
AEO-VERGUNNING VERKRIJGEN EN BEHOUDEN

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de
status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Veel ondernemers
ondervinden in de praktijk dat zowel het behalen als het behouden van de AEO-vergunning
hen veel tijd en moeite kost. OCTANT QHSSE Consultants kent de weg in het doolhof van
regels en kan de aanvraag en audit succesvol begeleiden zodat jij veel tijd bespaart.

AEO-vergunning (voorheen AEO-certificaat)
De AEO-vergunning biedt bedrijven allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. 
Douanevergunningen worden makkelijker verstrekt met een AEO-status. Ook gaat de Douane 
anders om met fysieke douanecontroles bij een bedrijf met de AEO-status.
In het toekomstige Europese btw-stelsel biedt de AEO-status ook een aantal voordelen en ben 
je hiermee automatisch een ‘gecertificeerde belastingplichtige’.

AEO-status behalen

Om als bedrijf de AEO-vergunning te behalen dient
de organisatie te beschikken over een goed
geïmplementeerd AEO-managementsysteem. De
omvang en inrichting van dit systeem dient te zijn
gebaseerd op de context en risico’s van de
organisatie. Een compleet AEO Management-
systeem bevat in ieder geval de volgende
elementen:
• Een contextanalyse (SWOT en 

Stakeholderanalyse) 
• Een risicoanalyse op basis van bijlage 2 AEO-

guidelines
• Beschrijvingen van de primaire- en 

ondersteunende bedrijfsprocessen
• De nodige procedures, instructies en formulieren 

op het gebied van:
• Douane
• Logistiek
• IT
• Security
• Human Resources

• Aantoonbare AEO-awareness in uw organisatie 

AEO-status behouden

In Nederland beschikken ongeveer 1600 bedrijven
over een AEO-vergunning. De Douane voert in het
kader van herbeoordeling periodiek controles uit
om na te gaan of deze vergunde bedrijven werken
conform de AEO-eisen.
Door deze controles ervaren bedrijven dat het
behouden van de AEO-status niet vanzelf gaat.
Periodiek onderhoud aan het AEO-
managementsysteem is essentieel om de
vergunning te behouden. De prestaties van de
organisatie op het gebied van
Douaneformaliteiten- en incidenten, (IT)beveiliging
en de logistieke processen moeten continu worden
gemonitord en verbeterd.

LAAT OCTANT JE HELPEN MET HET 
BEHALEN EN BEHOUDEN VAN DE AEO-

VERGUNNING

AEO in Control met Octant
Onze consultants zijn specialisten in het begeleiden van bedrijven (in Nederland en andere EU-lidstaten) bij
het behalen en behouden van de AEO-vergunning. Om onze opdrachtgevers te ondersteunen voeren wij
de volgende activiteiten uit:
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Implementeren AEO-
managementsysteem

Opstellen van praktijk-
gerichte procedures en 
instructies

Trainen van de 
medewerkers in AEO-
awareness 

Begeleiden van de AEO-
controle door de 
Douane

Behalen Uitvoeren van de 
periodieke interne audits 
en controles

Uitvoeren en opstellen 
van de jaarlijkse 
managementreview

Uw AEO team 
ondersteunen bij het 
uitvoeren van de AEO-
acties

Behouden

http://www.octant-advies.nl/

