. De match werd
gevonden
den met Bill Olivier. Bill combineert ervaring
en kennis en zal de groep naar de toekomst leiden.
Klant: Group Bruyninx
www.bruyninx.be
www.alcopa.be

