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Voorwoord
Voor u ligt het adviesrapport dat ontwikkeld is door team 3 tijdens de minor Airport Seaport
Logistics, voor het Kennislab voor Urbanisme en Kennis DC Logistiek. In het tweede semester van het
derde jaar is in een periode van 20 weken onderzoek verricht naar het certificaat Authorised
Economic Operator, hierna AEO te noemen. Het doel van het onderzoek is om het Kennislab voor
Urbanisme en het Kennis DC Logistiek inzicht te geven of AEO een hulpmiddel is voor bedrijven
binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
De leden van team 3 komen van drie verschillende opleidingen: Logistiek en Economie, Aviation
Logistics en Logistics Engineering. Doordat alle leden een andere achtergrond binnen de logistiek
hebben is dit onderzoek uit verschillende invalshoeken bekeken en vanuit deze invalshoeken is dit
adviesrapport opgesteld.
Graag willen wij Jan-Willem Wesselink, Lisette van Beusekom en Joost Okkema vanuit het Kennislab
voor Urbanisme bedanken voor de ondersteuning en feedback tijdens het onderzoek. Ook willen wij
Tom Stallinga bedanken vanuit het Kennis DC Logistiek voor zijn hulp tijdens dit onderzoek.
Daarnaast willen wij de geïnterviewde bedrijven, ORAM, Havenbedrijf Amsterdam, Barge Terminal
Tilburg, Panalpina, Cargill en de Douane, bedanken die ons hebben geholpen met de totstandkoming
van het adviesrapport.
Tot slot willen wij Carina Heynens bedanken voor de ondersteuning en feedback vanuit de
Hogeschool van Amsterdam.
Rick van Dijk
Mariska Groen
Xander Leegsma
Robin Molenaars
Vigi van Oostrum
Amsterdam, 30 juni 2015
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Managementsamenvatting
De concurrentiepositie van Nederland staat onder druk. Op de Logistics Performance Index (LPI) staat
Nederland op de tweede plek overall, maar op het gebied van douane, timeliness en internationale
zendingen zijn er kansen voor verbetering. De opdrachtgevers, het Kennis DC Logistiek en het
Kennislab voor Urbanisme, verwachten dat Authorised Economic Operator (AEO) meerwaarde kan
bieden voor Nederland en dan vooral de Metropoolregio Amsterdam(MRA). Door de verwachte groei
in de toekomst heeft de douane een nieuwe aanpak nodig om de landsgrenzen veilig te stellen. Deze
nieuwe aanpak is ondergebracht in het AEO-certificaat. Door middel van AEO wordt de
verantwoordelijkheid ook bij het bedrijfsleven gelegd en niet alleen bij de douane.
Maar biedt AEO nou daadwerkelijk meerwaarde voor de MRA? Van hieruit is de hoofdvraag
ontstaan: “Biedt AEO meerwaarde voor de MRA en zijn er aanpassingen op middellange en lange
termijn mogelijk?” Het doel van dit rapport is advies en aanpassingen geven op gebied van AEOcertificering.
Om de hoofdvraag te beantwoorden is allereerst theoretisch onderzoek verricht naar AEO. Aan het
einde van het theoretisch onderzoek is antwoord gegeven op de vraag of AEO in theorie meerwaarde
kan bieden voor de MRA. Bedrijven met AEO-certificaat zijn geautoriseerde marktdeelnemers die
kunnen genieten van de faciliteiten (voordelen) op het gebied van douane en veiligheid. Het AEOcertificaat kent drie verschillende varianten (AEO-C, AEO-S en AEO-F). AEO biedt meerdere
faciliteiten voor de bedrijven, onder andere: minder fysieke controles, voorrang bij controles en
kortere leadtime. Verder is onderzoek verricht naar de productgroepen van de Mainports Schiphol
en de Port of Amsterdam, in relatie tot AEO. Hieruit kwam naar voren dat AEO vooral geschikt is voor
bedrijven die hoogwaardige producten importeren, dan wel exporteren. In dit onderzoek was het de
bedoeling de focus te leggen op de productgroepen, maar door de lage respons is besloten om hier
niet verder op in te gaan.
Vervolgens is praktijkonderzoek verricht om de theorie te koppelen aan de praktijk. Aan de hand van
interviews met de douane, Cargill en Panalpina met daarbij een enquête, zijn de beweegredenen
voor AEO-certificering in kaart gebracht. Vanuit deze resultaten werd duidelijk dat de voordelen die
het AEO-certificaat biedt er wel zijn, maar de meeste bedrijven het niet zo ervaren. Daarnaast viel
het op dat veel bedrijven niet bekend zijn met het certificaat.
Vanuit de bevindingen van het onderzoek is dus gebleken dat het AEO-certificaat in zijn huidige vorm
op dit moment geen meerwaarde biedt voor de MRA. Het certificaat biedt aan bedrijven wel
voordelen, maar voor de MRA als een regio (nog) niet. Dit komt voornamelijk door de zeer lage
certificeringsgraad. Daartegenover staat wel dat 67 procent van de bedrijven die wel bekend zijn met
het certificaat dit in de toekomst als een standaard zien. Dit kan alleen bereikt worden wanneer er
aanpassingen worden gedaan aan het certificaat. Voor deze aanpassingen worden aanbevelingen
gedaan op middellange en lange termijn.

Op de middellange termijn: Het AEO-certificaat anders in de markt brengen, zodat bedrijven
het certificaat gaan zien als procesverbeteraar;

Op lange termijn: uitbreiden van samenwerking met andere Mutual Recognition Agreements
en het creëren van secured tradelanes met andere landen.
Wanneer deze aanbevelingen worden toegepast, zal het AEO-certificaat in de toekomst
aantrekkelijker worden voor bedrijven en wellicht meerwaarde bieden voor de MRA. Tot slot is een
business model opgezet, te noemen CerifiQ. Dit is een tool dat het bedrijf analyseert door middel van
vragenlijsten en bestaande certificaten. Het doel is dat de tool kan aangeven in hoeverre het bedrijf
in aanmerking komt voor certificering, om vervolgens door te verwijzen naar consultancy bureaus.
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Inleiding
Vanuit het Kennislab voor Urbanisme en het Kennis DC Logistiek is naar voren gekomen dat er
behoefte is aan onderzoek naar Authorised Economic Operator (AEO) certificering. Bedrijven die hun
omzet genereren door middel van internationale handel worden bedreigd door handelsbedrijven uit
voornamelijk steden van buiten de EU (o.a. Dubai en Singapore). Deze landen bieden een hoge mate
van kwaliteit binnen hun logistieke processen en douanehandelingen. Volgens Onstein, van Damme
en Levelt (2014) moeten bedrijven inzetten op “Het ‘smooth’ laten verlopen van het logistieke proces
door douane, marechaussee en inspectiedienst beter op elkaar af te stemmen.” AEO kan hier de tool
voor zijn, maar op dit moment lijkt het dat bedrijven niet op de hoogte zijn van het bestaan van het
AEO-certificaat in het algemeen of van de voordelen en faciliteiten van het AEO-certificaat. Wanneer
meer bedrijven binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een AEO-certificaat hebben kan dit
positieve gevolgen hebben voor de regio. Van hieruit is voor het onderzoek de volgende hoofdvraag
naar voren gekomen:
“Biedt AEO meerwaarde voor de MRA en zijn er aanpassingen op middellange en lange termijn
mogelijk?”
Het rapport bestaat uit zeven hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is de aanleiding van het
onderzoek uitgebreid beschreven. Vervolgens is in het tweede hoofdstuk het AEO-certificaat nader
toegelicht. Hierin komt onder andere naar voren wat het certificaat daadwerkelijk inhoudt en welke
voordelen het certificaat bedrijven geeft. Hierna is de MRA met haar Mainports uitgewerkt. In dit
hoofdstuk is de koppeling gemaakt tussen de MRA en AEO. Er is gekozen om de theorie en de
praktijk met elkaar te vergelijken. Na het theoretisch kader is de vraag beantwoord:
‘Kan AEO in theorie meerwaarde bieden voor de Mainports Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en de
Port of Amsterdam (PoA) binnen de MRA?’
Vervolgens zijn in het vierde hoofdstuk de beweegredenen voor AEO-certificering vanuit de bedrijven
onderbouwd. Dit is gedaan aan de hand van interviews en enquêtes. Tot slot is in hoofdstuk vijf een
conclusie getrokken en zijn in hoofdstuk zes vanuit de beweegredenen aanbevelingen gedaan op de
middellange en lange termijn. In het laatste hoofdstuk is een businessplan (CerifiQ) beschreven voor
AEO- certificering. Tot slot zijn acht bijlagen bijgevoegd.
Voor het schrijven van dit adviesrapport is voornamelijk gebruik gemaakt van informatie vanuit de
douane, het douanehandboek, interviews en enquêtes.
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1. Leaderfirmopdracht
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de leaderfirmopdracht over AEO-certificering tot stand is
gekomen. In bijlage 1 is het volledige plan van aanpak terug te vinden.

1.1 Aanleiding

Logistics Performance
Index

Dit onderzoek is tot stand gekomen in overleg met het Kennis DC Logistiek aan de Hogeschool van
Amsterdam. Tijdens dit onderzoek wordt door de studenten onderzoek verricht naar het
douanecertificaat Authorised Economic Operator (AEO) en de mogelijke invloed op de
concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Tijdens het onderzoek wordt het
theoretisch kader met de praktijk vergeleken. De faciliteiten (voordelen) die de douane met dit
certificaat biedt, worden vergeleken met de ervaringen van bedrijven met het AEO-certificaat. Om
achter deze ervaringen van bedrijven te komen zijn er interviews en enquêtes afgenomen.
Factoren
Douane
Infrastructuur
Int. Zendingen
Logistieke Componenten
Track en Tracing
Timeliness (On-time-delivery)
LPI Score Overall

2014
Score
3.96
4.23
3.64
4.13
4.07
4.34
4.05

2012
Rank
4
3
11
2
6
6
2

Score
3.85
4.15
3.86
4.05
4.12
4.15
4.02

2010
Rank
8
3
3
7
2
12
5

Score
3.98
4.25
3.61
4.16
4.12
4.41
4.07

Rank
4
2
11
3
9
6
4

Tabel 1: Logistics Performance Index vergelijking (World Bank Group [WBG], 2014)

Een vergelijking van de Logistics Performance Index (LPI) over de jaren 2014, 2012 en 2010 is
weergegeven in tabel 1. Dat Nederland op de tweede positie staat is deels te danken aan de MRA. De
toegevoegde waarde van de MRA is namelijk 15% van het totaal in Nederland. De globale markten
veranderen snel en de MRA dient te innoveren. Bedrijven moeten meer focussen op Value-of-Time
(tijd is van waarde). Zendingen dienen te worden vervoerd volgens de volgende zes V’s: Vers, Vlug,
Voorspelbaar, Veilig, Voordelig en Volledig. Het 6V’s concept is gebaseerd op snelheid, maar ook
voorspelbaarheid en veiligheid binnen de keten is van groot belang. Door middel van AEO kunnen
bedrijven de doorlooptijd verkorten en de voorspelbaarheid binnen de keten verhogen. Daarentegen
hebben bedrijven de wil en mogelijk kapitaal nodig om te innoveren, anders bestaat de kans dat de
handelspositie van Nederland en ook die van de MRA onder druk komen te staan (Ploos van Amstel,
2015).
Ondanks dat Nederland aanzienlijk minder scoort op alle factoren bij de LPI, scoort Nederland wel
hoog op de Logistieke Componenten. Voor Nederland is wel nog veel verbetering mogelijk op de
volgende factoren:




Douane;
Timeliness;
Internationale Zendingen.

Het is mogelijk om de timeliness en het aantal internationale zendingen in de toekomst te verhogen,
omdat Nederland een zeer meewerkende en meedenkende douaneautoriteit kent. Hierbij blijft de
douane dezelfde kwaliteitsstandaarden hanteren.
Vanuit het Kennis DC Logistiek is de gedachte dat AEO-certificering hiervoor kan zorgen. Hoewel AEO
al lange tijd bekend is, is nog maar een fractie van het aantal transport of logistieke bedrijven in
Nederland gecertificeerd. De vraag ontstond daarom: Waarom is dit aantal zo laag? Tevens is het van
8
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belang om te onderzoeken of AEO certificatie voor elk bedrijf van belang is en hoeveel van de
belanghebbende bedrijven daadwerkelijk gecertificeerd zijn.

1.2 Probleemanalyse
Bedrijven die hun omzet generen door middel van internationale handel, worden bedreigd door
handelsbedrijven die voornamelijk buiten de EU zijn gevestigd (i.e. Dubai en Singapore). Deze regio’s
bieden een hoge maat van kwaliteit binnen hun logistieke processen (Onstein, van Damme &Levelt,
2014). Volgens Onstein, van Damme en Levelt (2014) moeten bedrijven inzetten op “Het ‘smooth’
laten verlopen van het logistieke proces, door douane, marechaussee en inspectiedienst beter op
elkaar af te stemmen.” AEO-certificering kan worden gezien als de eerste stap in een verbeterde
samenwerking tussen overheidsorganen en het bedrijfsleven. Echter, volgen regio’s buiten de EU op
de voet. Eén van deze regio’s is Dubai. Deze regio heeft een soort gelijk programma geïntroduceerd,
namelijk, het Client Accreditation Program (CAP) (Badr Al-Suwaidy, 2010). Het CAP biedt voordelen
die gelijk zijn AEO zoals: pre-arrival clearance, minder douane controles en geconsolideerde aangifte
van goederen. Verder zijn voor AEO certificering de volgende problemen geconstateerd:





Te weinig bedrijven in Nederland zijn AEO gecertificeerd, 1424 op 26 maart 2015, en hiervan
zijn maar 286 bedrijven binnen de MRA gevestigd (European Commission, 2015);
Bedrijven hebben te weinig kapitaal beschikbaar om te investeren in het AEO-certificaat
(Fenex, 2013, p. 21);
De faciliteiten (voordelen) van het certificaat zijn niet concreet genoeg of komen in de praktijk
niet voldoende tot uiting (Fenex, 2013, p. 21);
Bedrijven zijn niet op de hoogte van het bestaan van het AEO-certificaat.

Om de huidige concurrentiepositie (LPI score 2014) te behouden dient Nederland, met de focus op
de MRA, in te zetten op een snellere doorvoer van goederen/producten door de keten en een
verbetert douaneproces. Er wordt verwacht dat door middel van AEO de doorlooptijd kan worden
verkort en de voorspelbaarheid (soepelheid) binnen de keten wordt vergroot.

1.3 Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is een adviesrapport op te leveren met een antwoord op de
hoofdvraag of AEO meerwaarde biedt voor de MRA.

1.4 Hoofd- en deelvragen
De hoofdvraag voor dit onderzoek is als volgt:
“Biedt AEO meerwaarde voor de MRA en zijn er aanpassingen op , middellange en lange termijn
mogelijk?”
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Wat is een Authorised Economic Operator?
2. Wat is de relatie van AEO met de MRA en de Mainports?
3. Wat zijn de beweegredenen van bedrijven om wel/niet een AEO-certificaat te nemen?
4. Zijn er aanbevelingen mogelijk op middellange- en lange termijn?

1.5 Onderzoeksmethodologie
Tijdens het onderzoek naar AEO-certificering wordt het theoretisch kader met de praktijk vergeleken.
Dit is gedaan aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden:
 Theoretisch kader
o
Deskresearch
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Onderzoek naar AEO aan de hand van het douanehandboek, de AEO richtlijnen en
met digitale (online) informatiebronnen.

Onderzoek naar MRA en de Mainports in combinatie met AEO met digitale
(online) informatiebronnen.
o
Fieldresearch

Onderbouwing voor productgroepen binnen de AAS.

Interview met Havenbedrijf Amsterdam voor onderbouwing keten PoA.
Praktijk onderzoek
o
Kwalitatieve methoden

Interviews met AEO gecertificeerde bedrijven.

Online enquête voor de AEO gecertificeerde bedrijven.
o
Kwantitatieve methoden

Uitwerken van enquêtes op basis van cijfermatige gegevens.
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2. Authorised Economic Operator
Het AEO-concept was een belangrijk onderdeel van het veiligheidsamendement uit 2005 van de
Community Customs Code (CCC). In 2006 werd de eerste pilot uitgevoerd met AEO-certificering. Op
basis van ervaringen tijdens deze testperiode werden de AEO-richtlijnen uitgewerkt. In 2007 konden
bedrijven, die deelnamen aan internationale handel, voor het eerst de douane-status AEO
aanvragen. De huidige AEO-richtlijnen zijn tot stand gekomen na een analyse van meer dan vier jaar.
Tijdens deze analyse werd gekeken naar de implementaties en het aantal aanvragen en afgiftes
binnen alle 27 lidstaten (2014) van het AEO-certificaat. Ook zijn conclusies getrokken over het AEOcertificeringsproces uit de veldonderzoeken in 2008 en 2009. Tevens zijn in de huidige richtlijnen de
ervaringen verwerkt die aan het licht kwamen tijdens de wederzijdse erkenningonderhandelingen
(Europese Commissie, 2014; Douane, 2015d).
Allereerst worden de AEO-certificaten en de daarbij behorende faciliteiten (voordelen) bondig
beschreven. Na de introductie van de AEO-certificaten worden de bijbehorende faciliteiten in detail
beschreven om een overzicht te geven wat een AEO-certificering voor een bedrijf kan betekenen.
Ook wordt gekeken naar commerciële certificaten die de aanvraag en afgifte kunnen versnellen.
Hierna worden het aanvraag- en het afgifteproces van het AEO-certificaat beschreven. Echter, na
certificering is het bedrijf niet voor altijd gecertificeerd, dit komt doordat het bedrijf dient te blijven
voldoen aan de constante veranderingen in de douanewetgeving. Door deze eis wordt de
houdbaarheid van het AEO-certificaat beschreven. Tot slot worden de voor- en nadelen van het AEOcertificaat beschreven.

2.1 Beschrijving AEO-certificaat
Een AEO, ook wel geautoriseerde marktdeelnemer genoemd, is een bedrijf dat deelneemt aan het
internationale handelsverkeer en beschikt over een AEO-certificaat. Het AEO-certificaat biedt
bedrijven een speciale douane-status. Hierdoor beschikken deze gecertificeerde bedrijven over
bepaalde faciliteiten die niet-gecertificeerde bedrijven niet hebben. De faciliteiten zijn afhankelijk
van het soort certificaat en de rol die het bedrijf speelt binnen de logistieke keten. De bijkomende
voordelen worden uitgebreid besproken in paragraaf 2.2. De AEO-certificering helpt de douane de
samenwerking met het bedrijfsleven te bevorderen. Door middel van het AEO-certificaat wordt
zowel de douane, als het bedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid en integriteit van
grensoverschrijdende goederenstromen (Douane, 2015a, 2015d).
Het AEO-certificaat kan worden aangevraagd door een marktdeelnemer die gevestigd is binnen het
douanegebied van de Europese Unie (EU). Volgens de Europese Commissie (2014) is een
marktdeelnemer “een persoon (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) die zich in het kader van
zijn bedrijf bezighoudt met activiteiten waarop de douane wetgeving betrekking heeft.” Het AEOcertificaat wordt erkend door alle EU-lidstaten en kent drie verschillende gradaties, namelijk: AEO-C,
AEO-S en AEO-F.

2.1.1 Het Certificaat Douanevereenvoudigingen (AEO-C)

AEO-C

Het AEO-C-certificaat is een douane-status die wordt afgegeven aan marktdeelnemers die willen
beschikken over de verschillende vereenvoudigingen binnen de douane wetgeving. De AEO-C
gecertificeerde marktdeelnemers genieten van de volgende faciliteiten, weergegeven in tabel 2.
Faciliteiten
Geen controle op eerder gecontroleerde criteria bij een latere vergunningaanvraag.
Minder fysieke en administratieve controles in relatie met douanevereenvoudiging.
Voorrang, wanneer het bedrijf is geselecteerd voor controle.
Mogelijkheid om de douanecontrole te laten uitvoeren op specifieke locatie.

Tabel 2: AEO-C Certificaat (Europese Commissie, 2014)
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Gecertificeerde marktdeelnemers die beschikken over AEO-C hoeven geen additionele
veiligheidsmaatregelen te treffen. Hierdoor kunnen bedrijven geen aanspraak maken op de
voordelen die betrekking hebben op veiligheid (safety en security) binnen de logistieke keten
(Europese Commissie, 2014).

2.1.2 Het Certificaat Veiligheid (AEO-S)
Het AEO-S certificaat is een douane-status die wordt afgegeven aan marktdeelnemers die willen
genieten van faciliteiten die in verband staan met de veiligheid van geïmporteerde of geëxporteerde
goederen. De houder van het AEO-S certificaat geniet van de volgende faciliteiten, die zijn
weergegeven in tabel 3.

AEO-S

Faciliteiten
Voorafgaande kennisgeving1 bij douane controles.
Minder gegevens verstrekken in de summiere2 aangifte.
Erkenning AEO-veiligheidscertificering door andere landen buiten de EU.
Minder fysieke en administratieve controles in relatie met veiligheid.
Voorrang, wanneer het bedrijf is geselecteerd voor controle.
Mogelijkheid om de douanecontrole te laten uitvoeren op specifieke locatie.

Tabel 3: AEO-S Certificaat (Europese Commissie, 2014)

Voordat het AEO-S certificaat is afgegeven, heeft de marktdeelnemer alle geschikte maatregelen
genomen om het bedrijf te beveiligen. Na afgifte van het AEO-S certificaat kan de gecertificeerde
marktdeelnemer worden erkend als een vertrouwde schakel binnen de internationale logistieke
keten zowel gezien vanuit de overheidsorganen, als de business partners (Europese Commissie,
2014). Tevens wordt AEO-S erkend door andere landen (o.a. Japan, Verenigde Staten (VS),
Noorwegen en Zwitserland) dit door middel van Mutual Recognition Agreements (MRA’s). Volgens
de Europese Commissie (2015) is wederzijdse erkenning een belangrijk element om de status van
AEO te versterken en te helpen de voordelen uit te breiden voor deelnemers.

2.1.3 Een gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid (AEO-F)

AEO-S

AEO-F

AEO-C

Het gecombineerde AEO-F certificaat biedt gecertificeerde marktdeelnemers alle eerder genoemde
faciliteiten van zowel AEO-C als AEO-S. De voordelen worden genoemd in tabel 4.
Faciliteiten
Geen controle op eerder gecontroleerde criteria bij een latere vergunningaanvraag.
Minder fysieke en administratieve controles in relatie met douanevereenvoudiging.
Voorrang, wanneer het bedrijf is geselecteerd voor controle.
Mogelijkheid de douane controle te laten uitvoeren op specifieke locatie.
Voorafgaande kennisgeving bij douane controles.
Minder gegevens verstrekken in de summiere aangifte.
Erkenning AEO-veiligheidscertificering door andere landen buiten de EU.
Minder fysieke en administratieve controles in relatie met veiligheid.
Voorrang, wanneer het bedrijf is geselecteerd voor controle.
Mogelijkheid om de douanecontrole te laten uitvoeren op specifieke locatie.

