AEO biedt echt voordeel!
Inmiddels is het onderwerp “AEO” wellicht het meest besproken onderwerp in douaneland. De meningen zijn niet altijd
positief; de voordelen zij niet altijd inzichtelijk. De Nederlandse Staat echter biedt belangrijke voordelen aan AEO
gecertificeerde bedrijven. Bedrijven met een AEO-status kunnen dus echte voordelen verwachten.

de mogelijkheid om zelfs matiging van de zekerheid tot nul

Inleiding
Na een aarzelend begin zien steeds meer bedrijven het
belang van de AEO-status in. In Europa zijn inmiddels zo’n
12.000 gecertificeerde bedrijven. In Nederland zijn dat er op
dit moment ongeveer 1.300. Een aantal gecertificeerden
bezit het certificaat van het type “douane” dan wel
“veiligheid”,

maar

het

grootste

gedeelte

heeft

de

gecombineerde variant; AEO-certificaat “full”.

procent – ofwel geen zekerheid – toe te staan. Het gaat dan,
voor

wat

betreft

douanevervoer

uitsluitend

om

douanevervoer van niet-fraudegevoelige goederen. Voor
fraudegevoelige goederen geldt een minimumnorm van
dertig procent. Een vermindering tot nul voor overige
regelingen

–

bijvoorbeeld

douane-entrepot,

actieve

veredeling en tijdelijke invoer – is ook een mogelijkheid. Al
met al biedt deze “AEO-faciliteit” dus een belangrijk

De AEO-status biedt een aantal algemene voordelen (onder
andere minder controles, voorrang bij controles, keuze ten
aanzien van de plaats van de controle, snellere en
eenvoudigere afgifte van douane-vergunningen). Deze
voordelen kunnen de logistieke afhandeling van uw
goederen aanzienlijk bespoedigen. In de praktijk is het voor

voordeel. Overigens is het niet mogelijk om de zekerheid
voor het maandkrediet voor reguliere invoeraangiften tot
nul te reduceren omdat het CDW hiervoor geen ruimte
biedt.
AEO en boetes

de Douane moeilijk inzichtelijk te maken of deze voordelen

De Staatssecretaris heeft daarnaast in het verleden ook nog

ook daadwerkelijk (kunnen) worden gerealiseerd. In het

een

nieuw in te voeren UCC (Union
Customs

Code,

het

nieuwe

Europese Douanewetboek) zullen

uitspraak

gedaan

afhandeling van uw goederen aanzienlijk

deze voordelen verder worden

de

boetes/fiscale

strafbeschikkingen

Deze voordelen kunnen de logistieke
bespoedigen

over

bij

een

onregelmatigheid in relatie tot de
AEO-status. Hij zegt hierover: “Een
AEO

dat

afwijkende

Financiën heeft echter in aanvulling op bovengenoemde

bevindingen niet noodzakelijkerwijs gelijk tot boetes zullen

voordelen een aantal voor Nederland specifieke voordelen

leiden, maar wel tot een gesprek over de betrouwbaarheid

verleend.

en naleving van de interne bedrijfsprocedures.”

Substantiële reductie van de borg (zekerheid)

Wij leiden hieruit af, dat daar waar in de meeste gevallen

Staatssecretaris, de mogelijkheid in het leven geroepen om
aan AEO’ers een

substantiële vermindering van de

zekerheid te verlenen voor douanevervoer en een aantal
andere (economische) douaneregelingen. Daarbij bestaat
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orde,

interne

bedrijfsprocessen

heeft de Nederlandse Douane, in opdracht van de

op

zijn

gematerialiseerd. De Nederlandse Staatsecretaris van

Om de aantrekkelijkheid van de AEO-status te vergroten

zodanig

heeft

(bijvoorbeeld bij een onjuiste goederencode, te late
afmelding, et cetera) door de Douane een fiscale
strafbeschikking

zou

worden

opgelegd,

deze

semi-

automatische strafoplegging voor een AEO-gecertificeerd
bedrijf minder vanzelfsprekend is.

Enerzijds kan zo’n bedrijf zich structurele overtreding van

douaneafhandeling gemaakt. Voorts biedt het bedrijven

de douanewetgeving natuurlijk niet veroorloven (verlies

meer zekerheid dat er blijvend wordt voldaan aan de

van AEO-status), anderzijds worden kleine en onschuldige

geldende wet- en regelgeving. Dit is iets waar bedrijven,

foutjes wellicht sneller door de vingers gezien.

naar onze mening, grote voordelen mee kunnen behalen. Er
is sprake van een situatie waarbij het management

Wederzijde erkenning

daadwerkelijk in control is. Om ook daadwerkelijk in control

Een ander voordeel voor AEO’s is de internationale
doorwerking. In de andere handelsblokken in de wereld
bestaan gelijkluidende keten-security initiatieven. Zo kent
de

Verenigde

Staten

het

C-TPAT

programma

met

vergelijkbare eisen als die voor AEO. Inmiddels is er een

te zijn, dit vast te stellen en alles vast te kunnen leggen,
heeft Customs Knowledge in dit kader het AEO-Control
Framework ontwikkeld.
Conclusie

wederzijdse erkenning van de programma’s waardoor de

De voordelen van AEO zijn er dus wel degelijk. Een groot

handel tussen beide Unies aanzienlijke voordelen zal

aantal ondernemingen in Nederland heeft inmiddels de

genieten. Ook met ander handelsblokken in de wereld zijn

AEO status verkregen en geniet van deze voordelen.

wederzijdse erkenningsverdragen in de maak of reeds

Wellicht is dit artikel een reden voor u om ook een aanvraag

afgesloten (bijvoorbeeld met Japan).

te doen? En als u de AEO-status al heeft, dan is het van
belang deze te behouden.

Compliance
Hoewel geen formeel voordeel, heeft het verkrijgen van de

Meer informatie

AEO-status tevens een compliance voordeel. Deze status

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u

vergt immers tevens een controlesysteem op het voldoen

contact

aan de vereisten. Dit heeft om te beginnen een financieel

(bart.boersma@douaneadvies.nl)

voordeel;

(sander.vanlent@douaneadvies.nl).

er worden immers minder fouten in de

opnemen

met

Bart
of

Sander

Boersma
van

Lent

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs
Knowledge BV.

I

www.customsknowledge.nl

