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AEO



• AEO: Authorised Economic Operator (geautoriseerde 
marktdeelnemer)

• Een AEO kan gedefinieerd worden als een marktdeelnemer die als 
betrouwbaar wordt beschouwd op het gebied van 
douaneactiviteiten

• Bedrijven met een AEO-statuut kunnen rekenen op een reeks 
voordelen binnen de EU

AEO
Definitie
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De status geautoriseerde marktdeelnemer wordt vastgesteld in twee 
soorten vergunningen:
o AEO vergunning voor douanevereenvoudigingen (AEOC)

§ Waarbij de houder gebruik kan maken van bepaalde vereenvoudigingen 
overeenkomstig de douanewetgeving

o AEO vergunning voor veiligheid (AEOS)
§ Waarbij de houder faciliteiten krijgt op het gebied van veiligheid

Een geautoriseerde marktdeelnemer kan titularis zijn van beide 
vergunningen indien hij voldoet aan zowel de criteria voor AEOC als  de 
criteria voor AEOS

AEO
Soorten vergunningen
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• Geen ernstige of herhaalde overtredingen van de 
douanewetgeving en belastingsvoorschriften

• Controle over handels-en goederenstromen via 
handelsadministratie

• Financiële solvabiliteit
• Praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties
• Passende veiligheidsmaatregelen

AEO
Criteria
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Een geautoriseerde marktdeelnemer zal profiteren van een aantal directe 
voordelen

o Makkelijkere toegang tot douanevereenvoudigen (EIDR, system based approach, 
self assessment, centralised clearance)

o Minder fysieke en op documenten gebaseerde controles
o Voorafgaande kennisgeving ingeval van controles
o Voorrang bij controles
o Keuze van de plaats van controles
o Vrijstelling of vermindering doorlopende zekerheid inzake douane
o Voor douanevertegenwoordigers: assistentie bij ondernemingen en mogelijkheid 

tot het vervullen van douaneformaliteiten in andere lidstaten
o Een reeks indirecte voordelen

AEO
Voordelen
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Zekerheidstelling 
Douaneschuld



• De doorlopende zekerheidstelling dekt het bedrag aan invoerrechten en
overige verschuldigde belastingen (BTW & accijnzen) in verband met 
invoer van goederen
o Bestaande douaneschulden: gekoppeld aan aangiftes
o Potentiële douaneschulden: gekoppeld aan aangiftes of vergunningen voor

douaneregelingen

• De zekerheid moet gesteld worden door:
o De (potentiële) schuldenaar, of 
o Een andere persoon die bereid is de zekerheid te stellen (vb. banken, 

verzekeringsmaatschappijen of borginstellingen)

Zekerheidstelling
Algemene info
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• De zekerheidstelling kan zijn:
o Eenmalig: betreft één enkele douaneverrichting
o Doorlopend: betreft meerdere douaneverrichtingen

• Het referentiebedrag van de gestelde zekerheid geldt
o Voor het met de douaneschuld overeenkomende bedrag aan invoerrechten

en andere belastingen

Zekerheidstelling
Algemene info
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Zekerheidstelling
Door België toegepaste
verminderingspercentages
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Beslissing tot aanpassing van de vermindering per type 
schuld



Zekerheidstelling

• Schrapping punt f) in lid 1; punt g) in lid 2 en punt l) in lid 3; zijnde: “de aanvrager kan aantonen 
dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen, voor 
het deel van het referentiebedrag dat niet door de zekerheid gedekt is”

• Toevoeging van de leden 3bis en 3ter die vermelden waarmee douaneautoriteiten rekening
houden bij het nagaan van de financiële draagkracht van de aanvrager van de vergunning:

“3bis …. de mate waarin de aanvrager in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen met betrekking tot de betaling
van zijn douaneschulden en andere heffingen die kunnen ontstaan en die niet door die zekerheid zijn gedekt. 
Indien zulks gerechtvaardigd is, kunnen de douaneautoriteiten rekening houden met het risico dat die 
douaneschulden en andere belastingen zullen ontstaan afhankelijk van het soort en de omvang van de 
douanegerelateerde bedrijfsactiviteiten van de aanvrager en het soort goederen die onder de zekerheid moeten
vallen.”

• Lid 4 wordt vervangen door: “Wanneer de aanvrager minder dan drie jaar gevestigd is, wordt aan 
de hand van de beschikbare administratie en gegevens gecontroleerd of aan de in lid 1, onder d) 
en e), lid 2, onder e) en f), en lid 3, onder j) en k), vastgelegde voorwaarden is voldaan.”

Wijziging art 84 DA



• Referentiebedrag van de zekerheid: € 1.000.000
o Zekerheid oude omzendbrief = €1.000.000 x 10% = € 100.000

o Zekerheid nieuwe omzendbrief :
§ Niet-AEO = €1.000.000 x 30% = € 300.000
§ AEO = ontheffing van zekerheid

Zekerheidstelling
Voorbeeld
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AEO TOOL



• Het verkrijgen en behouden van een AEO-vergunning kan voor de  
douaneverantwoordelijke binnen een onderneming een enorme 
taak zijn
o Het verzamelen en de organisatie van gegevens verspreid over de 

organisatie is niet alleen tijdrovend, maar ook moeilijk te beheren

o Het gebruik van de goede oude Excel-spreadsheets kan moeilijk zijn als 
u informatie van verschillende medewerkers moet verzamelen en deze 
op een consistente manier moet organiseren, beoordelen en valideren

AEO Tool
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• De C4T AEO-Tool is een softwareoplossing waarmee u in een paar 
klikken een AEO-evaluatie kan uitvoeren
o Werk online samen
o Verzamel gegevens van alle bedrijfsvestigingen in de EU op één platform
o Wijs vragen toe aan verschillende medewerkers
o Wijs verschillende rollen toe: assessment manager, responder, reviewer, 

validator
o Creëer een geautomatiseerde workflow en beantwoord al uw vragen
o Beschikbaar in alle officiële EU-talen, behalve het Iers

AEO Tool
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AEO Tool: Status Overview
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Bedankt !



Bankstraat 30
2811 Mechelen
info@customs4trade.com
+32 15 46 08 46

www.customs4trade.com