Tabel 4: AEO-F Certificaat (Europese Commissie, 2014)
1

Wanneer een AEO een summiere aangifte heeft gedaan over de goederen, kan een zending op basis van een
risicoanalyse worden geselecteerd voor een fysieke controle door de douane. Dankzij de voorafgaande
kennisgeving stelt AEO’s in staat rekening te houden met deze controle(s) (Europese Commissie, 2014).
2
Wanneer goederen het douanegebied van de EU worden binnengebracht moet er een summiere aangifte
worden gedaan. De summiere aangifte vereist minder gegevens (i.e. verzegelingsdatum, massa etc.) over de
goederen in kwestie (Europese Commissie, 2006).
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Voor het AEO-certificaat gaat de douane uit van een nieuwe manier van toezicht. Voordat het AEOcertificaat werd ingevoerd, werd toezicht gehandhaafd door middel van zogenoemd verticaal
toezicht dat gebaseerd was op het wantrouwen van bedrijven. Maar door de verwachte groei in
goederenstromen en nieuwe douanewetgeving is een nieuwe benadering nodig van bedrijven. Door
middel van het AEO-certificaat maakt de douane gebruik van horizontaal toezicht. Dit horizontaal
toezicht is gebaseerd op georganiseerd vertrouwen (Douane, 2015b, 2015c). Voordat een
marktdeelnemer, hierna te noemen als bedrijf, een AEO-certificaat kan verkrijgen dient deze aan een
aantal eisen te voldoen. Deze eisen worden tot in detail besproken in paragraaf 2.4.

2.2 Bijkomende voordelen AEO-certificering
In paragraaf 2.1 zijn de directe faciliteiten per certificaat genoemd. Naast de directe faciliteiten,
kunnen ook bijkomende voordelen zich voordoen door AEO-certificering. Voor AEO gecertificeerde
bedrijven wordt de kans op diefstal of verdwijning van goederen door personeel of tijdens transport
kleiner geacht in vergelijking met niet-gecertificeerde bedrijven. Een verklaring hiervoor is dat door
middel van AEO-certificering een verhoogd veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf is ontstaan. In
het verleden heeft AEO-certificering geleid tot een verlaging van de verzekeringspremies voor
bedrijven, dit gezien de verlaagde kans op diefstal of verdwijning en het verhoogde niveau van
veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf.
Afhankelijk van het type AEO-certificaat leidt certificering tot sneller en nauwkeuriger aanleveren van
informatie aan de klanten en de douane. Dit in samenwerking met voorafgaande kennisgeving van
een douanecontrole wordt de doorlooptijd binnen de logistieke keten verkort. Echter, om optimaal
gebruik te maken van de verkorte doorlooptijd dienen alle schakels in de logistieke keten AEO
gecertificeerd te zijn. Tevens is een bijkomend voordeel dat door middel van volledige certificering
de samenwerking tussen de individuele schakels wordt vergroot. Hierdoor wordt de keten beter
voorspelbaar en dat heeft een positief effect op de klantrelaties. Een ander bijkomend voordeel is
dat dankzij AEO-certificering fraude en imitatie gemakkelijker wordt herkend (Denneman, 2015; de
Jonge,2008). Om een duidelijk overzicht te krijgen van de bijkomende voordelen van AEOcertificering worden deze punten hieronder opgesomd.



Lagere kans op diefstal of verdwijning van goederen;
Verhoogd veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf.





Sneller en nauwkeuriger informatie aanleveren aan klant en douane;
Betere samenwerking binnen de logistieke keten;
Kortere doorlooptijd (mits alle schakels zijn gecertificeerd).



Fraude en imitatie beter op te sporen door bedrijven.

Mogelijk lagere verzekeringspremie

Betere klantrelaties

Maar hoe kan een bedrijf profiteren van de bovengenoemde directe en indirecte
faciliteiten/voordelen en welke procedures (stappen) dienen deze bedrijven te doorlopen? Dit wordt
uitgebreid besproken in paragraaf 2.4. Allereerst wordt gekeken naar commerciële certificaten en
hoe deze mogelijk het proces van aanvraag tot afgifte kunnen versnellen (Paragraaf 2.3).

2.3 AEO-certificering en commerciële certificaten
Binnen het werkveld zijn een tal van commerciële certificaten te behalen door bedrijven. Het
merendeel van deze certificaten helpt bij het identificeren en optimaliseren van bepaalde processen.
Deze processen zijn divers en kunnen variëren van informatiebeveiliging tot afvalscheiding. In deze
paragraaf worden alleen de certificaten benoemd die een positief effect hebben op het certificatie
proces tot AEO.
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De AEO-richtlijnen identificeren een drietal ISO-certificaten3 die mogelijk een positief effect hebben
op AEO-certificering van een bedrijf. Deze ISO-certificaten zijn: ISO 27001, ISO 9001:2008 en ISO
28000:2007.

2.3.1 ISO 27001
ISO 27001 is een wereldwijde standaard die gaat over de beveiliging van informatie. Met het
certificaat voldoet het bedrijf aan alle eisen die worden gesteld aan informatiebeveiliging, maar het
helpt ook bij het evalueren en managen van mogelijke beveiligingsrisico’s. Tevens zorgt deze
standaard ervoor dat het bedrijf voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van
informatiebeveiliging(Europese Commissie, 2014).

2.3.2 ISO 9001:2008
De standaard ISO 9001:2008 geeft bedrijven inzicht in het kwaliteitsbeheer van de onderneming.
Deze standaard bevat voorstellen die kunnen resulteren in een verbetering van de
kwaliteitswaarborging en het vergroten van de effectiviteit van de bedrijven. Door middel van het
ISO 9001:2008 certificaat kan een bedrijf zijn interne controlesysteem beoordelen en waar nodig
aanpassingen maken om te voldoen aan de internationale standaard. Het ISO 9001:2008 certificaat
zorgt ervoor dat het bedrijf in kwestie een degelijk controlesysteem heeft om zorg te dragen voor
een correcte en veilige afhandeling van goederen en documenten (Europese Commissie, 2014).

2.3.3 ISO 28000:2007 en ISO 28001:2007
Wanneer een bedrijf beschikt over een ISO 28000:2007 certificering, beschikt het bedrijf over een
adequaat veiligheidsbeheersysteem voor internationale toelevering. Deze standaard wordt gezien als
de basis voor de vereisten die worden gesteld aan een veiligheidsbeheersysteem voor internationale
toelevering. Deze vereisten zijn zeer algemeen en daarom wordt ook verwezen naar ISO 28001 voor
AEO-certificering.
ISO 28001 bevat specifieke vereisten aan de beveiliging van de logistieke keten. Deze standaard
wordt gezien als het certificaat dat aansluit op alle verplichte AEO-criteria. Het ISO 28001 certificaat
dient daarom ook door de douane te worden opgemerkt4 tijdens de AEO-autorisatie (Europese
Commissie, 2014). Dit helpt het aanvraagproces te versnellen, aldus DNV GL (2015) “Als uw
organisatie gecertificeerd is volgens de ISO 28000 standaard dan voldoet uw bedrijf op het gebied
van de veiligheidseisen volledig aan de AEO-richtlijnen. Dit zal de voortgang van uw AEO-aanvraag bij
de Douane versnellen.” Echter, wordt door DNV GL geen uitspraak gedaan over de exacte
tijdsbesparing die kan plaats vinden.

2.4 Aanvraag AEO-certificaat
Voordat AEO-certificering kan plaats vinden, dient een bedrijf een aanvraag te doen voor een
bepaald AEO-certificaat. Deze aanvraagprocedure geschiedt door middel van drie stappen. De
procedure begint door middel van self-assessment, hierna volgt het invullen van het
aanvraagformulier en tot slot volgt de verklaring AEO-aanvraag. De drie stappen van aanvraag van
het AEO-certificaat worden uitgebreid beschreven in de hierna volgende subparagrafen.

3

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO), is een wereldwijd erkende organisatie die normen
vaststelt. Deze normen worden verwerkt in zogenoemde ISO-certificaten. Deze certificaten worden erkend in
meer dan 164 landen.
4
Met aangemerkt wordt bedoeld dat mogelijk bepaalde veiligheidseisen niet dubbel hoeven te worden
gecontroleerd aangezien het bedrijf al reeds ISO 28001:2007 is gecertificeerd (Europese Commissie, 2014)
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2.4.1 Self-assessment
Het self-assessment is de eerste stap in het verkrijgen van AEO-certificering. Door middel van dit selfassessment krijgt de douane een indruk van het bedrijf dat zich wil laten certificeren. Tevens helpt dit
self-assessment bedrijven inzicht te geven in de kwaliteit en doeltreffendheid van de
beheersmaatregelen5. Bedrijven dienen aan de hand van de AEO-richtlijnen, het self-assessment uit
te voeren om aan de normen (standaard) voor AEO-certificering te voldoen. Maar volgens de douane
(2015f) zijn deze normen, “open-normen”. Dit betekent dat de normen niet tot in detail zijn
vastgesteld. Het is mogelijk dat een bedrijf zonder of door middel van kleine aanpassingen van
administratie of werkwijze een AEO-certificaat kan verkrijgen (Douane, 2015f).

2.4.2 Aanvraagformulier
Na het self-assessment kunnen bedrijven die voldoen aan de AEO-richtlijnen en willen doorgaan met
AEO-certificering, het aanvraagformulier invullen. Dit formulier is een officieel document en dient
volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Naast het aanvraagformulier, dienen ook vijf
verplichte bijlagen worden meegestuurd. Deze staan vermeld in tabel 5.
Nr.
1

Verplichte Bijlage

2

3

4

5

Beschrijving
AEO-C, AEO-S en AEO-F
Een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Niet ouder dan zes maanden.
Een overzicht met de hoofdeigenaar, grootste aandeelhouder, bestuursleden en
wettige vertegenwoordigers.
Vermeld hun namen, adressen en hun belang in de onderneming. Geef aan of de
eigenaren in de afgelopen drie jaar de douane- of belastingwetgeving ernstig of
meer keren hebben overtreden.
De naam van de medewerker in het bedrijf die verantwoordelijk is voor
douanezaken.
Dit hoeft niet de persoon van vraag 6 van het aanvraagformulier te zijn.
Een document waarin u toestemming geeft om uw bedrijf op te nemen in de lijst
van geautoriseerde marktdeelnemers.
Zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2454/93 (TVoCDW), artikel 14 quinvicies, lid
4 (lijst van geautoriseerde marktdeelnemers, geplaatst door de Commissie op
Internet).
Alleen voor AEO-S en AEO-F
Een document waarin u toestemming geeft om uw AEO-gegevens uit te wisselen
met derde landen.
Geeft u geen toestemming? Dan kunt u geen aanspraak maken op de voordelen van
de wederzijdse erkenning.

Tabel 5: Verplichte Bijlage AEO Aanvraag (Douane, 2015h)

In tabel 5 komt naar voren dat een bedrijf alleen een AEO-S of AEO-F certificaat kan aanvragen
wanneer toestemming wordt verleend voor het delen van informatie met derde landen6. Deze derde
landen zijn op het moment van schrijven; Japan, VS, Noorwegen en Zwitserland.

5

Voorbeelden van beheersmaatregelen kunnen zijn een checklist voor controles of het vier-ogen principe. Het
vier-ogen principe houdt in dat een tweede persoon het werk controleert dat door de eerste persoon is
uitgevoerd. Een voorbeeld: Na ontvangst vindt er een controle plaats van de inhoud van de zending door een
tweede persoon (de Putter, Bosch, Zomer & Blok, 2014).
6
Derde Landen zijn volgens Europa Nu (z.d.) “landen die geen lid zijn van de Europese Unie.” De term 'derde
landen' wordt vaak gebruikt als het gaat om afspraken tussen twee of meer EU-lidstaten en een ander land.
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2.4.3 Verklaring AEO-aanvraag
Het eerder genoemde aanvraagformulier (2.4.2) is een officieel document. Door deze status dient
het bedrijf een verklaring te tekenen waarin staat dat het aanvraagformulier naar waarheid is
ingevuld en dat het bedrijf voldoet aan alle gestelde eisen die in verband staan met AEO-certificering.
De verklaring bevat de volgende punten (Douane, 2015i):


De aanvrager is bekend met de wet- en regelgeving over de status van Geautoriseerd
Marktdeelnemer;
De aanvrager voldoet aan alle voorwaarden en eisen van AEO;
De aanvrager heeft een AEO-self-assesment uitgevoerd en interne controlemaatregelen
genomen om te voldoen aan de voorwaarden en eisen;
De aanvrager verklaart dat hij, als een AEO-certificaat is verleend, op eigen initiatief
wijzigingen zal doorgeven aan de douane. Tevens zal de aanvrager regelmatig vaststellen of
hij nog aan de voorwaarden van AEO voldoet.





De vier punten hierboven zijn voor de leesbaarheid en het overzicht ingekort. De daadwerkelijke
verklaring voor het aanvragen van AEO is terug te vinden op de website van de douane7.

2.5 Afgifte AEO-certificaat

Globale vereisten

Als het bedrijf voldoet aan de AEO-richtlijnen, kan afgifte van het certificaat plaatsvinden. Echter,
dient het bedrijf naast de richtlijnen voor het AEO-certificaat ook te voldoen aan de algemene
vereisten. Deze globale vereisten zijn afhankelijk van het type certificaat dat wordt aangevraagd. De
globale vereisten en de bijbehorende certificaten worden weergegeven in tabel 6.
Nr.
1
2

3
4

Vereisten
Een passende staat van dienst op het gebied van de
naleving van douanevereisten.
Een deugdelijke handels- en, in voorkomend geval,
vervoersadministratie die passende douanecontroles
mogelijk maakt.
In voorkomend geval, het bewijs van financiële
solvabiliteit.
Indien van toepassing, passende veiligheidsnormen.

AEO-C
X

AEO-S
X

AEO-F
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabel 6: Globale vereisten AEO (Douane, 2015g)

De vereisten genoemd in tabel 6, zijn globale beschrijvingen. Maar wat wordt bedoeld met een
passende staat van dienst (1), deugdelijke vervoersadministratie (2), financiële solvabiliteit (3) en
passende veiligheidsnormen (4)? Deze vier punten worden hieronder nader uitgelegd.
Ad 1 Passende staat van dienst
Een bedrijf heeft een passende staat van dienst wanneer het bedrijf in de afgelopen drie jaar
voorafgaande aan de AEO aanvraag geen ernstige of herhaaldelijke overtredingen van de
douanewetgeving heeft begaan. Als het bedrijf korter dan drie jaar bestaat, wordt de staat van dienst
bepaald op de informatie die tot nu toe beschikbaar is.
Ad 2 Deugdelijke handels- en vervoeradministratie
Er is sprake van een deugdelijke handels- en vervoeradministratie wanneer deze administratie een
accuraat en traceerbaar overzicht geeft over de goederen (niet-EU en EU, niet van toepassing op
AEO-F). Tevens dient de douane fysiek of digitaal toegang te krijgen tot deze administratie.
7

http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/verklaring_bij_aanvraag_aeo_do4412b4fol.pdf
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Ad 3 Financiële solvabiliteit
Met financiële solvabiliteit wordt verwacht dat de aanvrager de financiële situatie over de afgelopen
drie jaar kan overleggen. Dit verschaft zekerheid dat de aanvrager aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Indien het bedrijf minder dan drie jaar geleden is opgericht wordt de beslissing genomen op
de informatie die tot nu toe beschikbaar is.
Ad 4 Passende veiligheidsnormen
Met passende veiligheidsnormen wordt bedoeld dat bedrijven acties en middelen in gebruik hebben
die de toegang voor derden moeilijk maakt. Voorbeelden hiervan zijn: toegangscontroles en
deugdelijke administratie en identificatie van inkomende en uitgaande personen en goederen.
Daarnaast moet ook het personeel een achtergrondcontrole ondergaan indien het personeel een
vertrouwensfunctie uitvoert. Ook dient het bedrijf het veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf te
promoten.
De douane beoordeelt bedrijven individueel. De manier waarop de bedrijven aan de
bovengenoemde eisen dienen te voldoen hangt af van de complexiteit, omvang, rol van het bedrijf
binnen het logistieke proces en soorten goederen die vervoerd of verhandeld worden. Zoals eerder
vermeld zijn de AEO-richtlijnen gebaseerd op open-normen. Het bedrijf bepaalt dus door welke
middelen en acties het zichzelf kwalificeert voor AEO-certificering.
Om een overzicht te krijgen van het tijdsbestek van het moment van aanvraag tot het moment van
afgifte is een tijdlijn gemaakt. Deze tijdlijn is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Tijdlijn aanvraag en afgifte AEO-certificaat (Marchal, 2007)

Door gebrek aan correcte bronnen zijn de genoemde periodes, in figuur 1, gebaseerd op de afgifte
van een AEO-certificaat in België. België staat op plek elf op gebied van douane activiteiten in de LPI
2014. In vergelijking met Nederland (plek vier)8 is de verwachting dat de afgifte even lang of zo niet
sneller verloopt. Bij deze tijdlijn komen vragen naar boven als, hoe kan het proces van afgifte worden
versneld en hoelang is het AEO-certificaat na afgifte houdbaar? De houdbaarheid van het AEOcertificaat wordt besproken in paragraaf 2.6.

2.6 Houdbaarheid AEO-certificaat
Het AEO-certificaat kent geen houdbaarheidsdatum, echter dient het bedrijf na afgifte continu te
blijven voldoen aan de eisen van het AEO-certificaat. Dit wordt gecontroleerd door de douane. Deze
controles zijn; Bureautoets, Veldonderzoek en Doorlopend Onderzoek.

8

WBG, 2014
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2.6.1 Bureautoets
Een bureautoets wordt jaarlijks uitgevoerd door de douane. Alle AEO gecertificeerde bedrijven
worden door middel van een bureautoets gecontroleerd. Deze bureautoets is gebaseerd op interne
en externe informatie die beschikbaar is bij de douane. Tevens houdt deze bureautoets ook rekening
met de wijze waarop de klant de monitoring heeft ingevuld. Op basis van de informatie en de door
de klant ingevulde monitor, bepaalt de douane of de beheersmaatregelen nog steeds aanvaardbaar
zijn voor het behouden van de AEO-status. Is dit niet het geval, dan stelt de douane een veldtoets in
(Pincvision, 2015).

2.6.2 Veldonderzoek
Vanuit de bureautoets worden door de douane bedrijven geselecteerd voor een veldonderzoek.
Deze bedrijven worden geselecteerd wanneer te weinig of te veel negatieve informatie bekend is
over de beheersmaatregelen binnen het bedrijf. De douane bezoekten onderzoekt het bedrijf en
meldt de bevindingen aan het bedrijf. Het bedrijf kan dan ter plekke reageren op de bevindingen.
Hierdoor ontstaat een open uitwisseling tussen het bedrijf en de douane. Het uiteindelijke doel van
de veldtoets is om vast te stellen of het bedrijf alsnog voldoet aan de AEO criteria. Het kan leiden tot
een ongunstig scenario namelijk, schorsing of intrekking van de AEO-status (Pincvision, 2015).

2.6.3 Doorlopend onderzoek
De douane houdt door middel van constante monitoring de gecertificeerde bedrijven in de gaten. Dit
gebeurt naast de bureautoets ook door het veldonderzoek. Dit doorlopend onderzoek wordt
uitgevoerd aan de hand van fysieke en administratieve controles van goederen. Door middel van
deze fysieke en administratieve controles kunnen eventuele risicosignalen worden opgevangen en
waar nodig actie worden ondernomen door de douane. Ter verduidelijking, dit zijn controles naast de
bureautoets en het veldonderzoek om te controleren of er nog wordt voldaan aan de AEO criteria.

2.7 Voor- en nadelen AEO-certificering
Het AEO-certificaat biedt bedrijven faciliteiten/voordelen die mogelijk resulteren in verbeterde
doorstroming van de logistieke keten. Voordat een bedrijf beschikt over een AEO-certificaat dient het
bedrijf mogelijk kosten te maken voor certificering. Deze kosten kunnen worden opgedeeld in drie
categorieën, namelijk:




Kosten voor aanvraag van het certificaat;
Kosten om te voldoen aan AEO criteria;
Kosten om AEO-status te behouden.

De eerste twee categorieën kunnen worden geclassificeerd als verzonken kosten. Met verzonken
kosten worden kosten bedoeld die eenmalig gemaakt dienen te worden door een bedrijf om AEOcertificering te bemachtigen. Deze kosten dienen ook gemaakt te worden wanneer een bedrijf toch
niet in aanmerking komt voor AEO-certificering, dan wel zijn AEO-status verliest. Een reden hiervoor
kan zijn dat het bedrijf niet meer kan voldoen aan de AEO vereisten.
De derde categorie zijn zogenoemde vaste kosten. Dit zijn kosten die een bedrijf maakt om te blijven
voldoen aan AEO criteria. Eerder verkregen commerciële certificaten (paragraaf 2.4) kunnen de
doorlooptijd van de aanvraagprocedure verkorten en daarmee ook de gemoeide kosten. Het moet
gezegd worden dat het AEO-certificaat de commerciële certificaten niet vervangt. Dus in dat opzicht
kan het AEO-certificaat worden gezien als extra kosten en administratieve lasten. De verwachting is
dat de laatstgenoemde categorie de grootste additionele kostenpost is.
Zoals eerder genoemd, dient een bedrijf te voldoen aan vier globale vereisten. Afhankelijk van het
type vereisten, dienen mogelijk kosten te worden gemaakt door het bedrijf om te voldoen aan deze
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vereisten. Een voorbeeld is: “Een passende staat van dienst op het gebied van de naleving van
douanevereisten.” Voor deze bovengenoemde vereisten hoeven geen relevante kosten te worden
gemaakt. Wanneer een bedrijf niet voldoet aan de wet- en regelgeving, loopt het bedrijf extra risico.
Hierdoor bestaat de kans dat het bedrijf in conflict kan komen met de douane en dit kan resulteren
in schorsing of intrekking van het AEO-certificaat.

