Onderhoud AEO op basis van risicoanalyse
De Douane ziet er op toe dat de geautoriseerde marktdeelnemer blijft voldoen aan de voor hem geldende voorwaarden
en criteria. Vrij vertaald: de Douane toetst of de houder van het AEO-certificaat, het certificaat ook daadwerkelijk
onderhoudt. De vraag die we vaak horen is hoe een bedrijf het beste vorm kan geven aan dit onderhoud. Hét antwoord
op deze vraag is het inrichten van een AEO-Control Framework waarbij de bestaande procedures in kaart zijn gebracht
en waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke beheersmaatregelen zijn genomen om deze procedures te borgen.
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Drielaagse Risicoanalyse
Een doeltreffende manier om de hiervoor genoemde
aanpak vorm te geven is de drielaagse risicoanalyse:
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Een voorbeeld uit de praktijk
Bedrijf X is AEO-Full gecertificeerd en is binnen de
logistieke keten aan te merken als producent, exporteur,
expediteur, douane-expediteur en importeur.

fysieke beveiliging.
Bedrijf X is ISPS gecertificeerd en wordt vanuit dat oogpunt
jaarlijks extern gecontroleerd door de overheid. Bij deze
controles wordt ook de interne risicobeheersing ten
aanzien van de fysieke veiligheid en de toegang tot de
havenfaciliteit getoetst.
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Een positief resultaat van deze toetsing is de opmaat naar
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Laag drie van de risicoanalyse

Conclusie

Uiteindelijk zullen in de derde laag van de risicoanalyse
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drielaagse risicoanalyse dragen zorg voor een meer
efficiënte benadering van het onderhoud.
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Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u

het AEO-certificaat up-to-date te houden. In dit kader valt

contact

te

(arjo.groenendijk@douaneadvies.nl)

denken

aan
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actualiseren
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opnemen

met

Arjo
of

Groenendijk
Bart

Boersma

(bart.boersma@douaneadvies.nl).

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.
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