Kosten baten analyse

AEO-certificering hoeft niet altijd kosten met zich mee te brengen. Dit is het geval wanneer een
bedrijf al onafhankelijk van het AEO-certificaat verschillende criteria heeft geregeld. Een voorbeeld is
een bedrijf dat hoogwaardige goederen vervoerd. Dit bedrijf zal naar alle waarschijnlijkheid al
verschillende waarborgmaatregelen hebben genomen om de goederen tegen diefstal te
beschermen. Indien dit het geval is zal het bedrijf weinig tot geen kosten te hoeven maken om het
AEO-certificaat te bemachtigen, aangezien antidiefstal maatregelen een vereiste is om in aanmerking
te komen voor AEO-certificering. Of een bedrijf aan deze vereisten voldoet wordt door de douane
flexibel en ter plekke beoordeeld. Volgens den Butter & Scheltema (2008): “De middelen om ervoor
te zorgen dat aan de criteria wordt voldaan zullen echter verschillen al naar gelang de omvang van
het bedrijf, de complexiteit van de transacties, het soort goederen enz.” Ook de eerder genoemde
baten zijn afhankelijk van het type certificaat, als het type bedrijf. Om een overzicht te krijgen van de
voor- en nadelen is hieronder een overzicht gecreëerd in tabel 7.
Kosten:
Eenmalige kosten (administratief):
 Samenvatting self-assessment;
 Certificaat kiezen;
 Verzamelen van informatie;
 Bepalen van de risicogebieden;
 Bepalen van maatregelen;
 Aanvraagformulier;
 Verklaring bestuurder/directeur.

Kosten om te voldoen aan AEO-criteria:
 Naleving douanevereisten;
 Deugdelijke handels- en/of
vervoersadministratie;
 Gezonde financiële situatie;
 Fysieke beveiliging van goederen;
 Identificatie handelspartners, screening
personeel, veiligheidsbewustzijn
vergroten.
Kosten om AEO-status te behouden:
 Vaste kosten voor naleving voorwaarden;
 Conflicten over naleving voorwaarden.

Baten:
Directe baten:
 AEO criteria worden niet opnieuw
onderzocht bij aanvraag vergunning;
 Alleen summiere aangifte bij import en
export noodzakelijk;
 Minder fysieke en controles van
goederen en documenten;
 Vooraf kennisgeving van controle;
 Voorrang bij controle;
 Controle op specifieke plaats.
Indirecte baten:
 Mogelijk betere structurering van
processen als gevolg investeren in
bedrijfsvoering, administratie, enz.;
 Mogelijke verlaging
verzekeringspremies;
 Mogelijk mondiaal netwerk van
gecertificeerde bedrijven;
 Minder kans onwelgevallige
gebeurtenissen;
 Betere reputatie: Afhankelijk van
bekendheid certificaat;
 Betrouwbaarheid douane instanties;
 Betrouwbaarheid van de controles.

Tabel 7: Voor- en nadelen AEO-status (den Butter& Scheltema, 2008)
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3. MRA en de Mainports
In het derde hoofdstuk zijn de MRA en de Mainports beschreven, aangezien dit het
onderzoeksgebied is voor het onderzoek naar AEO.
Allereerst is de MRA beschreven waarin de reden tot onderzoek binnen de MRA nader uitgelegd is.
Vervolgens zijn het aantal AEO gecertificeerde bedrijven binnen de MRA en de twee Mainports
weergegeven. Verder is ingegaan op de locatie van gecertificeerde bedrijven, de ketens en de
productgroepen binnen de AAS en PoA. Tot slot is antwoord gegeven op de vraag of AEO in de
theorie meerwaarde biedt voor Mainports AAS en PoA in de MRA.

3.1 Wat is de MRA?
De MRA bestaat uit 36 gemeenten die liggen in de provincies Noord-Holland en Flevoland. De MRA
omvat het grondgebied van het noordelijke deel van de Randstad. Dit noordelijke deel strekt zich uit
van IJmuiden naar Lelystad en van Purmerend tot en met de Haarlemmermeer, zie figuur 2. De MRA
wordt gezien als een global business hub en binnen de MRA vallen vier Mainports9, te noemen:





Amsterdam Airport Schiphol (AAS);
Port of Amsterdam (PoA);
Greenport;
Dataport AMS-IX.

Binnen dit onderzoek ligt de focus op AAS en PoA, omdat deze twee Mainports de belangrijkste zijn
binnen de MRA op het gebied van import en export. In het kader van het onderzoek is voor de
Mainports onderzocht of AEO de MRA daadwerkelijk kan versterken.
Het doel van de MRA beschrijven is om een duidelijke link te vinden met AEO. Door meer bedrijven
binnen de MRA te overtuigen om het AEO-certificaat te nemen, is het de bedoeling om draagvlak te
creëren binnen de MRA. Door dit draagvlak te creëren is er de mogelijkheid dat de MRA haar positie
als tweede op de wereldranglijst behoudt en dat de concurrentiepositie van de Mainports binnen de
MRA verbeterd wordt. Het AEO-certificaat zorgt namelijk voor een snellere, betrouwbare keten en
continuïteit in de keten (Ploos van Amstel, 2015).

Figuur 2: Metropoolregio Amsterdam (Onderzoek, informatie, statistiek (os) Amsterdam, 2013)

9

Metropoolregio in Cijfers (2014)
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3.2 AEO in de MRA
In deze paragraaf zijn de bedrijven binnen de MRA en de ligging van de bedrijven binnen AAS en PoA
nader toegelicht.

3.2.1 Totaal aantal bedrijven binnen de MRA
In figuur 2 is te zien welke gemeentes binnen de MRA vallen, maar niet hoeveel bedrijven hier zijn
gevestigd. Aan de hand van de gegevens, afkomstig van het CBS, is berekend hoeveel bedrijven in
totaal gevestigd zijn binnen de MRA en dit komt neer op 294.605 (CBS, 2014). Wel moet gezegd
worden dat in deze berekening ook supermarkten, horeca, bakkers, kappers etc. zijn meegenomen.
De reden hiervoor isdat er geen data beschikbaar is over alleen logistieke bedrijven of bedrijven waar
AEO van toepassing voor kan zijn. Hierna is via de Europese Commissie in een database voor onder
andere AEO gecertificeerde bedrijven in Europa, gekeken naar bedrijven in Nederland met een AEOstatus. Vanuit deze selectie is specifiek gekeken naar bedrijven die gevestigd zijn binnen de MRA. In
bijlage 2 is een overzicht van alle AEO gecertificeerde bedrijven in de MRA weergegeven. Het totaal
aantal bedrijven binnen de MRA met een AEO-certificaat is 286, dit is 0,097% ten opzichte van het
totaal aantal bedrijven binnen de MRA.
Van de 286 bedrijven hebben tien bedrijven een AEO-S certificaat, 48 bedrijven een AEO-C certificaat
en 228 bedrijven een AEO-F certificaat. Hieruit is te concluderen, dat als bedrijven een AEOcertificaat nemen, dit vaak het volledige certificaat is. Figuur 3 geeft het percentage weer van
bovengenoemde getallen.
AEO-C

AEO-S

AEO-F

16%
4%

80%

Figuur 3: AEO gecertificeerde bedrijven binnen de MRA

De AEO gecertificeerde bedrijven uit figuur 3 zijn in figuur 4 grafisch weergegeven. In dit kaartje zijn
de AAS en PoA leeg gelaten, in paragraaf 3.2.2 en 3.2.3 zijn deze Mainports uitgebreid besproken. De
locaties van alle AEO gecertificeerde bedrijven zijn opgezocht en vervolgens handmatig in de kaarten
weergegeven (Europese Commissie, 2015).
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Figuur 4: Bedrijven met een AEO-certificaat binnen de MRA

3.2.2 Bedrijven met AEO-certificaat binnen de AAS
Vanuit figuur 4 is het onderscheid gemaakt tussen AAS en de PoA. In deze paragraaf is ingezoomd op
het aantal bedrijven binnen de AAS. Voor dit aantal bedrijven is ook gekeken naar Aalsmeer,
Schiphol-Rijk, Schiphol-Zuidoost, Oude Meer, Rozenburg en Hoofddorp, omdat dit in de regio
Schiphol valt. Binnen deze regio zijn 143 bedrijven AEO gecertificeerd, hiervan hebben 112 bedrijven
een AEO-F certificaat, veertien een AEO-C certificaat en acht een AEO-S certificaat. In figuur 5 is
geografisch weergegeven waar de AEO gecertificeerde bedrijven zijn gevestigd.

Figuur 5: Locatie AEO gecertificeerde bedrijven AAS

Vanuit figuur 5 valt op dat de meeste gecertificeerde bedrijven zijn gevestigd op Schiphol-Rijk,
Schiphol-Zuidoost en De Hoek A4. Doordat een clustering te zien is op de locaties binnen de AAS is
nader onderzoek verricht wat de reden van deze locaties zou kunnen zijn. Hierbij kwam naar voren
dat in de regio van Schiphol een vrije zone controletype II is (Douane, 2015j). Deze vrije zone
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controletype II is toegelicht in bijlage 3. Een andere reden voor deze clustering kan de hoge mate van
adresdichtheid zijn.

3.2.3 Bedrijven met AEO-certificaat binnen de PoA
Binnen de PoA is gekeken naar bedrijven binnen de Amsterdamse haven, maar ook naar bedrijven
die gevestigd zijn in de haven van Zaandam, omdat Zaandam onder de PoA valt. Binnen dit gebied
zijn 52 bedrijven AEO gecertificeerd, hiervan hebben 39 bedrijven een AEO-F certificaat, twaalf
bedrijven een AEO-C certificaat en slechts één bedrijf het AEO-S certificaat. Figuur 6 geeft geografisch
weer waar de bedrijven zijn gevestigd.

Figuur 6: AEO gecertificeerde bedrijven PoA

Vanuit figuur 6 valt op dat de AEO gecertificeerde bedrijven verspreid zijn in de PoA, wel is een
clustering te zien op de Cacao- en de Westhaven. De clustering is minimaal en een reden hiervoor
kan zijn omdat deze bedrijven meer opslagterrein nodig hebben. Dit kan te maken hebben met het
soort goederen (bulk) wat in grote hoeveelheden behandeld wordt. In de volgende paragraaf zijn de
ketens van AAS en de PoA toegelicht en is ingezoomd op de verschillende productgroepen binnen
deze Mainports.

3.3 Kansen AEO en Mainport
Er is onderzoek verricht naar de Mainports, omdat deze belangrijke knooppunten de in- en uitgang
zijn voor de goederen van en naar het buitenland. Wanneer binnen de Mainports veel draagvlak is
voor AEO, zal de regio vanzelf volgen. Eerst is gekeken naar de keten van AAS en PoA, om te zien
hoeveel schakels hierbinnen zitten. Daarna is onderzoek verricht naar soorten productgroepen die
door de ketens gaan. Aan de hand van deze informatie is een lijst met potentiële bedrijven opgesteld
die interessant zijn voor een interview. Deze interviews zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4.

3.3.1 Keten AAS en PoA
Tijdens het onderzoek of AEO meerwaarde kan bieden voor de MRA is dieper op de ketens van AAS
en PoA ingezoomd. Dit is gedaan, omdat AEO wellicht het aantal schakels in de keten kan
verminderen, als de controles als schakel worden meegerekend. Minder fysieke controles betekent
dus ook minder schakels in de keten. Het enige is dat als bedrijven minder fysieke controles willen,
het bedrijf AEO gecertificeerd moeten worden. Het initiatief om de keten volledig AEO gecertificeerd
te laten worden, moet vanuit de bedrijven zelf komen.
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Leadtime verkorting is belangrijk voor bedrijven met high value goods of goederen met een korte
houdbaarheidsdatum. Zeker in deze tijd met veel mobiele telefoons, computers en microchips is het
van belang dat deze goederen snel door de keten gaan. Daarnaast willen bedrijven zo snel mogelijk
de goederen bij de klant leveren.
Voor meer informatie over hoe de luchtvracht- en zeevrachtketens eruit zien en wat erbij komt
kijken zie bijlage 4 (keten van de AAS) en bijlage 5 (keten van de PoA).

3.3.2 Productgroepen AAS en PoA
Nadat er onderzoek is gedaan naar de ketens van AAS en de PoA is gekeken naar wat voor soort
goederen door deze ketens gaan. Voor dit onderzoek is gekeken naar de meest voorkomende
productgroepen in AAS en de PoA. Hier is aandacht aan besteed om te kijken of er een link is tussen
bepaalde productgroepen en de AEO gecertificeerde bedrijven.
AAS
Voor AAS is dit gedaan door middel van deskresearch en fieldresearch. In onderstaande tabel zijn de
productgroepen van de AAS weergegeven. De uitgebreide beschrijving staat in bijlage 4
weergegeven.

Productgroepen AAS

Deskresearch

Fieldresearch

Aantal AEO
bedrijven

Perishables

Perishables

11

Auto onderdelen

Auto onderdelen

4

Kleding (mode)

Kleding (mode)

5

Elektronica

Elektronica

8

Post en express (pakjes)

Post en express (pakjes)

11

Farmaceutische producten

11

Machine onderdelen

4

Levende dieren

2

Totaal

56

Tabel 8: Meest voorkomende productgroepen AAS (Europese Commissie, 2015, Santbulte, 2015)

Uit tabel 8 valt op dat de productgroepen vrijwel overeenkomen vanuit desk- en fieldresearch. Aan
de hand van deze gegevens kan worden aangenomen dat de meest voorkomende productgroepen
die via AAS worden getransporteerd:





Perishables;
Post en express;
Mode;
Elektronica.

Daarnaast is het opvallend dat het productgroepen zijn met een hoge waardedichtheid of
productgroepen waar rekening mee moet worden gehouden in verband met de houdbaarheid.
Bij dit onderzoek moet wel gezegd worden dat niet alle AEO gecertificeerde bedrijven, binnen AAS,
onderverdeeld zijn in de productgroepen. De oorzaak hiervan is dat veel AEO gecertificeerde
bedrijven logistiek dienstverleners of expediteurs zijn. Deze bedrijven verwerken uiteenlopende
soorten producten en zijn niet direct onder te verdelen in een productgroep.
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PoA
Voor de productgroepen binnen de PoA is onderzoek verricht aan de hand van deskresearch, omdat
tijdens het interview met ORAM werd verwezen naar de website van de PoA. Op de website van de
PoA is een overzicht te vinden met de meest voorkomende productgroepen binnen de haven. Deze
productgroepen zijn onderverdeeld in twee soorten bulk namelijk, droge en natte bulk. Onder de
categorie droge bulk worden onder andere cacao en kolen verstaan en de natte bulk bestaat
voornamelijk uit industriële mineralen, olie en chemie. In tabel 9 zijn de meest voorkomende
productgroepen van de PoA weergegeven. De uitgebreide beschrijvingen staan in bijlage 5.

Productgroepen PoA

Droge bulk

Aantal AEO
bedrijven

Natte bulk

Aantal AEO
bedrijven

Agribulk

3

Biomassa

0

Automotive

2

Industriële Mineralen

0

Bouwgrondstoffen

0

Olie en chemie

8

Cacao

4

Recycling

0

Cruise/passagiers

0

Kolen

3

Recycling

3

Stukgoed

0

Totaal

15

Totaal

8

Tabel 9: Productgroepen PoA (Port of Amsterdam, z.d.)

Aan het soort productgroepen valt op dat binnen de PoA vooral producten worden verwerkt met een
lage waardedichtheid zoals, cacao, agribulk en kolen. Toch zijn er bedrijven die dit verwerken en een
AEO certificaat hebben. Vanuit de deskresearch is naar voren gekomen dat meerdere bedrijven
functioneren als logistiek dienstverlener en waarschijnlijk niet alleen cacao of kolen vervoeren, maar
ook andere producten.

3.4 Toekomst van de Mainports
De toekomst van de Mainports AAS en PoA zijn belangrijk voor het draagvlak van AEO, omdat dit
aspect kan bijdragen aan de concurrentiepositie van de Mainports. Voor de Mainports komt de
toekomst naar voren en welke kansen hier zijn voor AEO.

3.4.1 AAS in de toekomst
Schiphol is een belangrijke factor voor de Nederlandse economie. Nederland importeert zeventien
procent van alle Europese luchtvracht, vooral door de aanwezigheid van distributiecentra en de
bloemenveiling in Aalsmeer.
Een hoge waardedichtheid ($/kg) van goederen is algemeen gezien een goede indicatie voor de
toegevoegde waarde van deze goederen aan de economie. Chemische producten (voornamelijk
farmaceutica) en machineonderdelen zijn goederen met een hoge waardedichtheid en zijn, naast de
automotive sector, bovendien ook snelgroeiende goederensoorten. Hierbij is het huidige
Nederlandse marktaandeel in luchtvracht relatief laag.
Mode wordt als een mogelijke groeimarkt gezien voor Nederland, ook al springt deze industrie er op
basis van data niet uit. Op markten waar de Nederlandse luchtvrachtpositie reeds hoog is, zoals
hoogwaardige technologische goederen (high-tech) en bederfelijke goederen (i.e. bloemen), zal de
prioriteit moeten liggen op het behouden van het marktaandeel.
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Vooruitkijkend naar de komende vijf jaar wordt naar schatting tussen de drie en vier procent groei
verwacht voor de West-Europese luchtvrachtsector, gemeten in tonnage. De sterkste groei wordt
verwacht voor de automotive industrie, chemicaliën (voornamelijk farmaceutische goederen),
kapitaalgoederen en machineonderdelen (Seabury, 2015). Dit staat weergegeven in figuur 7.
Groei productgroepen Schiphol
Consumentgoederen

507

Automotive

578

820

Chemicalien

579

752

Fashion

621

674

Kapitaalgoederen

697

Bederfelijke goederen

516

883

1222

High tech

1407

Machine onderdelen

2013

1364

2018

1681

2053

Industrie verbruiksgoed
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Figuur 7: Verwachte groei productgroepen luchtvracht van/naar West Europa (2013-2018) (Seabury, 2015)

3.4.2 PoA in de toekomst
De PoA heeft als doel de havenregio te versterken, te verrijken en wil de potentie tot het maximale
benutten. Om een overzicht te geven hoe deze doelen worden bereikt, heeft de PoA een
toekomstvisie geschreven, namelijk Havenvisie 2030. Binnen de PoA staat de missie
“grensverleggende waarde creëren” centraal. Hierbij hebben trends een grote invloed, denk aan:
opkomst circulaire economieën, near-sourcing, schaalvergroting scheepvaart en innovaties. Dit
resulteert in een dynamisch klimaat en hebben als gevolg dat de PoA zich zeer wendbaar dient op te
stellen om mee te kunnen gaan met deze ontwikkelingen.
De PoA wil zich in de toekomst ontwikkelen als een metropolitaanse haven en daarmee de motor zijn
voor de regionale economie. Deze functie wordt verder versterkt door in te zetten op het versterken
van de zes clusters welke aanwezig zijn binnen de haven. Deze clusters zijn:







Energie;
Voedsel;
Agribulk, mineralen en recycling;
General Cargo en logistiek;
Cruise;
Maritieme diensten en vastgoed.

De haven heeft als doel de concurrentie en innovatiekracht van deze clusters te versterken. Dit wil de
haven realiseren door zich te ontwikkelen als een internationaal knooppunt waar de drie
verschillende velden, Internatonal Hub, Industrial Hotspot en Metropolitan Center, samenkomen en
waar mogelijk elkaar versterken. Deze drie verschillende velden worden hieronder uitgelegd.


International Hub: Met deze term moet worden gedacht aan grote internationale
goederenstromen. Binnen de PoA zijn agribulk en energiedragers van groot belang. Deze
stromen vorm de essentie voor de energietransitie en biobased recycling.
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Industrial Hotspot: Met Industrial Hotspot wordt bedoeld dat de verwerking, bewerking en
waar mogelijk ook de productie wordt gehuisvest binnen de regio.



Metropolitan Center: zoals eerder aangegeven staat circulaire economie centraal. Door
middel van het creëren van een Metropolitan Center, worden de logistieke stromen, afval,
energievoorzieningen, watervoorzieningen en reststromen, waar mogelijk verfijnd,
verminderd dan wel hergebruikt.

Om te zorgen dat de haven in staat is een metropolitan haven te worden en de clusters te versterken
hanteert de haven drie verschillende rollen, namelijk: marktmeester, matchmaker en co-creator. Dit
om de PoA een vitaal logistiek-industrieel ecosysteem te laten worden dat voortdurend mee
evolueert met de markt (Port of Amsterdam, 2014).
De PoA wilt zich in de toekomt definiëren als international hub, Industrial Hotspot en Metropolitan
Center. Echter, wordt AEO niet genoemd in de toekomstvisie van de haven. De PoA wilt zich in de
toekomt voornamelijk richten op circulariteit, denk hierbij aan biobased recycling. Door het
ontbreken aan draagkracht binnen de PoA, is het voor bedrijven mogelijk ook niet interessant om
over te gaan tot AEO-certificering.

3.5 Invloed AEO op de MRA
Aan de hand van het theoretische onderzoek naar AEO en de MRA is de volgende vraag beantwoord:
‘Kan AEO in theorie meerwaarde bieden voor de Mainports AAS en PoA binnen de MRA?’
Tijdens het onderzoek naar de verschillende ketens was het lastig additionele informatie
(doorlooptijden) te verkrijgen. Vanuit dit opzicht is er gekozen om niet meer te focussen op de
ketens zelf maar op de link tussen de productgroepen, de bedrijven en AEO. Het antwoord op de
bovengenoemde vraag is dat AEO in theorie op dit moment geen meerwaarde biedt voor de
Mainports binnen de MRA. De redenen die naar voren zijn gekomen zijn:





De AEO vereisten zijn vaag vermeld in de AEO richtlijnen;
De voordelen zijn niet in cijfers uitgedrukt, hierdoor is geen helder beeld van wat AEO voor een
bedrijf kan opleveren;
Er zijn slechts 286 bedrijven (0,097%) binnen de MRA AEO gecertificeerd;
AEO wordt niet benoemd in de toekomstvisies van beide Mainports. Hieruit kan opgemaakt
worden dat een overkoepelende visie van de MRA mist.

De definitieve conclusie kan pas worden genomen als de bevindingen van de bedrijven over AEO
worden meegenomen. Deze bevindingen worden behandeld in het hierop volgend hoofdstuk.
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4. Beweegredenen
In dit hoofdstuk zijn de beweegredenen van bedrijven in kaart gebracht die zowel wel als niet AEO
gecertificeerd zijn. Vanuit hoofdstuk 3 “MRA en de Mainports” zijn de productgroepen van de AAS en
PoA in kaart gebracht. In eerste instantie zouden bedrijven van de verschillende productgroepen
benaderd worden om te onderzoeken waarom deze wel of niet gecertificeerd zijn. Vanwege de lage
respons van deze bedrijven is de beslissing genomen om niet meer de focus te leggen op de
productgroepen, maar op alle bedrijven binnen de MRA.
Om de beweegredenen van de bedrijven in kaart te brengen is allereerst een interview afgenomen
met de douane om een beeld te krijgen hoe de douane tegen het AEO-certificaat aankijkt. Daarnaast
zijn bij een drietal bedrijven, Panalpina, Cargill en Brabant Intermodal, interviews afgenomen over de
beweegredenen. Door de lage respons van de bedrijven op het verzoek voor interviews is een
elektronische enquête verstuurd naar 223 AEO gecertificeerde bedrijven binnen de MRA. De
resultaten van de douane, interviews en enquêtes worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Vanuit
deze resultaten wordt de hoofdvraag van dit rapport beantwoordt.

4.1 Resultaten interviews
Om de beweegredenen van de bedrijven te onderbouwen zijn interviews afgenomen. Alle bedrijven
hebben toegezegd dat de naam van het bedrijf genoemd mag worden.

4.1.1 Interview Douane
Om inzicht te krijgen in het AEO-certificaat in de praktijk is gekozen om een interview af te nemen bij
de douane. De reden dat de douane is geïnterviewd is omdat de douane het certificaat afgeeft en
invloed erop kan uitoefenen. Daarnaast beschikt de douane over alle informatie en kennis op het
gebied van de verschillende certificaten. Het doel van dit interview is om erachter te komen wat de
douane met AEO wil en hoe de douane dit willen bereiken.
Allereerst kwam uit het interview naar voren dat de douane maandelijkse bijeenkomsten organiseert
voor AEO gecertificeerde bedrijven. Tijdens deze bijeenkomsten vraagt de douane aan de
gecertificeerde bedrijven hoe zij het certificaat ervaren. In deze bijeenkomsten en vanuit de douane
zelf komen de voor- en de nadelen van het certificaat naar voren:

Voordelen
De voordelen die staan beschreven in het theoretisch kader komen overheen met hetgeen wat de
douane heeft toegelicht. Naast deze voordelen kwam een extra voordeel naar voren die niet staat
beschreven in het theoretisch kader, namelijk: Matiging van de zekerheid (borgstelling). Dit houdt in
dat bedrijven zonder AEO de waarde van de (opgeslagen) goederen in zekerheid moeten stellen. Dit
betekent dat bedrijven een bepaald bedrag aan zekerheid moeten betalen aan de douane en dit kan
oplopen tot 2 miljoen euro. Bedrijven met een AEO-certificaat hoeven minder zekerheid te betalen
aan de douane. Dit kan afnemen met de helft, twintig procent of tot zelfs nul procent.

Nadelen
Naast de voordelen zijn door de douane ook de nadelen van het certificaat achterhaald namelijk:
o
AEO is niet toepasbaar als bedrijven opereren in een specifieke markt;
o
AEO is niet toepasbaar op bepaalde goederen;
o
De bedrijven zien op de korte termijn weinig voordelen. Als een bedrijf een langere tijd
gecertificeerd is dan komen de voordelen van het certificaat veel meer naar voren.
De bovenstaande nadelen zouden voor bedrijven een beweegreden kunnen zijn om zich niet AEO te
certificeren.
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Op dit moment vindt de douane dat nog te weinig bedrijven AEO gecertificeerd zijn en dit dient in de
toekomst te veranderen. Tijdens het interview is een informatiefilm van de douane getoond:
Grensverleggend; Handhavingsvisie Douane (2014). De toekomstvisie van de douane is duidelijk:
‘Beschrijven hoe wij kunnen bijdragen aan de veiligheid van de samenleving en tegelijkertijd het
concurrentievermogen van de EU optimaal kunnen ondersteunen’. In de toekomst wil de douane dat
80 procent van de bedrijven zich AEO certificeert. Meer informatie over hoe de douane deze
toekomstvisie wil verwezenlijken, staat beschreven in bijlage 6.
Tijdens het interview is naar voren gekomen dat de douane positief is over het AEO-certificaat. Dit is
een logische verklaring, omdat de douane veel baat heeft bij AEO-certificering. Het verhoogt de
efficiëntie van de douaneactiviteiten en verminderd het aantal controlemomenten. Om deze reden is
gekozen om niet alleen van de bevindingen van de douane uit te gaan, maar om daarnaast ook
bedrijven te interviewen over AEO in de praktijk (Cargill en Panalpina). Het gehele interview met de
douane is terug te lezen in bijlage 7, pag. 76.

4.1.2 Interview Cargill
Cargill is een productiebedrijf van halffabricaten en is daarnaast een importeur en exporteur in de
agrarische, technische en industriële sector. Cargill is gevestigd binnen de MRA en is AEO-F
gecertificeerd, daarom is er voor gekozen om bij Cargill een interview af te nemen.
In het interview is niet specifiek vermeldt door Cargill dat het meer klanten heeft gekregen door het
certificaat, maar de klanten vragen vaak wel of Cargill AEO gecertificeerd is. Dit zijn niet alleen
klanten binnen de EU, maar ook klanten met een Customs Trade Partnership Against Terrorism
(C-TPAT) certificaat in de VS. Dit certificaat erkent het AEO-certificaat binnen de VS.
Het certificaat dat Cargill heeft is het AEO-F certificaat. De reden voor Cargill om te gaan voor AEO-F
certificering is omdat het een productiebedrijf is met verschillende processen. Naast het AEO-F
certificaat beschikt Cargill over verschillende ISO certificaten, die hebben geholpen bij de aanvraag
van het AEO-F certificaat. De aanvraag heeft tussen de acht en twaalf maanden geduurd. Met het
AEO-F certificaat zien zij de volgende voordelen:







Vermindering van borgstelling;
Minder fysieke controles of de mogelijkheid om een locatie af te spreken voor een controle;
Het verkrijgen van vergunningen gaat sneller;
Incidenten worden bespreekbaar en direct gemeld bij de douane;
Boetes kunnen vermeden worden door een transparante communicatie;
Klanten vragen erom.

Uit het interview is op te merken dat Cargill vrij positief is over het certificaat. Dit komt waarschijnlijk
doordat Cargill al ruim vijf jaar gecertificeerd is, hierdoor ziet Cargill meer voordelen. Daarnaast
ondervond Cargill bij het aanvragen van het certificaat geen onduidelijkheden en extra kosten. Het
gehele interview met Cargill is terug te vinden in bijlage 7, pag. 78.

4.1.3 Interview Panalpina
Panalpina is een logistiek dienstverlener en regelt alles tussen de fabriek en de klant, zoals het
transport, de opslag en de douaneactiviteiten. Panalpina is een multinational die importeert en
exporteert vanuit de hele wereld. Het bedrijf beschikt over het AEO-F certificaat en is gevestigd op
AAS. Om dat de MRA centraal staat in het onderzoek is er voor gekozen om een interview met
Panalpina af te nemen.
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Panalpina beschikt over een hoge mate van veiligheid binnen de bedrijfsstructuur. Echter, Panalpina
heeft gekozen voor dit certificaat, omdat het bedrijf dan de douanevereenvoudigingen kan
behouden op Schiphol. Daarnaast speelde ook mee dat een aantal klanten/opdrachtgevers de eis
stelde dat zij alleen met AEO bedrijven samenwerkten. Bij de aanvraag van AEO hebben de
verschillende ISO certificaten erg geholpen en het traject van aanvraag tot uitvoering heeft voor
Panalpina ongeveer 6 maanden geduurd. De voordelen van het certificaat zijn voor Panalpina:



Het behouden van douanevergunningen;
Vermindering van de borgstelling.

Panalpina heeft jaarlijks nog een monitoring, die bestaat uit een bureautoets en een veldtoets.
Panalpina vindt dat de douane ervoor moet gaan zorgen dat alle genoemde voordelen zichtbaar gaan
worden. Dit is te realiseren, volgens de Country Head of Customs van Panalpina, ten Bloemendal,
door juist de bedrijven te gaan benaderen die (nog) géén certificaat hebben. Op dit moment heeft de
douane vanwege capaciteitsproblemen alleen oog voor de gecertificeerde bedrijven en het
onderhoud daarvan (AEO monitoring). Dit zorgt er dus voor dat de niet AEO gecertificeerde bedrijven
nauwelijks worden gecontroleerd, terwijl juist daar de grootste risico’s liggen (Bloemendal, 2015).
Daarentegen ziet deze multinational AEO wel als standaard in de toekomst, omdat de nieuwe
Europese Douanewetgeving (UCC) het uitvoeren van douanewerkzaamheden onmogelijk maakt
zonder AEO.
Uit het interview met Panalpina is op te merken dat het certificaat met gemengde gevoelens wordt
ervaren. Dit komt omdat ze weinig voordelen zien van het certificaat, maar daarentegen hebben ze
door middel van het certificaat veel nieuwe klanten gekregen. Door de kritische blik van Panalpina is
het interview van hoge waarde binnen het onderzoek. Het gehele interview met Panalpina staat
weergegeven in bijlage 7, pag. 81.

4.2 Resultaten enquête
Voor het onderzoek zijn de beweegredenen van de verschillende bedrijven in kaart gebracht. Dit is
onder andere gedaan aan de hand van een elektronische enquête. De enquête is gemaakt voor wel
en niet AEO gecertificeerde bedrijven. Om de beweegredenen van niet gecertificeerde bedrijven in
kaart te brengen zijn 50 bedrijven binnen de MRA benaderd. Ondanks dat deze bedrijven zijn
benaderd is er geen respons gekomen, hierdoor zijn de beweegredenen van niet gecertificeerde
bedrijven niet onderbouwd met de enquête.
Van de 286 bedrijven wel AEO gecertificeerde bedrijven binnen de MRA zijn 223 bedrijven benaderd
voor de enquête. Op de enquête is een respons gekomen van 22 bedrijven, wat genoeg respons is
om een valide onderbouwing te maken van de beweegredenen van de bedrijven. De volledige
enquête is weergegeven in bijlage 8 en de resultaten zijn te vinden op Enquêtes maken (Enquêtes
maken, 2015).
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Bedrijfssector
Vanuit de enquête zijn de sectoren naar voren
gekomen waar de verschillende bedrijven in opereren.
In welke sectoren de bedrijven werkzaam zijn, is
weergegeven in figuur 8.
Hierbij komt duidelijk naar voren dat de bedrijven die
AEO gecertificeerd zijn vooral actief zijn op het gebied
van transport, export en/of import, opslag en
logistieke dienstverlening. Al deze bedrijven
produceren zelf geen goederen.

Bedrijfssector

Transport
42%
58%

Logistieke
Dienstverleners

Figuur 8: Bedrijfssector AEO bedrijven

Productgroepen
Als logistiek dienstverlener of transporteur kunnen bedrijven veel verschillende goederen vervoeren.
Vanuit de enquête kwam voornamelijk naar voren dat de soorten goederen vrij divers zijn. Het is niet
zo dat één bepaald soort goed vervoerd wordt. Een aantal goederen zijn: bloemen, elektronica,
geconditioneerde producten en textiel.
Export/importlanden AEO bedrijven
Goederen worden over de hele wereld getransporteerd. Het AEO-certificaat is alleen van toepassing
in de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, de VS en Japan. Vanuit de enquête moest blijken of de
bedrijven ook daadwerkelijk exporteren/importeren van en naar deze landen. Hierbij kwam naar
voren dat eigenlijk naar alle landen (38% van de bedrijven, die de enquête hebben ingevuld, gaf dit
aan in de enquête) over de wereld wordt getransporteerd. Daarnaast kwamen vooral de EU (19%),
VS (14%), Azië (19%) en China (10%) als regio’s apart naar voren.
Mainports
Om de goederen te importeren/exporteren kan binnen
de MRA gebruik worden gemaakt van verschillende
Mainports. In figuur 9 staan de verschillende
Mainports weergegeven. Het grootste gedeelte van de
bedrijven maakt gebruik van Schiphol en het kleinste
gedeelte van de Amsterdamse haven. Opvallend is dat
veel bedrijven gebruik maken van de Rotterdamse
haven in plaats van de Amsterdamse haven.

Mainports
Schiphol

9%

Rotterdam

32%
59%

Amsterdamse
Haven
Figuur 9: Percentage Mainports

AEO-certificaat
Vanuit het theoretisch onderzoek werd duidelijk dat
het grootste gedeelte van de AEO gecertificeerde bedrijven binnen de MRA AEO-F gecertificeerd zijn.
In de enquête kwam naar voren dat van de 22 bedrijven 11% een AEO-C, 21% een AEO-S en het
grootste gedeelte, 68%, een AEO-F certificaat heeft. De theorie dat AEO-F certificaten het grootste
aandeel heeft komt ook in de praktijk tot uiting.
Beweegredenen
Vanuit de enquête is de vraag gesteld waarom bedrijven kiezen voor AEO, de bevindingen staan
weergegeven in bijlage 8, pag. 87 en de belangrijkste beweegredenen staan in tabel 10.
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Beweegredenen

Voordelen
“Verplicht”

Aanvulling
Klanten

Voorbeelden
Douanevereenvoudigingen, gereduceerde checks, borgstelling en verlaging
zekerheidsbedragen.
Bedrijven zien AEO als een “verplicht” certificaat, want zonder een AEOcertificaat kunnen bedrijven geen gebruik maken van de
douanevereenvoudigingen die bestonden voordat AEO op de markt kwam.
AEO is een goede aanvulling op bestaande ISO- en TAPA-certificaten
Klanten van bedrijven eisen dat een bedrijf AEO gecertificeerd is.

Tabel 10: Beweegredenen voor AEO-certificatie

De voornaamste reden dat een bedrijf zich AEO certificeert, is dat de douane zegt dat het certificaat
vele faciliteiten (voordelen) heeft voor de douanevereenvoudigingen. Hierbij is wel de vraag of deze
voordelen ook daadwerkelijk merkbaar zijn bij de bedrijven en wat de bedrijven daadwerkelijk als
voordelen zien.
Voordelen in de praktijk
Binnen de enquête zijn veel uiteenlopende voordelen van AEO gegeven. De voordelen die het ene
bedrijf benoemt, hoeven niet van toepassing te zijn op andere bedrijven. De meest voorkomende
voordelen worden hieronder benoemd:








Snellere afhandeling goederen;
Open communicatie met douane;
Versimpelde aanvraag overige vergunningen douane;
Sterkte marktpositie;
Behouden en aantrekken klanten;
Verlaging zekerheidsstelling (borgstelling);
Kortere leadtime door minder (fysieke) controles.

In totaal hebben 22 bedrijven deelgenomen aan de enquête, hiervan hebben zeventien bedrijven
voordelen genoemd. Om een overzicht te krijgen van de meest genoemde voordelen zijn deze
weergegeven in een taartdiagram (figuur 10).
Voordelen AEO
Snelle afhandeling goederen
Open communicatie met douane

22%
30%

9%

Versimpelde aanvraag overige
vergunningen
Sterke marktpositie
Behouden en aantrekken klanten

9%

8%
13%

9%

Verlaging borgstelling
Kortere leadtime door gereduceerde
controles

Figuur 10: Voordelen AEO
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Kritiekpunten AEO
Sommige bedrijven zien voordelen van het AEO-certificaat die andere bedrijven niet aangeven.





Voor bedrijf a zijn de voordelen nu nog moeilijk in te schatten, maar ze denken dat het op
langere termijn meer klanten gaat opleveren.
Voor de bedrijven d, e, n, u en v zijn de voordelen nu nog niet zichtbaar. De douane zegt dat er
minder fysieke controles zijn met het certificaat, maar in de praktijk blijkt dit bij bedrijf e niet
altijd het geval te zijn en zijn er juist meer controles. Hierbij moet wel rekening gehouden
worden dat bedrijf d alleen maar goederen importeert/exporteert vanuit China. Aangezien het
AEO-certificaat hier niet geldig is, kunnen zij ook niet gebruik maken van de voordelen van het
certificaat. Een mogelijke reden dat voor de bedrijven de voordelen nog niet zichtbaar zijn
komt, omdat dit vaak pas na langere termijn zichtbaar is volgens de douane.
Tot slot komt naar voren dat nog weinig leveranciers van de bedrijven AEO gecertificeerd zijn
en dat daardoor de voordelen niet naar voren komen. Wanneer één schakel in de keten niet
AEO gecertificeerd is, zullen de voordelen van AEO komen te vervallen en blijven de bedrijven
veel fysieke controles houden.

Verbeterpunten certificaat
Aangezien de voordelen niet voor alle bedrijven naar voren komen, is het relevant om te
onderzoeken of bedrijven verbeterpunten zien voor het certificaat. Hierbij zijn verschillende punten
naar voren gekomen:







Bedrijven hebben het gevoel dat sommige voordelen ‘schijnvoordelen’ zijn. Met
schijnvoordelen wordt bedoeld dat de voordelen die de douane beloofd in de theorie, in de
praktijk niet altijd tot uiting komen. De douane belooft voordelen met leadtime verkorting en
minder fysieke controles, maar in de praktijk komt dit niet tot uiting. Hierdoor zou de douane
de voordelen beter moeten omschrijven en de beloofde gereduceerde controles ook na
moeten komen.
Het AEO-certificaat moet meer bekendheid krijgen in het bedrijfsleven.
Veel klanten en toeleveranciers hebben nog nooit van het certificaat gehoord.
Er is geen homogeniteit van de verschillende landen waar AEO van toepassing is.
De verschillende landen en bedrijven kunnen onderling niet met elkaar communiceren,
omdat er gebruik wordt gemaakt van verschillende systemen.

AEO in de toekomst
Tot slot is de vraag gesteld of bedrijven in de toekomst het AEO-certificaat als standaard zien voor
het internationale handelsverkeer. Vanuit figuur 11 komt naar voren dat de meeste bedrijven AEO als
standaard zien in de toekomst.
AEO als standaard in de
Bedrijven zien dit alleen gebeuren wanneer rekening
toekomst?
gehouden wordt met een aantal punten:




AEO in combinatie met de luchtvrachtveiligheid;
Meer bekendheid van het certificaat;
Collectief standaard opstellen.

33%

Ja
67%

Nee

Figuur 11: AEO als standaard in de toekomst
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5. Conclusie
In een periode van twintig weken is onderzoek gedaan naar AEO-certificatie. Dit onderzoek heeft als
doelstelling een adviesrapport op te leveren over de vraag of AEO meerwaarde biedt voor de MRA.
Hierbij staat de volgende hoofdvraag centraal: “Biedt AEO meerwaarde voor de MRA en zijn er
aanpassingen op middellange en lange termijn mogelijk?” Deze hoofdvraag is beantwoord aan de
hand van verschillende deelvragen.
Allereerst is onderzoek gedaan naar het theoretische kader van het AEO-certificaat met behulp van
het douanehandboek. Hierbij dient de vraag beantwoord te worden: Wat is een Authorised
Economic Operator? Hierbij zijn de volgende factoren naar voren gekomen:






De faciliteiten (voordelen): Minder fysieke en administratieve controles,
voorrangsbehandeling, specifieke plaats van controle, etc.
De bijkomende voordelen: Vergroot veiligheidsbewustzijn, verbeterde informatietoevoer,
verbeterde samenwerking, etc.
Het aanvraagproces: Self-assessment, aanvraagformulier en verklaring AEO-aanvraag.
De afgifteprocedure:Voldoen aan vereiste AEO-certificaat.
De houdbaarheid: Bureautoets, veldonderzoek en doorlopend onderzoek.

Vervolgens is theoretisch onderzoek verricht naar de MRA en de Mainports (AAS en PoA) en wat voor
invloed het AEO-certificaat op de ketens heeft. Vanuit het theoretisch onderzoek is de volgende
vraag beantwoord: ”Kan AEO in theorie meerwaarde bieden voor de Mainports AAS en PoA binnen de
MRA?”
Op dit moment biedt AEO geen meerwaarde en wel om de volgende redenen:

De AEO richtlijnen over AEO-certificering zijn te onduidelijk;

Vereisten, faciliteiten en kosten van het certificaat zijn niet concreet;

Te weinig (0,097%) bedrijven binnen de MRA zijn AEO gecertificeerd;

Door de lage certificeringsgraad heeft AEO geen invloed op de logistieke keten.
Gezien de toekomstvisies van zowel AAS als de PoA is het de vraag of AEO in de toekomst een
grotere rol gaat spelen binnen deze Mainports. Beide Mainports hebben een eigen kijk op de
toekomst. AEO komt in deze visie helemaal niet naar voren, terwijl er wel gesproken wordt over een
snellere lead time in beide ketens. Doordat de beide Mainports een eigen kijk hebben op de
toekomst is er geen overkoepelende visie voor de MRA. Dit maakt het moeilijk om de twee
Mainports te laten samenwerken, hier zou AEO juist een goede rol kunnen spelen voor deze
Mainports.
Na het theoretische onderzoek is praktijkonderzoek uitgevoerd naar AEO-certificatie. Aan de hand
van interviews met de douane en AEO-gecertificeerde bedrijven (Panalpina en Cargill), met daarbij
een elektronische enquête voor de AEO gecertificeerde bedrijven zijn de redenen waarom bedrijven
wel/niet AEO gecertificeerd zijn naar voren gekomen:






Een bijkomend voordeel van AEO is de verlaging in zekerheidsstelling (borgstelling);
Voordelen van het certificaat zijn pas merkbaar na langere tijd;
Door capaciteitsproblemen bij de douane wordt alleen gefocust op AEO gecertificeerde
bedrijven;
Bedrijven zien AEO als een “verplicht” certificaat op Schiphol wanneer deze gebruik willen
maken van de douanevereenvoudigingen;
Voornamelijk logistiek dienstverleners zijn AEO gecertificeerd;
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Veel bedrijven zijn onbekend met het certificaat of voelen zich niet genoodzaakt om over te
gaan tot AEO-certificering;
“Schijnvoordelen” van het certificaat dienen geëlimineerd of herontwikkelt te worden. Niet
alle faciliteiten (voordelen) van het certificaat zijn achterhaald. Maar wanneer er wordt
gekeken naar het reduceren van de doorlooptijd en de vermindering van de fysieke controles
zien bedrijven vaak dat dit niet het geval is. Hoe meer bedrijven AEO gecertificeerd zijn, hoe
minder deze voordelen naar voren komen. Hiertegenover staat wel dat een heel belangrijk
voordeel, de borgstelling, wel voor de (meeste) bedrijven blijft bestaan. De borgstelling zorgt
ervoor dat bij de bedrijven ten alle tijden hun cashflow lager is.

Vanuit het praktijkonderzoek in combinatie met het theoretisch onderzoek kan de hoofdvraag
beantwoord worden: “Biedt AEO meerwaarde voor de MRA en zijn er aanpassingen op middellange
en lange termijn mogelijk?”
Vanuit de conclusies van het theoretisch en praktijkonderzoek kan gesteld worden dat op dit
moment AEO in de huidige vorm geen meerwaarde biedt voor de MRA. Daarentegen zou AEO in de
toekomst wel meerwaarde kunnen bieden voor de MRA en zou Nederland kunnen stijgen op de LPI
(douane en timeliness). Hiertegenover staat wel dat er een aantal aanpassingen plaats moeten
vinden met betrekking tot het certificaat, de aanbevelingen zijn beschreven in hoofdstuk 6.
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6. Aanbevelingen
Uit het theoretisch kader (hoofdstukken 2 en 3) zijn de faciliteiten en de knelpunten van AEOcertificering naar voren gekomen. In combinatie met de interviews en enquêtes (hoofdstuk 4) vanuit
de praktijk zijn voor de middellange en lange termijn verbeterpunten opgesteld. Daarnaast is een
concept opgesteld in de vorm van een business model voor een nieuwe start-up.

6.1 Middellange termijn AEO (1-3 jaar)
Vanuit het theoretisch kader komt naar voren dat, afhankelijk van het type certificaat, AEO vele
faciliteiten kent. Daarbij komen uit de interviews en de enquêtes kritieke punten naar voren, zoals te
lezen is in hoofdstuk 4. Om deze (knel)punten op te lossen is voor de middellange termijn een plan
opgesteld.


Verbeter marketing AEO, verhoog bewustzijn van het certificaat bij bedrijven.
o
Verhoog de merkwaarde van AEO door:
De merkwaarde kan worden verhoogd door middel van themadagen, vak-dagen en
beurzen te organiseren om bedrijven bekend te maken met AEO. Een andere manier om
de merkwaarde te verhogen, is om het logo van AEO anders te presenteren. Denk hierbij
aan Lean and Green. Vroeger was Lean and Green onbekend, maar door
naamsbekendheid te creëren bij bedrijven, is het Lean and Green concept geaccepteerd
door het bedrijfsleven. Hierbij denkt het onderzoeksteam dat dit gerealiseerd kan
worden door de douane in samenwerking met de brancheorganisaties.
o
AEO anders in de markt zetten, namelijk als procesverbeteraar:
Op dit moment wordt AEO gezien als douanecertificaat, maar door alle richtlijnen kan
AEO beter in de markt worden gezet als procesverbeteraar. Denk hierbij aan verhoogde
veiligheid binnen de keten en verbeterde bedrijfsprocessen. AEO kan als
procesverbeteraar alleen maar leiden tot succes als er verandermanagement plaatsvindt
binnen het bedrijf. Het personeel dient hier wel voor open te staan.



Faciliteiten AEO verliezen meerwaarde, zoek naar vernieuwde faciliteiten:
o
De Nederlandse douane biedt in tegenstelling tot andere douane instellingen in de EU al
meer faciliteiten met betrekking tot het AEO-certificaat. Een voorbeeld hiervan is dat
gecertificeerde bedrijven in Nederland gebruik kunnen maken van verlaagde
zekerheids(borg)stelling. Het is daarom aan te raden dat de douane in samenwerking
met het bedrijfsleven onderzoek verricht naar het herontwikkelen van de geboden
faciliteiten bij AEO-certificering.



AEO mist een vaste Key Performance Index (KPI):
o
AEO is op dit moment nog niet uit te drukken in cijfers (bijv. twintig procent doorlooptijd
verkorting). Om AEO interessant te maken voor bedrijven, dienen de faciliteiten in cijfers
te worden uitgedrukt. De douane kan een KPI-dashboard ontwikkelen waarin de eisen
en cijfers duidelijk worden toegelicht.

De punten die hierboven zijn genoemd, is de aanbeveling op basis van de middellange termijn.
Aangeraden wordt dat naar deze aanbeveling additioneel onderzoek wordt verricht.

6.2 Lange termijn AEO
Vanuit het theoretisch kader en de interviews en enquêtes met het bedrijfsleven, kwam vooral naar
voren dat op de lange termijn moet worden geïnvesteerd in wereldwijde relaties. Met relaties wordt
bedoeld dat de World Trade Organisation (WTO) samen moet gaan werken met de MRA’s
wereldwijd. Op dit moment heeft de EU alleen MRA’s met Japan, VS, Noorwegen en Zwitserland. Om
te zorgen voor draagvlak luidt de aanbeveling op lange termijn als volgt:
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Uitbreiding MRA’s met geselecteerde landen wereldwijd;
o De landen die hieronder kunnen vallen zijn de landen die in de toekomst interessant zijn
om handel mee te drijven. Denk hierbij aan landen als Brazilië, Kenia en Verenigde
Arabische Emiraten. Deze landen dienen als voorbeeld en hier dient een additioneel
onderzoek naar te worden verricht.
Het creëren van secure tradelanes met geselecteerde landen.
o Op het moment is er vanuit Nederland naar Amerika maar één secured tradelane,
Heineken. In de toekomst zouden meer van deze secured tradelanes opgezet moeten
worden zodat de doorvoer van goederen door de verschillende ketens sneller en
efficiënter kan gaan verlopen.
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7 Cerifiq
Vanuit het Kennislab voor Urbanisme en het Kennis DC Logistiek is de vraag ontstaan of het mogelijk
is om vanuit het onderzoek naar AEO, een concept (business model) te bedenken dat inspeelt op de
problematiek rond certificaten, dan wel certificeringstrajecten bij bedrijven. Het moet gezegd
worden dat dit concept niet alleen handelt over de drie AEO-certificaten, maar ook over andere
certificaten (i.e. ISO en TAPA) die door bedrijven kunnen worden bemachtigd.

7.1 Ontstaan Concept
Tijdens het onderzoek naar AEO is aan het licht gekomen dat door de grote hoeveelheid certificaten,
bedrijven niet meer in staat zijn om te filteren welke certificaten mogelijk een toegevoegde waarde
kunnen bieden aan het bedrijf. Door de grote hoeveelheid is ook gebleken dat certificaten erg
afhankelijk zijn van de mond op mond reclame (contact) tussen bedrijven, dan wel de expertise van
een consultant of consultancybureau. Dit maakt een bedrijf erg afhankelijk van de kennis van een
persoon of bedrijf. Een voorbeeld wordt hieronder gegeven.
Naast de afhankelijkheid van bedrijven op het gebied van kennis, is uit het onderzoek gebleken dat
een hulpmiddel ontbreekt om bedrijven zelf een inzichtte geven in welke certificaten van belang
kunnen zijn voor het bedrijf. Hieronder de twee hoofdpunten van het concept:



Door de grote hoeveelheidcertificaten (bijv. AEO en ISO) zien bedrijven niet meer welke
certificaten relevant kunnen zijn voor hun onderneming;
Simpel hulpmiddel ontbreekt. Nu is alleen overzicht mogelijk door middel van contact met een
consultant of via onderling contact tussen de bedrijven.

Vanuit de bovengenoemde punten is het Cerifiq concept bedacht. In de volgende paragrafen wordt
behandeld wat het concept en is en hoe het werkt. Tot slot ligt de focus in eerste instantie op het
bedrijfsleven. Echter, het Cerifiq concept zou ook kunnen worden toegepast op particulieren.

7.2 Wat is Cerifiq?
Het Cerifiq concept bestaat uit een website, met daarop kort en
bondig alle informatie over alle beschikbare certificaten die door
bedrijven kunnen worden bemachtigd. Tevens is het doel om
ervaringen van gecertificeerde bedrijven hieraan te koppelen,
waardoor er een databank ontstaat over certificaten, het
certificeringstraject en de resultaten (toegevoegde waarde) voor
het bedrijfsleven.
Daarnaast kunnen bedrijven, indien gewenst, een enquête
invullen met daarin vragen die van toepassing zijn op de
betreffende sector(en) waarin het bedrijf opereert. Vanuit deze
enquête worden certificaten geselecteerd die toegevoegde
Figuur 52: CerifiQ Logo
waarde kunnen bieden aan het bedrijf. Tevens wordt door middel
van de enquête geprobeerd een indicatie te creëren hoever een bedrijf al in aanmerking komt voor
certificering van een bepaald certificaat. Een uitgebreide beschrijving hoe het werkt wordt gegeven
in de hierop volgende paragraaf (7.3).
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7.3 Hoe werkt Cerifiq
Cerifiq werkt vanuit het KISS-principe. Het Kiss-principe (Keep, It, Simple, Stupid) zorgt ervoor dat
alleen essentiële taken worden uitgevoerd dan wel gevraagd. Vanuit dit principe is het drie
stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan is weergegeven in figuur 13.

Figuur 13: Cerifiq stappenplan

In stap één wordt bedrijven de enquête voorgelegd. Deze enquête vraagt naar de bedrijfsgegevens.
Hierbij moet gedacht worden aan eerder behaalde certificaten, soort bedrijf en het aantal
medewerkers. Daarna wordt gevraagd in welke sector het bedrijf werkzaam is en hoeveel tonnen
dan wel goederen het bedrijf importeert dan wel exporteert. Het moet wel gezegd worden dat
additioneel onderzoek nodig is naar de volledige enquête.
In stap twee staande certificaten die voor het bedrijf in kwestie toegevoegde waarde kunnen
hebben. Bij deze certificaten wordt een korte samenvatting gegeven wat het certificaat voor het
bedrijf kan betekenen en waarom dit certificaat is geselecteerd. De laatste stap (stap drie), laat
bedrijven zien hoever deze zijn gevorderd in het certificeringproces en welke middelen, dan wel
geïmplementeerd dienen te worden om volledig te voldoen aan de vereisten. Daarnaast
Nadat het bedrijf de drie stappen heeft doorlopen en het resultaat heeft gekregen, biedt CerifiQ het
bedrijf meteen één of meer gespecialiseerde consultancybureaus aan. Afhankelijk van de voortgang
van het bedrijf, kan CerifiQ ook het bedrijf alvast op weg helpen door middel van adviezen die binnen
een relatief kort tijdsbestek te implementeren zijn. CerifiQ opgesomd:





Kosteloos;
Altijd bereikbaar en simpel in gebruik;
Overzichtelijk en advies op maat;
CerifiQ helpt meer bedrijven naar certificatie

39

AEO en de MRA

Literatuurlijst
Persoonlijke communicatie:
De Morree, A. Douanebeleid Oram (Persoonlijke communicatie, april 2015). AEO gecertificeerde
bedrijven in de haven.
Dubbelboer, A. (Persoonlijke communicatie, maart 2015) Gastcollege ACN.
Egbertsen, J. Directieadviseur havenbedrijf Amsterdam (Persoonlijke communicatie, april 2015).
Algemene informatie over de haven.
Hardin, S. EMEA Corporate CustomsAnalys Cargill B.V.(Persoonlijke communicatie, mei 2015). AEOcertificaat.
Ploos van Amstel, W. (Persoonlijke communicatie, maart 2015). Gesproken op het logistieke congres
over Metropoolregio Amsterdam.
Santbulte, W. KLM Cargo (Persoonlijke communicatie, april 2015). Productgroepen Schiphol.
Ten Bloemendaal, M.J.T. Panalpina World Transport BV, Country head of customs (Persoonlijke
communicatie, mei 2015). AEO-certificaat.
Van Rooy, B. Directeur Brabant Intermodal (Persoonlijke communicatie, april 2015). AEO-certificaat.
Zuidam, F. afdeling douane Belastingdienst (persoonlijke communicatie, mei 2015). AEO-certificaat.
Literatuur:
Badr Al-Suwaidy, E. (2010). Dubai customs, Client accredation program., 08 maart 2015.
CBS
(2015).
Aantal
bedrijven
in
MRA.
Geraadpleegd
op
11
mei
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81575NED&D1=0&D2=0,2-3,1012,14,17,20&D3=103,109-110,112,117-118,147,152-153,175,177,204,237,246-248,257258,275,277,305,313,360,394,408,434,480481,493,534,539,541&D4=l&HDR=T,G2,G3&STB=G1&VW=T

2015,

Damme, D. van, Radstaak, B., Santbulte, W. (2014). Luchtvrachtlogistiek een dynamische keten in
perspectief. Den Haag, Nederland: Sdu Uitgevers bv.
De Jonge, P. J. (2008). Douanevertegenwoordiging en AEO. December 2008.
De Putter, J., Bosch, H., Zomer, G., & Blok, M. (2014). Inspiratiebundel AEO. 03 maart 2015.
Den Butter, F. A. G., & Van Scheltinga, W. J. (2008). Kosten en baten van AEO-certificering. 09 maart
2015.
Douane. (2015g). Douane handboek.
Europese Commissie (2006). VERORDENING (EG) nr. 1875/2006 VAN DE COMMISSIE.
Europese Commissie (2014). AEO-guidelines. 28 mei 2014.
Fenex. (2013). Jaarverslag 2013., 08 maart 2015-21.
40

AEO en de MRA
Onstein, S., van Damme, D., &Levelt, M. (2014). Benchmark airport seaport regio’s, management
samenvatting., 09 maart 2015.
Port of Amsterdam. (2014). Havenvisie 2030.
Internet bronnen:
2
Miljoen (2015). Bedrijven Schiphol-Rijk. Geraadpleegd op 5
maart
http://2miljoen.nl/Top/Nederland/Noord-Holland/Haarlemmermeer/Schiphol-Rijk/search-31

2015,

ACN (2015). DGVS documentloos goederen volg systeem. Geraadpleegd op 15 maart 2015,
http://www.acn.nl/projecten/douane.aspx?PID=72&Action=1&NewsId=2331
Denneman, P. (2015). Wat zijn de voordelen van het verkrijgen van de AEO-status? Geraadpleegd op
03 april 2015, http://www.mutatis-mutandis.nl/kennisbank/themadossiers/douane-en-logistiek/136wat-is-aeo-status-geautoriseerd-marktdeelnemer?showall=&start=3
DNV GL (2015). ISO 28000 certificering - AEO. Geraadpleegd op 05 maart 2015,
http://www.dnvba.com/nl/certificatie/managementsystemen/Arbo-Veiligheid/Pages/ISO28000.aspx
Douane
(2015a).
AEO
inleiding.
Geraadpleegd
op
03
maart,
2015,
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrij
ven/naslagwerken_en_overige_informatie/authorised_economic_operator_aeo/aeo_inleiding/
Douane
(2015b).
Uitgangspunten.
Geraadpleegd
op
03
maart,
2015,
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrij
ven/naslagwerken_en_overige_informatie/authorised_economic_operator_aeo/aeo_inleiding/uitga
ngspunten
Douane
(2015c).
AEO-concept.
Geraadpleegd
op
03
maart,
2015,
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrij
ven/naslagwerken_en_overige_informatie/authorised_economic_operator_aeo/aeo_concept/
Douane
(2015d).
Achtergrond.
Geraadpleegd
op
03
maart,
2015,
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrij
ven/naslagwerken_en_overige_informatie/authorised_economic_operator_aeo/aeo_inleiding/achte
rgrond
Douane
(2015e).
Voordelen
AEO.
Geraadpleegd
op
30
maart
2015,
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrij
ven/naslagwerken_en_overige_informatie/authorised_economic_operator_aeo/voordelen_aeo/
Douane
(2015f).
Self-assessment.
Geraadpleegd
op
03
maart,
2015,
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrij
ven/naslagwerken_en_overige_informatie/authorised_economic_operator_aeo/aanvragen/aeo_self
-assessment
Douane (2015h). AEO status aanvragen. Geraadpleegd op 03 maart, 2015,
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrij
ven/naslagwerken_en_overige_informatie/authorised_economic_operator_aeo/aanvragen/aeo_stat
us_aanvragen
41

AEO en de MRA
Douane (2015i). Verklaring AEO-aanvraag. Geraadpleegd op 10 maart, 2015,
http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/verklaring_bij_aanvraag_aeo_do4412b4fol.pdf
Douane
(2015j).
Vrije
zone.
Geraadpleegd
op
15
maart
2015,
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrij
ven/opslag/soorten_opslag/vrije_zone/
Enquêtes
maken
(2015).
AEO
certificatie.
Geraadpleegd
https://www.enquetesmaken.com/results/9afc99a-4da4a54&language=1

op

1

mei

2015,

Europa Nu (z.d.). Derde landen. Geraadpleegd op 10 maart, 2015, http://www.europanu.nl/id/vh7dosqja8xp/derde_landen?noframes=1
European Commission (2015). Authorised Economic Operators - Query Page. Geraadpleegd op 5
maart
2015,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=en&holderName=&aeo
Country=NL&certificatesTypes=AEOC&certificatesTypes=AEOF&certificatesTypes=AEOS&Expand=tru
e&offset=1&showRecordsCount=0
Europese Commissie. (2015). Mutual recognition agreements. Geraadpleegd op 03/30, 2015,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/mutual_recogn
ition_agreement/index_en.htm
Marchal, R. (2007). Hoe AEO worden? Handleiding. Geraadpleegd op 13 maart 2015,
http://slideplayer.nl/slide/2043645/#
Metropoolregio
(z.d.).
Over
MRA.
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/

Geraadpleegd

op

2

april

2015,

Metropoolregio Amsterdam in cijfers (2014). Metropoolregio Amsterdam in cijfers. Geraadpleegd op
2 april 2015, http://www.os.amsterdam.nl/assets/pdfs/2014_metropoolregio_in_cijfers.pdf
Pincvision. (2015). AEO-monitor een must! Geraadpleegd
http://www.pincvision.com/nl/inzicht/nieuws/aeo-monitor-een-must
Port of Amsterdam(z.d). Natte & droge bulk. Geraadpleegd
http://www.portofamsterdam.nl/Ned/business/natte-en-droge-bulk.html

op

op

13

12

maart,

2015,

maart

2015,

Seabury (2015). Kansrijke corridors en luchtvrachtstromen Schiphol. Geraadpleegd op 11 mei 2015,
file:///C:/Users/T/Downloads/Kansrijke_corridors_en_luchtvrachtstromen_Schiphol_Managementsa
menvatting.pdf
World Bank Group. (2014). Logistics performance index. Geraadpleegd op 21 mei 2015,
http://lpi.worldbank.org/sites/default/files/International_LPI_from_2007_to_2014.xlsx
Beeldmateriaal:
Belastingdienst NL (2014). Grensverleggend; Handhavingsvisie Douane. Geraadpleegd op 2 juni 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=HwrfW3KDwd0

42

AEO en de MRA

Bijlagen
Bijlage 1: Plan van Aanpak
Introductie
Dit plan van aanpak is geschreven door team drie van de minor Airport en Seaport Logistics aan de
Hogeschool van Amsterdam. Vanuit het Kennislab voor Urbanisme en Kennis DC Logistiek is de
opdracht verkregen om onderzoek te verrichten naar Authorised Economic Operator (AEO) binnen
het Metropoolregio Amsterdam (MRA) gebied.
Dit plan van aanpak dient ter introductie op het onderzoek. Dit onderzoek zal zich verdiepen in AEO,
dan met name op de voor- en nadelen (kosten), maar ook de voorwaarden waar bedrijven aan
dienen te voldoen voor certificering. Ook zal het onderzoek zich richten op bedrijven binnen de MRA
en dan voornamelijk waarom wel, dan niet deze bedrijven AEO zijn gecertificeerd. Tot slot wordt
bekeken of doormiddel van AEO daadwerkelijk de concurrentiepositie van de MRA kan worden
verbeterd. Wanneer dit het geval is, dan wordt onderzocht hoe AEO beter op de kaart kan worden
gezet. Om zo meer bedrijven AEO gecertificeerd te krijgen.
In het eerste hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over AEO en de MRA, dit geeft de
lezer kort en bondig een indruk wat deze onderwerpen inhouden. Hierna wordt door middel van een
SSBK-analyse een overzicht gegeven van de huidige situatie, het toekomstbeeld zonder verandering,
de gewenste situatie en de hieruit volgende blokkades. De bevindingen van de SSBK-analyse worden
verwerkt in een issue-analyse. In deze analyse worden de hoofdstukken en deelvragen beschreven.
Het hierop volgend hoofdstuk gaat verder op de issue-analyse. De 5Ws en 2Hs geven verduidelijking
over de hoofdvraag, de deelvragen, de bijbehorende bronnen en verdeling. Hierna volgt de algemene
punten beschrijving die betrekking hebben op het onderzoek. In dit hoofdstuk worden punten als
risicomanagement, projecteisen, projectgrenzen en randvoorwaarden beschreven. Verder bestaat de
plan van aanpak uit een literatuurlijst en een bijlage (i.e. issueboom en de activiteitenplanning).
Tijdens het schrijven van het plan van aanpak was het boek “EN? De essentie van Professioneel
adviseren” van groot belang. Ook de feedback van ons begeleidend docent Carina Heynens en de
professionals van het Kennislab voor Urbanisme en Kennis DC Logistiek, te noemen Lisette van
Beusekom, Jan-Willem Wesselink en Tom Stallinga waren van essentieel belang voor het tot stand
komen van het plan van aanpak.
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1. Achtergrond informatie AEO en de MRA
Dit eerste hoofdstuk geeft bondig de achtergrondinformatie over een Authorised Economic Operator
(AEO), het AEO-certificaat en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Allereerst wordt de AEO en het
AEO-certificaat beschreven. Daarna wordt beschreven hoe AEO is ontstaan en welke punten er door
dit certificaat worden gerealiseerd. Tot slot wordt de MRA beschreven aangezien de bedrijven
binnen dit gebied tijdens het onderzoek van groot belang zijn.
1.1 Wat is AEO?
Een AEO 10 is een geautoriseerd marktdeelnemer 11 die zich bezig houdt met internationaal
handelsverkeer (voornamelijk binnen EU12) en beschikt over een AEO-certificaat. Het certificaat kan
kosteloos worden aangevraagd en wordt afgegeven door de Douane en kent drie verschillende
gradaties, namelijk:




Certificaat Douanevereenvoudiging (AEO-C)
Certificaat Veiligheid (AEO-S)
Gecombineerd certificaat Douanevereenvoudiging en Veiligheid (AEO-F)

Deze drie certificaten bieden bedrijven bepaalde faciliteiten (voordelen) tijdens een controle van de
Douane. Deze faciliteiten zijn afhankelijk van het type certificaat en de rol van het bedrijf binnen de
logistieke keten (Douane, 2015a). Deze certificaten worden in het verslag uitgebreid beschreven. De
gecertificeerde bedrijven genieten van de volgende faciliteiten;







Douanevereenvoudiging
Vooraanmelding
Summiere aangifte
Minder fysieke en documentaire controles
Voorrangsbehandeling
Mogelijkheid tot verzoek om specifieke plaats

Afhankelijk van het type certificaat, krijgen bedrijven voorafgaande kennisgeving bij controles en
hoeven zij minder gegevens te verstrekken tijdens de aangifte (Douane, 2015b). De verschillende
faciliteiten per type certificaat worden weergegeven in tabel 1.
Faciliteiten:
Douanevereenvoudiging
Vooraanmelding
Summiere aangifte
Minder fysieke en documentaire controles
Voorrangsbehandeling
Mogelijkheid tot verzoek om een specifieke plaats

AEO-C
X

X
X
X

AEO-S
X
X
X
X
X

AEO-F
X
X
X
X
X
X

Tabel 6: Faciliteiten AEO-certificaten (Denneman, 2015)

10

Een (Authorised) Economic Operator is een persoon welke in het proces is betrokken bij activiteiten die vallen
onder de Douane regelgeving. Een persoon kan zijn, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Ook kan een
associatie van personen worden aangesteld mits zij over de capaciteit beschikken om rechtshandelingen uit te
voeren. In welke categorie de Economic Operator valt is afhankelijk van de wetgeving van het desbetreffende
land (European Commission, 2012).
11
Volgens Encyclo (2015) is een marktdeelnemer, “iedere natuurlijke of rechtspersoon die de in artikel 1
bedoelde producten produceert, bereidt of uit een derde land invoert om ze in de handel te brengen, of die
deze producten in de handel brengt.”
12
AEO is erkend door alle EU-lidstaten. Tevens is AEO erkend door Japan en de Verenigde Staten. Echter,
gelden voor de Verenigde Staten aanvullende eisen waaraan bedrijven dienen te voldoen (Douane, 2015b).
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In het kort, AEO-certificering is een douane-status die wordt erkend door alle lidstaten van de
Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten. Deze douane-status kan kosteloos worden
aangevraagd en geeft bedrijven die aan internationale handel deelnemen bepaalde voordelen. Deze
voordelen hebben betrekking op de inkomende en uitgaande zendingen en dan met name op de
douane afhandeling, zowel fysiek als administratief. De faciliteiten/voordelen worden uitgebreid
behandeld in het verslag.
1.2 Waarom AEO
Volgens de Douane (2015c) “Veiligheid en volumegroei dwingen ons tot een andere benadering.
Vanuit het bedrijfsleven bestaat de wens om met nieuwe concepten de concurrentiepositie van
Nederland een impuls te geven.” Uit deze vraag is het AEO-concept ontstaan. Het AEO-concept helpt
bedrijven bij het realiseren van minder administratieve lasten, maar ook het garanderen van een
betrouwbare, efficiënte en snelle douane afhandeling (Douane, 2015d).
Deze punten worden gerealiseerd door een nieuwe manier van benadering. De klassieke benadering
was verticaal op basis van wantrouwen. Echter, door middel van AEO wordt nu uitgegaan van
georganiseerd vertrouwen en horizontaal toezicht. Tevens wordt aanspraak gemaakt op de eigen
verantwoordelijkheid van het bedrijf. Dit betekend dat het bedrijf zelf alle waarborg- (i.e. correcte
aangifte goederen) en veiligheidsprocedures (i.e. toegangscontrole pand) bewaakt (Douane, 2015e).
1.3 Wat is de MRA
Binnen de MRA vallen 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio
Amsterdam. Het MRA omvat het grondgebied van het noordelijk deel van de Randstad. Dit
noordelijke deel strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer.
In figuur 1 is de MRA weergegeven. Binnen de MRA zijn ook twee Mainports gevestigd, namelijk;
Amsterdam Airport Schiphol en de Port of Amsterdam.

Figuur 7: Metropoolregio Amsterdam (Onderzoek, informatie, statistiek (os) Amsterdam, 2013)
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De gedeelde visie van de partners van de MRA is een krachtige, innovatieve economie, snellere
verbindingen en voldoende aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De bundeling
van deze krachten zorgen voor een betere afstemming en een snellere besluitvorming
(Metropoolregio Amsterdam, z.d.).
Volgens Ploos van Amstel (2015): “MRA moet innoveren voor behoud van toppositie als airport –
seaport – city.” Tevens wordt verwacht in 2040 dat de MRA één miljoen mensen meer heeft dan op
heden het geval is. Daarnaast heeft de MRA een toegevoegde waarde van 15 procent in de handel en
logistiek.
Door meer bedrijven in de MRA te overtuigen van een AEO-certificaat is het de bedoeling om zo een
draagvlak te creëren binnen de MRA. Door dit draagvlak te creëren behoudt de MRA haar positie als
tweede op de wereldranglijst en wordt haar concurrentiepositie verbeterd. Het AEO-certificaat zorgt
voor een snellere, betrouwbaardere en continuïteit in de keten (Ploos van Amstel, 2015).
2. SSBK analyse
Om een goed overzicht te krijgen over de situatie is een SSBK-Analyse uitgewerkt. Eerst is de huidige
situatie beschreven en de WAND analyse. De huidige situatie geeft een overzicht over het probleem
waar men op dit moment tegenaan loopt. In de WAND wordt beschreven wat er gebeurt als er geen
verandering(en) plaats vindt. Om een goed beeld te krijgen wordt de gewenste situatie beschreven.
Op de gewenste situatie volgen de blokkades. Deze blokkades zijn gebaseerd op de huidige en
gewenste situatie, maar ook de WAND analyse is hierin meegenomen. Tot slot is de kernvraag voor
het onderzoek gegeven en de doelstelling.
2.1 Situatie nu en WAND
Aangezien de WAND analyse direct gelinkt kan worden aan de situatie nu zijn deze onder verdeeld in
één paragraaf en opgedeeld in twee subparagrafen. De situatie nu geeft overzicht over de huidige
situatie. De WAND geeft een toekomstbeeld over de situatie indien geen verandering plaats vindt.
2.1.1 Situatie Nu
AEO biedt bedrijven faciliteiten en voordelen. Echter, is door de economische crisis weinig kapitaal
beschikbaar voor investeringen (Fenex, 2013, p. 21). Dit kan er toe leiden dat bedrijven geen geld
willen stoppen in AEO-certificatie, dit aangezien certificatie mogelijk verandering vereist binnen de
bedrijfsvoering en processen. Naast deze mogelijke verandering binnen een bedrijf, is een AEOgecertificeerd bedrijf medeverantwoordelijk voor het bewaken van het Douane-proces. Deze
veranderingen hebben mogelijk invloed op het aantal gecertificeerde bedrijven, dit kan worden na
gegaan aangezien volgens Europese Commissie slechts 1424 (26 maart 2015) bedrijven13 AEOgecertificeerd zijn in Nederland (European Commission, 2015).
Een andere factor kan zijn dat de voordelen van een AEO-certificaat lastig zijn uit te drukken, dit blijkt
uit een jaarverslag van Fenex (2013, p. 21) “de Douane is verzocht een duidelijk overzicht te leveren
van de huidige AEO voordelen en in cijfers uit te drukken.”
Op dit moment lijkt het dat bedrijven niet op de hoogte zijn van het bestaan van het AEO-certificaat
in het algemeen of van de voordelen en faciliteiten van het AEO-certificaat. Ook kan de
medeverantwoordelijkheid voor het douane-proces en de mogelijke veranderingen binnen het
bedrijfsproces voor sommige bedrijven te veel zijn om een AEO-certificaat aan te vragen.

13

Dit cijfer is het totaal aantal AEO-gecertificeerde bedrijven in Nederland. In dit cijfer wordt geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende certificaten AEO-C, AEO-S en AEO-C (European Commission, 2015).
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2.1.2 WAND
Bedrijven die hun omzet generen door middel van internationale handel, worden bedreigd door
handelsbedrijven uit voornamelijk regio’s van buiten de EU (i.e. Dubai en Singapore). Deze regio’s
bieden een hoge maat van kwaliteit binnen hun logistieke processen (Onstein, van Damme &Levelt,
2014). Volgens Onstein, van Damme en Levelt (2014) moeten bedrijven inzetten op “Het ‘smooth’
laten verlopen van het logistieke proces, door douane, marechaussee en inspectiedienst beter op
elkaar af te stemmen.” AEO-certificering kan worden gezien als de eerste stap in een verbeterde
samenwerking tussen overheidsorganen en het bedrijfsleven. Echter, volgen regio’s buiten de EU op
de voet. Eén van deze regio’s is Dubai. Deze regio heeft een soort gelijk programma geïntroduceerd,
namelijk, het Client Accreditation Program14 (CAP). Het CAP biedt voordelen die gelijk zijn AEO (i.e.
pre-arrival clearance ,minder Douane controles en geconsolideerde aangifte van goederen).
Door middel van AEO-certificering hebben bedrijven een verkorte doorlooptijd in de keten. Tevens is
een AEO-certificaat goed voor het bedrijfsimago, dit aangezien het bedrijf de benodigde veiligheidsen bewakingsprocedures heeft om het Douane-proces te begeleiden. De ontwikkeling van AEO
vergelijkbare concepten (i.e. CAP) is een voorbeeld dat een volledig gecertificeerde keten van begin
tot eind een standaard aan het worden is voor internationale handel. Door het niet meegaan met
deze ontwikkelingen lopen niet gecertificeerd bedrijven faciliteiten en voordelen mis en kan dit
gevolgen hebben op de eigen positie ten opzichte van AEO-gecertificeerde bedrijven.
Nederland heeft een toppositie (tweede plaats overall volgens de LPI15). De MRA draagt hieraan bij
en levert 15 procent toegevoegde waarde op het totaal van Nederland. Echter, de globale markten
veranderen snel en de MRA dient te innoveren. Bedrijven dienen in te zetten op Value-of-Time (tijd is
van waarde). Zendingen dienen te worden vervoerd volgens de volgende zes V’s: Vers, Vlug,
Voorspelbaar, Veilig, Voordelig en Volledig. Het 6V’s concept is gebaseerd op snelheid, maar ook
voorspelbaarheid en veiligheid binnen de keten is van groot belang (Ploos van Amstel, 2015). Door
middel van AEO kunnen bedrijven de doorlooptijd verkorten en de voorspelbaarheid binnen de keten
verhogen. Echter, hebben bedrijven de wil en mogelijk kapitaal nodig om te innoveren, anders
bestaat de kans dat de handelspositie van Nederland en ook die van de MRA onder druk komen te
staan.
Nederland wordt op de voet gevolgd door landen zoals; België, Verenigd Koninkrijk en Singapore.
Deze landen scoren overall net iets minder dan Nederland, maar het verschil is minimaal. Wanneer
er wordt gekeken naar on-time performance en douane scoort Nederland minder met een vierde en
achtste plaats. Wanneer er wordt gekeken naar gekeken naar data uit 200716 doet Nederland
aanzienlijk minder. Om de huidige concurrentiepositie (LPI score 2014) te behouden, dient Nederland
in te zetten op een snellere doorvoer van goederen/producten door de keten en een verbetert
douane proces. Er wordt verwacht dat door middel van AEO de doorlooptijd kan worden verkort en
het de voorspelbaarheid (soepelheid) binnen de keten wordt vergroot.
2.2 Gewenste situatie
De gewenste situatie is om draagvlak binnen de MRA te creëren voor AEO. Indien hier genoeg
draagvlak is, kunnen de bedrijven samen met de mainports binnen de MRA concepten uitwerken om
te zorgen dat internationale handel zo min mogelijk hinder ondervind van Douane gerelateerde
activiteiten. De uiteindelijk gewenste situatie is om beveiligde handelsroutes op te zetten voor
14

Client Accredation Program is ontworpen om een balans te vinden tussen Douane faciliteiten en compliance
van bedrijven. Door het aanbieden van (verbeterde) faciliteiten worden bedrijven gestimuleerd om de
vrijwillige Douane compliance door te voeren (Badr Al-Suwaidy, 2010).
15
In de Logistics Performance Index behaald Nederland een score van 4,05 overall, onder Duitsland met een
behaalde score van 4,12 (World Bank Group [WBG], 2014)
16
De score behaald overall was in 2007 4,18. In 2014 was dit 4,05. Een daling van 0,13 punt (WBG, 2007, 2014).
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internationale handel. Dit wordt gerealiseerd door samen te werken met internationale cargo
luchthavens (i.e. Singapore en Hong Kong) en het AEO certificaat te implementeren op deze
internationale cargo luchthavens. Dit resulteert in minder oponthoud binnen de keten.
2.3 Blokkades
De grootste blokkade van AEO is het missen van de communicatie. Voor veel bedrijven is het niet
bekend wat het AEO-certificaat doet en wat het bedrijf er mee kan. Daarnaast vinden bedrijven de
kosten hoger dan de baten (deBiz, 2013). Om het certificaat te verkrijgen en te behouden moeten
bedrijven aan verschillende criteria voldoen, enkele criteria zijn:




Het hele bedrijf aanpassen, zodat de douane in het systeem van het bedrijf kan;
Administratie aanpassen;
Pasjes aanschaffen voor alle medewerkers voor de veiligheid.

Deze aanpassingen zorgen voor een organisatorische investering (Egberts, N.M.A., 2012). De tijd om
het AEO-certificaat te “implementeren” is ook onduidelijk voor sommige bedrijven en andere
bedrijven vinden dit traject zelfs te lang duren (deBiz, 2013).
Vervolgens zijn er misvattingen over het voordeel van minder controles. Pas als de douane
gecontroleerd heeft in welke mate het bedrijf werkt en dit overeenkomt met de procedures die het
bedrijf heeft opgegeven, zal de frequentie van controles afnemen (deBiz, 2013). Een andere blokkade
is het consolideren van goederen, tot op heden worden verschillende productgroepen samen in één
container vervoerd. Als hier AEO gecertificeerde producten samengaan met niet AEO gecertificeerde
producten, dan heeft de vervoerder die AEO gecertificeerd is hier geen voordeel mee en heeft AEO
geen positieve invloed op de doorlooptijd.
2.4 Kernvraag en doelstelling
De kernvraag en de doelstelling voor dit onderzoek zijn als volgt:
Kernvraag:
“Hoe kan AEO als hulpmiddel dienen voor de MRA?”
Kerndeelvragen:
1. Wat is AEO?
2. AEO en de MRA en de Mainports?
3. Wat zijn de beweegredenen van de bedrijven dat zij wel/geen AEO-certificaat nemen?
4. Wat zijn de kansen tussen zee- en luchtvracht?
Doelstelling:
“Oplossingen bedenken voor korte, middellange en lange termijn op basis van de beweegredenen
van bedrijven binnen de MRA, om zo meer draagvlak te creëren voor het AEO-certificaat en daardoor
de concurrentiepositie van de MRA te verbeteren.”
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3. Issue-analyse
In bijlage 1 is de issueboom in zijn volledigheid toegevoegd en bijlage 2 geeft weer wanneer een
deelproduct af moet zijn, hieronder zijn de issues uitgeschreven die tijdens het onderzoek
onderzocht worden.


Issue 1: AEO
o 1.1 Wat is AEO?
o 1.2 Hoe is AEO ontstaan?
o 1.3 Wat zijn de faciliteiten van AEO in theorie?
o 1.4 Hoe verkrijgt een bedrijf een AEO?
o 1.5 Wat is de levensduur van het AEO-certificaat?
o 1.6 Wat zijn de kosten van een AEO-certificaat?



Issue 2: MRA en de Mainport
o 2.1 De MRA
 2.1.1 Wat is de MRA?
 2.1.2 Welke bedrijven hebben een AEO status binnen de MRA?
o 2.2 Mainport Amsterdam Airport Schiphol
 2.2.1 Waar zijn de AEO gecertificeerde bedrijven gevestigd?
 2.2.2 Wat zijn de meest voorkomende productgroepen binnen de AAS?
 2.2.3 Is er een link tussen AEO gecertificeerde bedrijven en de
productgroepen?
 2.2.4 Hoe ziet een (niet) AEO gecertificeerde keten eruit met betrekking tot
luchtvracht?
o 2.3 Mainport Port of Amsterdam
 2.3.1 Waar zijn de AEO gecertificeerde bedrijven gevestigd?
 2.3.2 Wat zijn de meest voorkomende productgroepen binnen de PoA?
 2.3.3 Is er een link tussen AEO gecertificeerde bedrijven en de
productgroepen?
 2.2.4 Hoe ziet een (niet) AEO gecertificeerde keten eruit met betrekking tot
zeevracht?



Issue 3: Beweegredenen
o 3.1 Wat zijn de beweegredenen voor de AEO gecertificeerde bedrijven?
o 3.2 Wat zijn de beweegredenen voor niet AEO gecertificeerde bedrijven?



Issue 4: Resultaten en concepten
o 4.1 Wat zijn de resultaten?
 4.1.1 Wat zijn de resultaten van het ketenonderzoek?
 4.1.2 Wat zijn de resultaten van de interviews?
o 4.2 Zijn er concepten?
 4.2.1 Zijn er concepten op korte termijn?
 4.2.2 Zijn er concepten op middellange termijn?
 4.2.3 Zijn er concepten op lange termijn?

Kunnen er concepten worden bedacht om de issues te verhelpen op korte, middellange en lange
termijn

49

4. 5W’s en 2 H’s
Logis tieke handelings probleem

Hoe kan AEO als s tandaard hulpmiddel dienen voor de MRA?

Onderzoeks doels telling

Oplos s ingen bedenken voor kort, middellangen en lange termijn op bas is van de beweegredenen van bedrijven binnen de MRA, om zo meer draagvlak te creëren voor het AEO-certificaat en daardoor de concurrentiepos itie van de MRA te verbeteren

Wat
Deelproduct

Deelvraag

Deel-deelvraag

Waarom

Wie

Dit deelproduct is van belang om inzicht te krijgen in de
inhoud van AEO, hoe het is onts taan en welke faciliteiten
AEO-certificering bedrijven biedt. Daarnaas t worden de
kos ten en geldigheid van het certificaat onderzocht. AEO
wordt als het eers t bes chreven om zo goed inzicht te
krijgen in het certificaat. Deze bevindingen worden door
het hele onderzoek gebruikt, ook bij het ketenonderzoek
en interviews .

Xander

Wanneer

Waar (literatuur)

Hoe (modellen/ methoden/technieken)

2-apr

AEO informatie Algemeen:
- Douane. (2015). Authoris ed economic
operator (AEO).
- De Putter, J., Bos ch, H., Zomer, G., & Blok, M.
(2014). Ins piratiebundel AEO
- European Commis s ion. (2012). AEO
guidelines . 17 April 2012,
- Fenex. (2013). Jaarvers lag 2013.
- Douane. (2015). Douane handboek
-Badr Al-Suwaidy, E. (2010). Dubai cus toms ,
Client accredation program

Des kres earch

Hoeveel

1.1 Wat is AEO?
1.2 Hoe is AEO onts taan?
1. AEO

1.3 Wat zijn de faciliteiten van AEO in de theorie?
1.4 Hoe krijgt een bedrijf een AEO-certificaat?
1.5 Wat is de geldigheid van een AEO-certificaat?

Vigi

1.6 Wat zijn de kos ten van AEO-certificering?
2.1.1 Wat is de MRA?
2.1 MRA?
2.1.2 Welke bedrijven hebben de s tatus AEO binnen de MRA?

2.2.1 Waar zijn de AEO gecertificeerde bedrijven geves tigd?
2.2.2 Wat zijn de mees t voorkomende productgroepen binnen AAS?
2.2 Ams terdam Airport Schiphol?
2.2.3 Is er een link tus s en de productgroepen en AEO gecertificeerde bedrijven?

2. MRA en de Mainports

2.2.4 Hoe ziet een (niet) AEO gecertificeerde keten eruit met betrekking op
luchtvracht?
2.3.1 Waar zijn de AEO gecertificeerde bedrijven geves tigd?
2.3.2 Wat zijn de mees t voorkomende productgroepen binnen PoA?
2.3 Port of Ams terdam?
2.3.3 Is er een link tus s en de productgroepen en AEO gecertificeerde bedrijven?

De bedrijven binnen de MRA worden onderzocht, omdat
deze centraal s taan tijdens het onderzoek. Het gaat
hierbij om een afbakening van de hoeveelheid bedrijven
die binnen de MRA actief zijn met al dan niet AEOcertificatie. Bij dit deelproduct wordt onders cheidt
gemaakt tus s en de Port of Ams terdam en Ams terdam
Airport Schiphol.
De mainport AAS is van belang om te onderzoeken of er
kans en zijn tus s en zee- en luchtvracht. Door de bedrijven
te onderzoeken die bes chikken over een AEO-s tatus en
met welke productgroepen deze bedrijven zich
bezighouden. Ook wordt in kaart gebracht waar deze
bedrijven zijn geves tigd (i.e. onderzoek of clus tering
plaats vindt rond mainports ). Er wordt geprobeerd een
duidelijke link te leggen tus s en de productgroepen en
AEO-certificatie. Hierna wordt onderzocht wat de invloed
is van AEO-certificatie op de logis tieke keten van deze
bedrijven en de productgroepen.
Naas t AAS dient ook de PoA onderzocht worden waar AEO
gecertificeerde bedrijven zijn geves tigd en de mees t
voorkomende productgroepen binnen deze mainport.
Hierna wordt er een link gelegd tus s en AEO-certificatie
en productgroepen. Hierna wordt onderzocht wat de
invloed is van AEO-certificatie op de logis tieke keten van
deze bedrijven en de productgroepen.

2.3.4 Hoe ziet een (niet) AEO gecertificeerde keten eruit met betrekking op zeevracht?

3. Beweegredenen
Bedrijven

3.2 Wat zijn de beweegredenen voor niet AEOgecertificeerde bedrijven?

Rick

European Commis s ion. (2015). Authoris ed
economic operators - query page. 16 Maart

Xander
Robin / Maris ka
Robin / Maris ka

19-apr

4.1.1 Wat zijn de res ultaten van het keten onderzoek?

Xander
European Commis s ion. (2015). Authoris ed
economic operators - query page. 16 Maart

Xander
Vigi/Rick
Vigi/Rick

Maris ka / Xander

5 PoA / 5 AAS
17-mei

5 PoA / 5 AAS
Van Damme, D., Rads taak, B., Santbulte, W. et
al.. (2014). Luchtvrachtlogis tiek een
dynamis che keten in pers pectief

4.1 Wat zijn de res ultaten?

4. Res ultaten en
Concepten

De terugkoppeling gemaakt op het onderzoek en de
(theoretis che) bevindingen. De reden dat dit wordt
uitgevoerd is om de mogelijke kans en te bekijken op
korte, middellange en lange termijn.

4.2.1 Zijn er concepten voor korte termijn?
4.2 Zijn er concepten?

4.2.2 Zijn er concepten voor middellange termijn?

Robin / Vigi
Rick

7-jun
Res ultaten uit de interviews en de
ketenanalys es

Xander/Maris ka

5. Conclus ie en
aanbeveling

Tabel 2: 5W2H template
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Grondvorm

Vis graat diagram

Robin/Vigi

4.2.3 Zijn er concepten voor lange termijn?

Interviews

Fieldres earch, bedrijven moeten nog worden
vas tges teld d.m.v. H2

Robin / Rick / Vigi

Xander / Maris ka

4.1.2 Wat zijn de res ultaten van de interviews ?

Des kres earch, Grondvorm

Xander
De bevindingen van de AEO, MRA en de mainports en de
logis tieke ketens voorgelegd aan bedrijven die wel of
niet AEO gecertificeerd zijn. Door middel van deze
interviews wordt een goed beeld verkregen van de
mogelijke beweegredenen zitten waarom bedrijven wel
of niet AEO zijn gecertificeerd.

3.1 Wat zijn de beweegredenen voor AEOgecertificeerde bedrijven?

Metropoolregio Amsterdam Algemeen:
- European Commis s ion. (2015). Authoris ed
economic operators - query page. 16 Maart,
- Hylkema, C., Bos veld, W., Slot, E., Huffener, M.
& Zuurbier, S. Metropoolregio ams terdam in
cijfers 2014. Retrieved December, 2014

Maris ka

Iedereen

16-6-2015
concept

Iedereen

23-6-2015
definitief

Demming-cycle, Mindmap, Gewogens core
matrix

1

Demming-cycle, Mindmap, Gewogens core
matrix

1

Demming-cycle, Mindmap, Gewogens core
matrix

1

4.1 Toelichting 5W 2H
Om een duidelijk beeld te krijgen bij de 5Ws en 2Hs is er gekozen om deze op te splitsen in drie deel
paragraven. Allereerst is beschreven waar de informatie per deelproduct wordt verkregen. Hierop
volgend wordt beschreven hoe de informatie wordt verkregen. Als laatste wordt beschreven hoeveel
informatie per deelproduct benodigd is.
4.1.1 Waar
Deelproduct 1: Bij het eerste deelproduct wordt voornamelijk gebruik gemaakt van jaarverslagen,
internet en het douanehandboek. Bij het onderzoek naar AEO worden ook buitenlandse sites
gebruikt om te kijken hoe het daar verloopt. Voor dit eerste hoofdstuk is de deadline op 2 april gezet,
omdat dit algemene informatie is en er verder niets anders voor uitgevoerd hoeft te worden.
Deelproduct 2: Het tweede deelproduct is net als het eerste deelproduct een theoretisch onderzoek.
Hier wordt dan ook gebruik gemaakt van websites en boeken. Deze websites en boeken hebben
betrekking op de MRA en van de gevonden data wordt een onderscheidt gemaakt welke bedrijven
binnen de MRA een AEO-certificaat hebben.
Deelproduct 3: In deelproduct drie wordt gekozen voor interviews om zo duidelijk de
beweegredenen van bedrijven in kaart te brengen waarom deze wel of geen AEO-certificaat nemen.
Deelproduct 4: In het laatste deelproduct wordt gebruik gemaakt van een boek en de resultaten
afkomstig uit de gehouden interviews van deelproduct drie. Deze resultaten worden gebruikt om zo
goed in kaart te brengen waarom bedrijven wel of geen AEO-certificaat willen.
4.1.2 Hoe
Deelproduct 1: Bij deelproduct één wordt gebruik gemaakt van deskresearch, omdat dit een
theoretisch onderzoek betreft.
Deelproduct 2: In deelproduct twee wordt net als deelproduct één gebruik gemaakt van
deskresearch. Bij twee deelvragen wordt gebruik gemaakt van de grondvorm. Deze grondvormen
worden gebruikt bij het uitwerken van het ketenonderzoek op zee- en luchtvracht.
Deelproduct 3: Bij deelproduct drie wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan tijdens de
interviews met bedrijven.
Deelproduct 4: In dit laatste deelproduct wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en
modellen. De grondvorm wordt gebruikt om de resultaten van het interview nogmaals in kaart te
brengen. Daarnaast wordt een visgraatdiagram gemaakt om de oorzaken en gevolgen van hoofdstuk
3 in weer te geven. Tot slot worden de Plan Do Check Act cirkel, mindmap en de gewogenscore
matrix gebruikt. Deze laatste drie modellen worden gebruikt om te brainstormen voor concepten en
bij het in kaart brengen waarom bedrijven wel of geen AEO-certificaat hebben.
4.2.3 Hoeveel
Deelproduct 1: Het eerste deelproduct dient 27 maart af te zijn. Dit kan op zo’n korte termijn, omdat
het een theoretisch onderzoek betreft en het door één a twee personen gemaakt kan worden.
Deelproduct 2: Voor het tweede deelproduct zijn meer dan één week nodig. Het tweede deelproduct
kan los gemaakt worden van het eerste deelproduct, omdat beide een ander onderwerp betreffen.
Deelproduct 2 is vanaf 27 maart nog drie weken. De reden voor drie weken is de te hoeveelheid
onderzoeken productgroepen en het onderzoek naar bedrijven binnen de MRA die wel of geen AEO-
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certificaat hebben. De studenten denken dat hier veel tijd in gaat zitten en hebben daarom de
schatting op drie weken gelegd.
Deelproduct 3: Voor de interviews in deelproduct 3 is gekozen voor vijf bedrijven bij de PoA en vijf
bedrijven bij de AAS die wel een certificaat hebben en vijf om vijf bedrijven bij PoA en AAS die geen
certificaat hebben. Voor een goed resultaat is gekozen voor 20 bedrijven.
Deelproduct 4: Bij deelproduct 4 wordt per termijn, kort, middellange en lange, een concept
bedacht. Dit aantal is op één gezet, omdat de studenten niet weten in hoeverre het concept
geïmplementeerd kan worden binnen de tijd van 20 weken. Indien de opdrachtgever meer
concepten wil, dan wordt hier uiteraard aan voldaan en kan de implementatie van de gevonden
concepten een vervolg opdracht worden.
5. Algemeen
In dit hoofdstuk komen de algemene punten van het plan van aanpak naar voren. Allereerst is de
project organisatie beschreven, dit geeft de lezer een indruk wie verantwoordelijk is voor het
onderzoek. Hierop zijn de projectgrenzen beschreven, deze zijn van belang om een duidelijk
afbakening te geven over het onderzoek. Hierna volgen de overige randvoorwaarden voor het
project. Deze randvoorwaarden geven de overige verplichtingen en voorwaarden aan voor het
onderzoek. Tot slot worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd.
5.1 Projectorganisatie
Het projectteam bestaat uit vijf studenten van de Hogeschool van Amsterdam (tabel 3). De
studenten zijn ten alle tijden te bereiken via de email. Onderling is een Whatsapp groep aangemaakt.
Alle leden volgen in hun derde jaar de minor Airport en Seaport Logistics.

Projectleden

Naam
Rick van Dijk
Mariska Groen
Xander Leegsma
Robin Molenaars
Vigi van Oostrum
Tabel 3: Projectorganisatie

Email
Rick.van.dijk@hva.nl
Mariska.groen@hva.nl
Xander.leegsma@hva.nl
Robin.molenaars@hva.nl
Vigi.van.oostrum@hva.nl

Studentnummer
500670111
500659172
500662382
500675894
500657441

Opleiding
LE
LTV
AviationLogistics
LE
LTV

5.2 Projectgrenzen
Dit project is gericht op bedrijven binnen de MRA, met name op AAS en de PoA. Tijdens het
onderzoek zal worden gekeken naar de productgroepen die getransporteerd worden via deze
Mainports. Daarna wordt alleen naar de top 5 productgroepen van AAS en de PoA gekeken.
5.3 Eisen en randvoorwaarden
De randvoorwaarden van dit project zijn de overeenkomsten die de studenten hebben ondertekend
voor het Kennislab van Urbanisme en de eisen vanuit de Hogeschool van Amsterdam.
Bij het Kennislab van Urbanisme is maandelijks een Kenniscafé waar de voortgang van het project
wordt gepresenteerd. Ook bij de HvA moet maandelijks de voortgang worden gepresenteerd voor de
onderzoekscommissie. Daarnaast dient vooronderzoek verricht te worden naar de opdracht en voor
18 februari mag nog geen contact worden opgenomen met de opdrachtgever.
Voor deze minor zijn 30 studiepunten per persoon te behalen, dat komt neer op 840 uur per
persoon. Deze tijden moeten bijgehouden worden in een urenverantwoording en aan het einde van
het project ondertekend worden door alle leden van het project.
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Het eindresultaat moet ingeleverd worden in een rapport in goed Nederlands en tijdens de
eindseminar wordt een presentatie over het onderzoek gegeven.
Tot slot is een belangrijke randvoorwaarden dat bedrijven die het onderzoeksteam wil onderzoeken
mee moeten werken aan een interview. Als bepaalde bedrijven niet willen meewerken dan dient een
andere oplossing gevonden te worden om het onderzoek alsnog goed uit te kunnen voeren.
5.4 Risicomanagement
Bij het uitvoeren van het onderzoek kunnen zich risico’s voordoen. Om er voor te zorgen dat
deelproducten niet te laat worden ingeleverd, is een planning gemaakt waar elk lid zich aan dient te
houden. De activiteitenplanning is terug te vinden in bijlage II.
Wanneer een deadline van een deelproduct niet wordt gehaald, dan dient overlegd te worden met
de begeleiding vanuit het Kennislab. Als de deadline van de eindproducten niet gehaald wordt dan
moet contact worden opgenomen met de begeleiding vanuit school.
Als tijdens het onderzoek onvoorziene problemen ontstaan wordt samen met de begeleiding van het
Kennislab gekeken naar oplossingen. Mocht tijdens het onderzoek de opdracht veranderen dient dit
te worden gecommuniceerd met de studenten, het Kennislab en de begeleiding vanuit school.
Mochten bedrijven niet meewerken dan wordt overlegd met het Kennislab en gezocht naar een
oplossing om toch het onderzoek goed te laten verlopen zonder bottlenecks.
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7. Issueboom

Hoe kan de AEO als hulpmiddel dienen voor bedrijven binnen de MRA door de faciliteiten in kaart te brengen en daarmee rekening houdend met beweegredenen voor bedrijven en de kansen tussen zee- en luchthaven?

Issue 1: AEO

Wat is AEO?

Hoe is AEO onstaan?

Wat het certificaat
inhoud.

Geschiedenis van de
AEO.

Faciliteiten van AEO in
theorie?

Wat het certificaat biedt
voor de houder.

Hoe verkrijgt een bedrijf
een AEO?

Eisen om het de AEOstatus te krijgen.

Douane (handboek)
Inspiratiebundel
Fenex – Europese commissie

Levensduur AEOcertificaat?

Kosten AEO-certificaat?

Geldig tot bedrijven de
fout in gaan.

De kosten zijn
verschillend per bedrijf

Levensduur van het AEOcertificaat.

Kosten plaatje voor het
certificaat.

Issue 2: MRA

Welke bedrijven hebben Waar zijn AEO-bedrijven
AEO status?
gevestigd?

Lijst met bedrijven die
AEO zijn

Concepten

Resultaten Keten
onderzoek

Resultaten Interviews

Concpten voor korte
termijn?

Concpten voor
middellange termijn?

Concpten voor lange
termijn?

Supply chain van AEOgecertificeerde luchtzeehaven. (2.2.4 &2.3.4)

Tabel met uitwerking van
de interviews

Concept voor korte termijn

Concpten voor
middellange termijn.

Concpten voor lange
termijn?

Issue 3: Beweegredenen bedrijven

Mainport Amsterdam
Airport Schiphol

Kaart met het gebied.

Wat zijn de resultaten?

luchtvrachtlogistiek, een dynamische keten in perspectief.
Excursie Port of Amsterdam & Douane.

De MRA

Wat is de MRA?

Issue 4: Resultaten

Kaart ingezoomed op
regio Schiphol Airport

Metropoolregio Amsterdam.nl
CBS
Europese commissie – AEO lijst

Mainport Port of
Amsterdam

Welke productgroepen
meest voorkomend?

Link tussen
productgroepen en
AEO's?

Elektronica is de meest
voorkomende
productgroep

De bedrijven zijn
geclusterd bij de
mainports.

Top 5 met meest
voorkomende
productgroepen

Kaart van MRA met AEO
gecertificeerde
bedrijven

Keten wel gecertificeerd Waar zijn AEO-bedrijven
Welke productgroepen?
& niet gecertificeerd
gevestigd?

Keten wel gecertificeerd
Kaart ingezoomed op
& niet gecertificeerd
regio Port of Amsterdam

Link tussen
productgroepen en
AEO's?

Cacao is de meest
voorkomende
productgroep

De bedrijven zijn
geclusterd bij de
mainports.

Top 5 met meest
voorkomende
productgroepen

Top 5 met meest
voorkomende
productgroepen

Beweegreden AEObedrijven?

Beweegreden niet AEObedrijven?

De doorlooptijd neemt
af.

De kosten zijn de
grootste obstakels.

Onderbouwing waarom
bedrijven wel
gecertificeerd zijn.

Onderbouwing waarom
bedrijven niet
gecertificeerd zijn.

Keten wel gecertificeerd
& niet gecertificeerd

Keten wel gecertificeerd
& niet gecertificeerd

Interviews afnemen bedrijven die wel AEO status
hebben.
Interviews afnemen bedrijven die geen AEO status
hebben.

Figuur 2: Issueboom (Schouten, 2010)

Plan van Aanpak
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8. Activiteitenplanning
Activiteit

Week
Dag

Plan van Aanpak
1. AEO
1.1 Wat is AEO?
1.2 Hoe is AEO ontstaan?
1.3 Wat zijn de faciliteiten van AEO in theorie?
1.4 Hoe krijgt een bedrijf het AEO-certificaat?
1.5 Wat is de geldigheid van het AEO-certificaat?
1.6 Wat zijn de kosten/veranderingen van de bedrijfsprocessen?
1.7 Conclusie
2. MRA en Mainport
2.1 Wat is MRA?
2.2 Welke bedrijven doen aan AEO binnen de MRA?
2.3 Mainport luchthaven Schiphol
2.3.1 Waar zijn de bedrijven gevestigd?
2.3.2 Wat zijn de meest voorkomende productgroepen?
2.4 Mainport Port of Amsterdam
2.4.1 Waar zijn de bedrijven gevestigd?
2.4.2 Wat zijn de meest voorkomende productgroepen?
2.5 Wat is de link tussen AEO-gecertificeerde bedrijven en de
onderzochte productgroepen?
2.6 Conclusie
3. Beweegredenen bedrijven
3.1 Wat zijn de beweegredenen voor AEO gecertificeerde bedrijven?
3.2 Wat zijn de beweegredenen voor niet AEO gertificeerde bedrijven?
4. Uitkomsten uitwerken in tabel
Aanbeveling/Conclusie
Adviesrapport

Figuur 3: Activiteitenplanning

6
7
8
9
2/2-8/2 9/12-15/2 16/2-22/2 23/2-1/3

10
2/3-8/3

11
12
9/3-15/3
16/3-22/3
10-mrt

13
23/3-29/3

14
20/3-5/4

15
6/4-12/4

16
13/4-19/4

17
20/4-26/4

18
27/4-3/5

19
4/4-10/5

20
11/5-17/5

21
18/5-24/5

22
25/5-31/5

23
1/6-7/6

24
25
26
8/6-14/6 15/6-21/6 22/6-28/6

2-apr

19-apr

17-mei

7-jun
16-jun
23-jun

Bijlage 2: AEO gecertificeerde bedrijven
AEO-C bedrijven
De Gooijer International B.V.
Flora Plus B.V.
Westway Terminals Nederland
B.V.
Commodity Controls B.V.

Katoen Natie Amsterdam B.V.
B.V. Consolco

C.J. Hendriks Expeditie- &
Veembedrijf B.V.
Gembird Europe B.V.
IBIDEN Europe B.V.
Vattenfall Energy Trading
Netherlands N.V.

Givaudan Nederland B.V.

Ter Haak Logistics B.V.
Hellmann Worldwide Logistics
B.V.
Interfresh Airfreight Handling
B.V.
Dakota Holding B.V.

Recter& van der Veere B.V.

Merzario B.V.

Yamato Transport Europe B.V.
Alpi Netherlands B.V.

BarthcoDart Global Logistics
(Europe) B.V.
MondialLogistics B.V.

SluyterLogistics Rotterdam B.V.

Peterson IJmuiden B.V.

Oil Tanking Amsterdam B.V.
Fokker Services B.V.

IOI - LodersCroklaanOils B.V
LodersCroklaan B.V.

Heijboer Op- en Overslag B.V.
DixieAerospace LLC

Panalpina (Beverwijk) B.V.
Socar Shipping Agency B.V.

Geotech International B.V.

Sky International Freight
Management B.V.
Amstelfarma B.V.
Tommy Hilfiger Europe
B.V.
AWL Atlaspark
Warehousing & Logistics
B.V.
Eggerding B.V.
General Logistics Systems
Netherlands B.V.
ICL-IP Europe B.V.
Kraton Polymers
Nederland B.V.
Seabourne Express
Couriers B.V.
Bonded Services
(International) B.V.
Oliehandel Klaas de Boer
B.V.
Golden Arrow
Olieproducten Amsterdam
B.V.
Velsen Terminal B.V.
DL Freight Management
(Amsterdam) B.V.
BTS LOGISTICS B.V.
Wild Juice B.V.

Tabel 4: AEO-C Douanevereenvoudiging
AEO-S bedrijven
Rob Café Couriers

RDS Intertrans B.V.
DHL International B.V.
Broekman Logistics Amsterdam
B.V.
Tabel 5: AEO-S Veiligheid

Special Cargo Services B.V.

J. Middelkoop Logistics B.V.
N.R.S. Trading Company B.V.

Internationaal
Transportbedrijf A.
Elmers B.V.
Interport B.V.
Convoi B.V.
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AEO-F bedrijven
Cargo Masters B.V
Aviapartner Cargo B.V.
CT Vrede-Steinweg B.V.

Ahold European Sourcing B.V.
RUTGES CARGO logistics &
warehousing B.V
RotraForwarding B.V.
HankookTire Netherlands B.V
Mitsubishi Turbocharger and
Engine Europe B.V.
Canon Europa N.V.
Newrest Inflight Netherlands
B.V.
AeroSuppliers B.V.
KLM Catering Services
Schiphol B.V.
Albemarle Catalysts Company
B.V.
Brenntag Nederland B.V.
Hewlett-Packard Caribe B.V.
Hewlett-Packard Europe B.V.
Hewlett-Packard Indigo B.V.
Hewlett-Packard Products C.V.
Gerlach& Co.
InternationaleExpediteurs B.V.
VCK Logistics Oceanfreight
B.V.
VCK Logistics Supply Chain
Solutions B.V
World Courier Holland B.V.

Nissan Motor Parts Center
B.V.
OPW Fluid Transfer Group
Europe B.V.
Koopman Car Terminal B.V.

Global Distributors B.V.
Kamerman Transport &
Handling B.V.
Heineken Nederland B.V.
De Ree Holland B.V.
IP Handlers B.V.
International Maintenance
Parts Logistics B.V.
Omron Europe B.V.
KGH Kuper Customs Services
B.V.
S.J.B. Bremer h.o.d.n.
Bofresh
A-1
InternationaleExpediteurs
B.V.
Eurotank Amsterdam B.V.
Sonneborn Refined Products
B.V.
C.H. Robinson Europe B.V.
CotterellShipstores B.V.
United Stevedores
Amsterdam (USA) V.O.F.
Verenigd Cargadoorskantoor
B.V.
Hanjin Logistics Europe B.V.

Gondrand Traffic B.V.
Four Seasons Quality B.V.
Boot- en
Stuurliedencoöperatief "De
Koperen Ploeg" W.A.
Yanmar Europe B.V.
Yanmar Marine
International B.V.
Vollers Holland B.V.
Royal Duyvis Wiener B.V.
Daarnhouwer& Co B.V.
Fracht FWO B.V.
FedEx Trade Networks
Transport & Brokerage B.V.
SDV Nederland B.V.
Skylink Handling Services
B.V.
Swissport Cargo Services
The Netherlands B.V.
Cyber Freight Amsterdam
B.V.
OTX Logistics B.V.
Expeditors International B.V.
Edward Air Cargo B.V.
ITG Global Logistics B.V.
Nippon Express NEC
Logistics Europe B.V.
Damco Netherlands B.V.

MOL Logistics (Netherlands)
B.V.
Stichting International
DispensaryAssociation

Toll Global Forwarding
(Netherlands) B.V.
Geodis Wilson Netherlands
B.V.

KDS Cargo B.V.

Pharmachemie B.V.

Racon Air B.V.
IJS Global (Netherlands) B.V.
adidas International Trading
B.V.

Svizera Europe B.V.
Giant Europe B.V.
Giant Europe Manufacturing
B.V.

Remiro Freight Services
(R.F.S.) B.V.
NadoLogistics B.V.
Corning B.V.
MNX Global Logistics B.V.
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TNT Express Nederland B.V.

Jas Forwarding (Netherlands)
B.V.

Vantec World Transport
(Netherlands) B.V.

Global Pharma Logistics B.V.

IBM Nederland B.V.

H&M Hennes & Mauritz
Netherlands B.V.

Nippon Express Nederland
B.V.
Hitachi Data Systems
Nederland B.V.
Seagate Singapore
International Headquaters
PTE Ltd
Bell Helicopter Supply Center
B.V.
AeroChefs B.V.
Cisco Systems International
B.V.
Hunkemöller International
B.V.

Amsterdam Safe B.V.
Nestlé Nederland B.V.
Art Handling Services B.V.

Y & O B.V.
HamacherLogistik B.V.
L.I.S. Logistics B.V.

Kortmann Art Packers &
Shippers B.V.
United Parcel Service
Nederland B.V.
JTEKT Europe Bearings B.V.
Hilarius Haarlem Holland B.V.
Schenker International B.V.
Thor Shipping & Transport
B.V.
Waterland Terminal B.V.

Agilent Technologies
Netherlands B.V.
Corstjens International B.V.

Cargill B.V.
HD Cotterell B.V.
Holland Transport Service
B.V.
Kintetsu World Express
(Benelux) B.V.
Menzies World Cargo
(Amsterdam) B.V.
ND Logistics Nederland B.V.
Rapid Logistics B.V.
Agility B.V.
Aramex Nederland B.V.

UTi Nederland B.V.
Senator International B.V.

VCK Logistics Airfreight B.V.
Wim Bosman Expeditie B.V.

Ritra Cargo (Holland) B.V.
NNR Global Logistics
Netherlands B.V.
Kerry Logistics (Netherlands)
B.V.
Blue Water Shipping B.V.
Cargo King B.V.

Wim Bosman Inklaringen B.V.

Share Logistics B.V.

Worldwide Flight Services
Holland B.V.
YusenLogistics (Benelux) B.V.

SeaconLogistics B.V.

International Sales and
Services B.V.
"H.E.M." Hamstra Exploitatie
Maatschappij B.V.
Visser Kaashandel B.V.
Ricoh Europe SCM B.V.
G-Star Raw C.V.

U-Freight Holland B.V.

Dimerco Express Netherlands
B.V.
Pantos Logistics Benelux B.V.

ACS Logistics B.V.
Base Logistics B.V
Mainfreight B.V.
Cargo CC DG-Warehousing
B.V.
Bos Logistics B.V.

Fujitsu Components Europe
B.V.
Jet Effective B.V.

B.V. Gestam
Kaasexportvereniging
Tiamo B.V.
BCS Amsterdam B.V.
C. Steinweg-Handelsveem
B.V.

Schenker Customs Agency
B.V.
FreshFreight B.V.
Fast Forward Freight B.V.
ALTREX AIR & OCEAN B.V.
UPS SCS (Nederland) B.V.
Panalpina World Transport
B.V.
Specialized Freight
Forwarders B.V.
Cargo-partner Network B.V

A.F.S. Transport (Air Freight)
B.V.
Copex Air B.V.

Crown Fine Art B.V.

DHL Aviation (Netherlands)

Peterson Supply B.V.

Kloosterboer IJmuiden B.V.
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Daalimpex Velsen B.V.
Noordelijk Expeditiebedrijf
Overzee B.V.
Crane Worldwide Logistics
B.V.

B.V.
DHL Global Forwarding
(Netherlands) B.V.
Best Global Logistics B.V.

Kloosterboer International
Forwarding IJmuiden B.V.
KVSA Customs Services B.V.

D.J. Middelkoop & Zonen
Nieuw-Vennep B.V.

De Jong Koeriers B.V.

De Jong Special Services B.V.

Halliburton B.V.

Aviall Services Inc.

Vopak Terminals North
Netherlands B.V.

KYOCERA Document
Solutions Europe B.V.
Hunting Energy Services B.V.

Independent World Services

Koole Tankstorage Pernis
B.V.

Joh. EnschedéBanknotes
B.V.

Gate Gourmet Amsterdam
B.V.
Gate Gourmet Schiphol West
B.V.
Rhenus Airfreight Handling
B.V.
International Airfreight
Associates B.V.
RhenusFresh B.V.
SacoGroupair B.V.
Vopak Terminal Amsterdam
Westpoort B.V.
E. & A. Scheer B.V.

Triple Trans-Port B.V.

Yamaha Motor Europe N.V.

FALCON LOGISTICS B.V.

Valspar B.V.

L & A Freight B.V.

HEMA B.V.

Bausch+Lomb OPS B.V.

Koopman International B.V.

KappéLogistics B.V.
CWT Commodities B.V.
Martinair Holland N.V.

V&D B.V.
Schiphol Airport Retail B.V
Schiphol Airport Retail B.V

Tata Steel IJmuiden B.V.

De Jong Special Warehousing
B.V.
Tata Steel Logistics and
Shipping B.V.
ProfiltraPigments B.V.

Vopak Agencies Amsterdam
B.V.
PROFILTRA B.V.

Hankyu Hanshin Express
(Netherlands) B.V.
In & Out Logistics B.V

ZEEMAN textielSupers B.V.
Business Partners Bunsee& De
Vré Logistic Support B.V.

Hoektrans B.V.
PH Air & Ocean B.V.
Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij N.V.
Morrison Express Netherlands
B.V.

Transportbedrijf R. Nagel
B.V.
Rhenus Air B.V.
Wings and Wheels Express
B.V. h.o.d.n. CTS GROUP
European Distribution &
Logistics
Thomsen Select B.V.
RoemaatLogistics B.V.
Cargill Meats Holland B.V.

Albert Beets
Transportonderneming B.V.
Sea-Cargo Agencies B.V.
A. Hartrodt Nederland
Airfreight B.V.
Abfico Netherlands
Distribution B.V.

Standby Logistics V.O.F.
Team Relocations B.V.
Noord-Europees Wijnopslag
Bedrijf B.V.

CEVA Freight Holland B.V.

Tabel 6: AEO-F Douanevereenvoudiging en veiligheid
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Bijlage 3: Clustering bedrijven AAS
Doordat een clustering te zien is op de locaties binnen de AAS is nader onderzoek verricht wat de
reden van deze locaties zou kunnen zijn. Hierbij kwam naar voren dat in de regio van Schiphol een
vrije zone controletype II is (Douane, 2015j).
Volgens ACN (2015): “Deelnemende bedrijven aan de ’virtuele‘ Vrije Zone (Type II) op Schiphol zijn
niet verplicht om aangifte te doen voor het vervoer van goederen tussen deze bedrijven onderling.
Goederen die op Schiphol binnenkomen, gaan eerst naar de loods van degene die de goederen lost
en afhandelt (zgn. eerste linieloodsen). Daarna gaan de goederen naar een verder gelegen loods op
Schiphol (zgn. tweede linieloodsen). ”
Wanneer de bedrijven de goederen onderling vervoeren worden alle meldingen gedaan via het
Documentloos Goederen Volg Systeem (DVGS), welke ontwikkeld is door Cargonaut. Met dit
systeem kunnen alle goederen documentloos vervoerd en geregistreerd worden, wat zorgt voor
minder administratie voor de bedrijven en de Douane. Alle gegevens die worden doorgegeven aan
het DVGS worden omgezet in maandelijkse rapportages voor de Douane en de bedrijven (ACN,
2015).
Dit geldt alleen voor de bedrijven die zijn aangesloten bij de DGVS. In 2015 zijn dit 54 bedrijven. De
vrije zone type II is een geografische zone, welke staat weergegeven in figuur 4.

Figuur 4: DGVS grens AAS
In figuur 4 is te zien dat de meeste AEO gecertificeerde bedrijven binnen deze vrije zone vallen.
Hierna is gekeken of deze gecertificeerde bedrijven zijn aangesloten bij de DGVS. 45 AEO
gecertificeerde bedrijven zijn aangesloten bij de DGVS. De combinatie van een AEO-certificaat en de
DGVS zal waarschijnlijk zorgen voor een snellere doorstroming van de goederen, maar dit zal een
vervolgonderzoek moeten uitwijzen (ACN, 2015).
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Bijlage 4: Keten en productgroepen AAS
4.1 Keten AAS
AAS is onder de loep genomen, omdat dit een belangrijk logistiek knooppunt is. Bedrijven in deze
regio die baat hebben bij een snelle doorlooptijd. Om de Mainport nog aantrekkelijker te maken
voor buitenlandse bedrijven, is het van belang dat er nog meer bedrijven AEO worden. Wanneer dit
het geval is, is er minder oponthoud door de douanecontroles en hebben de bedrijfsprocessen een
kortere doorlooptijd. De exacte tijdverkorting is moeilijk te bepalen. Dit ligt namelijk aan de
volgende twee factoren:



De afstand die de douane moet afleggen om bij de locatie te komen;
Het volume van de goederen.

Hier zijn weinig tot geen cijfers van bekend en kan niet daardoor niet kwantitatief onderbouwd
worden.
De luchtvrachtketen, van een bedrijf dat via AAS transporteert, is bekeken om te achterhalen waar
AEO nodig van toepassing is. Zoals in figuur 5 is te zien dat elke schakel de AEO status kan krijgen.
Het ideale plaatje is ook dat iedereen gecertificeerd is, want dan is de kans op controles aanzienlijk
minder en kunnen de goederen snel van de leverancier naar de klant.

Figuur 8: Luchtvrachtketen Schiphol (Van Damme, Radstaak, Santbulte, 2015)
De keten start bij de toeleverancier (fabriek), hier worden de goederen gecontroleerd door middel
van een vrachtbrief en vervolgens in de vrachtwagen gezet en naar het vliegveld vervoerd. De
vrachtwagen wordt gecontroleerd wanneer het op het terrein van Schiphol komt. Na de controle
mag de vrachtwagen door naar de loods van de afhandelaar. Deze slaat de goederen op tot dat het
vliegtuig klaarstaat en zetten dan vervolgens de goederen in het vliegtuig.
Op de eindbestemming staat de afhandelaar, van de desbetreffende luchthaven, klaar om de
goederen te lossen en op te slaan totdat de vrachtwagen gereed is. Als de goederen zijn gelost komt
een douaneagent de goederen controleren die geïmporteerd zijn. De goedgekeurde lading wordt
door de wegvervoerder naar de ontvanger gebracht. Voordat de goederen in het magazijn worden
gezet worden deze gecontroleerd met de vrachtbrief door de ontvanger. Dit is van belang om vast te
stellen of er geen schade aan de goederen is ontstaan en of de zending compleet is. De
informatiestroom die door de keten loopt is dan ook de vrachtbrief van de goederen.
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In figuur 5 is een keten te zien van een bedrijf dat goederen vervoerd via de luchthaven. In deze
voorbeeldketen is het mogelijk voor elke schakel om een AEO-certificaat te verkrijgen. Hierdoor zal
een bedrijf minder fysieke controles krijgen en zou de doorlooptijd verkort kunnen worden. De
exacte tijdverkorting is moeilijk te bepalen en dit ligt aan de volgende twee factoren:



De afstand die de douane moet afleggen om bij de locatie te komen;
Het volume van de goederen.

Hier zijn weinig getallen van bekend en kan niet daardoor niet kwantitatief onderbouwd worden.
4.2 Productgroepen AAS
Om te bepalen wat de meest voorkomende productgroepen zijn binnen AAS, is er op twee manieren
onderzoek gedaan, via deskresearch en fieldresearch. Bij deskresearch is er gekeken naar de lijst met
AEO gecertificeerde bedrijven (Europese Commissie, 2015). Deze bedrijven zijn allemaal opgezocht
en is er gekeken waar het bedrijf gevestigd is en in welke branche het bedrijf opereert. Er moet wel
gezegd worden dat niet alle bedrijven onderverdeeld zijn in de productgroepen. De oorzaak hiervan
is dat veel AEO gecertificeerde bedrijven logistiek dienstverleners of expediteurs zijn. Deze bedrijven
verwerken uiteenlopende soorten producten en zijn niet direct onder te verdelen in een
productgroep. Het aantal AEO bedrijven in de tabel zijn gebaseerd op de gegevens van Europese
Commissie (2015).
Aan de hand van fieldresearch is contact opgenomen met Wico Santbulte van KLM Cargo. De reden
hiervan om te kijken of de deskresearch overeenkomt met de werkelijke meest voorkomende
productgroepen. Hieruit kwam een top acht van de meest voorkomende productgroepen naar
voren, zie tabel 7.

Productgroepen AAS

Deskresearch

Fieldresearch

Aantal AEO bedrijven

Perishables

Perishables

11

Elektronica

Elektronica

8

Post en expres (pakjes);

Post en expres (pakjes);

11

Auto onderdelen

Auto onderdelen

4

Kleding (mode)

Kleding (mode)

5

Farmaceutische prod.

11

Machine onderdelen

4

Levende dieren

2

Totaal

56

Tabel 7: Meest voorkomende productgroepen AAS (Europese Commission, 2015, Santbulte, 2015)
Aan de hand van tabel 7 valt op dat de resultaten van de desk- en fieldresearch naar productgroepen
vrijwel overeenkomen. Mode, Auto-onderdelen en elektronica zijn de meest voorkomende
productgroepen die via AAS worden getransporteerd. Daarnaast is het opvallend dat het
productgroepen zijn met een hoge waardedichtheid of productgroepen waar rekening mee moet
worden gehouden in verband met de houdbaarheid. Deze productgroepen zullen het meeste baat
hebben bij gecertificeerde schakels binnen de keten, want een gehele AEO keten verhoogd de Value
of Time.
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Bijlage 5: Keten en productgroepen PoA
5.1 Keten PoA
De PoA is onder de loop genomen omdat dit, net als AAS, een belangrijk logistiek knooppunt is.
Binnen de PoA zijn er 52 bedrijven gecertificeerd. Om de PoA interessanter te maken voor
buitenlandse bedrijven is het van belang dat er nog meer bedrijven AEO worden. Wanneer dit het
geval is, is er minder oponthoud door de douanecontroles en hebben de bedrijven een kortere
doorlooptijd. De exacte tijdverkorting is moeilijk te bepalen. Dit ligt namelijk aan de volgende twee
factoren (Egbertsen, 2015):



De afstand die de douane moet afleggen om bij de locatie te komen;
Het volume van de goederen.

In figuur 6 is de keten van een bedrijf, dat zijn goederen via de Amsterdamse haven transporteert,
weergegeven.

Figuur 6: Keten PoA (Egbertsen, 2015)
De keten begint bij de toeleveranciers (fabriek). De verlader zet de goederen op transport naar de
haven, waarna de stuwadoor de goederenpartij op het schip zet. Vervolgens vertrekt het schip
richting de PoA en kan deze bereiken door de sluizen bij IJmuiden. Wanneer het schip aankomt bij
de sluizen meldt de kapitein het schip aan bij de nautische dienst. Zij voeren het schip in, in het
systeem en melden daarna de agenten van het bedrijf aan, als het bedrijf zelf geen agent heeft
wordt er gebruik gemaakt van lokale agenten. Er zijn verschillende agenten die worden aangemeld,
namelijk:



De ladingagent voor de lading op het schip;
De scheepsagent voor bijvoorbeeld de bemanning van het schip of de catering.

Naast de nautische dienst is ook een cargadoor aanwezig op het schip. De cargadoor heeft als taak
om administratieve en andere formaliteiten uit te voeren wanneer het schip in de haven is. Als alles
65

AEO en de MRA
is goedgekeurd bij de sluizen en het schip is aangemeld, gaat het schip door de sluis en wordt de
sleepboot aan het schip gekoppeld. Via het systeem krijgt de terminal een seintje wanneer het schip
bij de terminal aankomt. Op deze manier kan de bemanning alvast voorbereidingen treffen om het
schip te lossen/laden. Vlak voor de terminal staan de roeiers klaar. Deze boten zorgen ervoor dat het
schip wordt aangemeerd aan de kade. Nadat het schip is aangemeerd wordt het schip gelost. Het
verdere transport naar de opslag hangt af van het soort product (figuur 7):







Natte bulk (olie) wordt door middel van een pijpleiding naar de tanks vervoerd (1);
Kolen, ertsen en zand worden bij een open opslagplaats gestort (2);
Cacao wordt opgeslagen in een grote loods (3);
Droge bulk (agribulk) wordt naar loodsen getransporteerd per vrachtwagen of trein (4);
Auto’s worden op een grote parkeerplaats opgeslagen (5);
Containers worden op een open plaats opgeslagen (6).

Figuur 7: Het verdere transport naar de opslag van een bepaald soort product (Egbertsen, 2015)
1:
2:
3:

Olietanks (rood)
Opslag ertsen, zand, kolen (blauw)
Cacaoloods (paars)

4:
5:
6:

Agribulk (groen)
Open opslag auto’s (geel)
Container opslag (oranje)

Het is niet mogelijk om als gehele haven een AEO-status te krijgen, maar de bedrijven die in de
haven gevestigd zijn kunnen die status wel krijgen. Wanneer bedrijven sneller bij de terminals in de
haven willen zijn, kunnen deze bedrijven zelf een AEO-certificaat aanvragen. Maar daarnaast moeten
ook de transportbedrijven gecertificeerd zijn, anders is het voordeel van minder controles niet van
toepassing.
In figuur 7 zijn een aantal schakels in de keten groen, omdat deze schakels een AEO-certificaat
kunnen aanvragen. Het is in deze keten zo dat de sleepboot en de roeiers niet verplicht zijn om
gecertificeerd te worden, omdat deze niet direct de goederen vervoeren.
Wanneer de gehele keten AEO gecertificeerd is scheelt dit tijd bij de sluizen. Er is namelijk geen
wachttijd voor de controle van de goederen, alleen het wachten op de sleepboot. Die krijgt pas een
seintje als het vrachtschip in het systeem is aangemeld. Verder hoeven de goederen niet
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gecontroleerd te worden bij de terminal en zouden deze direct op transport kunnen naar de klant,
indien de volgende modaliteit klaar staat.
5.2 Productgroepen PoA
Vanuit de zeevrachtketen zijn de meest voorkomende productgroepen, die worden verwerkt binnen
de PoA, onderzocht. De reden dat hiernaar gekeken wordt, is om de link te kunnen leggen tussen de
meest voorkomende productgroepen en de AEO gecertificeerde bedrijven die gevestigd zijn binnen
de PoA. Net als bij AAS is bij de PoA ook gekeken naar de meest voorkomende productgroepen.
Om hierachter te komen is gebruik gemaakt van deskresearch. Op de website van de Port of
Amsterdam is een overzicht te vinden met de meest voorkomende productgroepen binnen de
haven. Deze productgroepen zijn onderverdeeld in twee soorten bulk namelijk, droge en natte bulk.
Onder de categorie droge bulk wordt onder andere cacao en kolen verstaan en de natte bulk bestaat
voornamelijk uit industriële mineralen, olie en chemie. In tabel 8 zijn de meest voorkomende
productgroepen van de PoA weergegeven.

Productgroepen PoA

Deskresearch

Aantal AEO
bedrijven

Fieldresearch

Aantal AEO
bedrijven

Agribulk

3

Biomassa

0

Automotive

2

Industriële Mineralen

0

Bouwgrondstoffen

0

Olie en chemie

8

Cacao

4

Recycling

0

Cruise/passagiers

0

Kolen

3

Recycling

3

Stukgoed

0

Totaal

15

Totaal

8

Tabel 8: Productgroepen PoA (Port of Amsterdam, z.d.)

Uit de bovenstaande tabel komt naar voren dat droge bulk aanzienlijk meer productgroepen bevat
dan natte bulk. Ondanks dat de droge bulk meer productgroepen heeft zijn andere ontwikkelingen in
de PoA gaande. De overslag van natte bulk is, in 2014, gestegen met ruim twee procent tot 42
miljoen ton (2013; 41,1 miljoen ton). De droge bulk is met ongeveer één procent gestegen tot 34,4
miljoen ton (2013; 33,7 miljoen ton) (Port of Amsterdam, z.d.). Hieruit valt te concluderen dat natte
bulk de overhand heeft in plaats van droge bulk. Daarnaast valt op dat binnen de PoA vooral
producten worden verwerkt met een lage waarde dichtheid zoals, cacao, agribulk en kolen. Deze
productgroepen zullen niet meegenomen worden in het onderzoek.
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Bijlage 6: Toekomstvisie AEO-certificaat douane
Op het moment vindt de douane dat nog te weinig bedrijven AEO gecertificeerd zijn en dit dient in
de toekomst te veranderen. Dit kan alleen behaald worden wanneer data van de bedrijven met de
douane gedeeld gaat worden. Een ander belangrijk punt is dat de douane hierdoor inzicht krijgt in
wie wat doet in de gehele logistieke keten. Hierbij moet dan wel rekening gehouden worden dat
informatie van bekende, betrouwbare en geautoriseerde marktdeelnemers betrouwbaarder is dan
informatie vanuit onbekende bronnen. Hierdoor onderscheidt de douane dan ook drie verschillende
stromen, zoals weergeven in figuur 11.

Figuur 8: Grensverleggend AEO (Belastingdienst NL, 2014)

De douane onderscheid de stromen: trusted trader, trusted tradelane en de mix.






Trusted trader: Hieronder verstaat de douane ondernemers die dezelfde belangen handhaven.
Dankzij AEO hebben deze ondernemers onbelemmerde doorvoer en betrouwbare zendingen in
ruil voor de toegang tot hun systemen en data. Hierdoor hebben deze bedrijven een aantal
voordelen, zoals administratie checks en system based approach en fysieke controles op locatie.
Trusted tradelane: Goederenstromen voor alle ketenpartners die zich aan de regels van de
ketenregisseur houden. Binnen deze stromen wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde
methodes, gegevensuitwisselingen tussen de douanediensten en procedures die dit
waarborgen. Ondanks dat de verkoper onbekend is voor de douane, weten ze wie
verantwoordelijk is voor de goederen.
Mix: Allerlei zendingen van verschillende leveranciers die niet bekend zijn bij de douane, met
daarbij de onbekende en uiteenlopende afnemers. Deze stroom wil de douane zoveel mogelijk
onderwerpen aan een serie maatregelen die worden gehandhaafd, zoals vele controles van de
goederen (Belastingdienst NL, 2014).

In de toekomst wil de Douane dat 80 procent van de bedrijven zich bevindt in de groene of gele
zone. De overige twintig procent blijft in de blauwe zone, omdat er altijd bedrijven blijven waar een
AEO-certificaat geen baat bij heeft.
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Bijlage 7: Interviews
Brabant Intermodal
Naam bedrijf:
Naam geïnterviewde:
Functie:
Datum:
Plaats:

Brabant Intermodal / Barge Terminal Tilburg
Ben van Rooy
Directeur
07-04-2015
Tilburg

1. Kunt u AEO in uw eigen woorden omschrijven?
2. Waarom heeft u gekozen voor AEO-certificering voor uw bedrijf?
Grote verladers zijn al gecertificeerd, dit heeft BTT een soort van verplicht om ook te certificeren.
Eén schakel heeft geen zin, alle bedrijven in de keten moeten een certificaat hebben.
3. Welk traject heeft u doorlopen om het certificaat te kunnen krijgen?
Aanvraag gedaan, daarna alle procedures in kaart gebracht. Daarna self-assesment ingevuld en
samen met een douanebeambte alles gecheckt of wat er is ingevuld ook echt klopt. Toen heeft BTT
een handboek gemaakt voor AEO en alle ISO certificeringen om het makkelijker voor hen te maken.
In een handboek is het makkelijker om dingen te updaten.
4. Hoelang duurde het traject van aanvraag tot uitvoering van het certificaat?
De consultant had al een aanvraag gedaan bij de douane(exacte tijd onbekend).
Het heeft ongeveer een half jaar geduurd, alles invullen tot de audits. Voordeel voor BTT was dat 1
locatie al gecertificeerd was, dus met het bouwen van deze terminal was er rekening gehouden met
de veiligheidseisen. Als er voor de veiligheidseisen nog wel maatregelen moeten worden getroffen,
dan zal het langer duren.
5. Heeft u dit zelf gedaan of een consultancybureau?
Samen met consultancybureau, zij hebben meer ervaring met het certificaat, weten precies wat er
moet gebeuren om die aanvraag goed te laten keuren. Zij hebben ook contacten bij de douane.
6. Welke kosten ontstonden er tijdens het certificeren?
Eigenlijk geen, bij dit terrein waren er niet echt kosten, het hek om het terrein en het camera
toezicht was er al. Een hek om het terrein met stroom, levert pluspunten op bij AEO aanvraag.
De ander locatie heeft loodsen en daar gelden andere eisen voor dan voor alleen een terrein.
7. Zijn er tijdens de certificering onverwachte kosten ontstaan?
Nee, geen onverwachte kosten.
8. Waren er tijdens het aanvraagproces onduidelijkheden voor de certificering?
Het douane handboek was moeilijk te begrijpen, maar de self-assesment was duidelijk.
9. Heeft u zich zelf ingelezen in de certificering?
Ja.
Zo ja, was dit dan duidelijk? Zo nee,waarom niet?
Self-assesment is duidelijk, goed te begrijpen. Theoretische achtergrond is pittige stof, niet
eenduidig wanneer je AEO gecertificeerd bent. Het is een beetje grijs gebied.
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Daarom is het handig om samen met een consultancybureau AEO aan te vragen, zij weten precies
wat er mee bedoeld wordt. Toen BTT gecertificeerd was, werden kort daarna de Guidelines
aangepast, maar dit had verder geen gevolgen voor BTT.
10. Welke interne veranderingen hebben er plaatsgevonden binnen het bedrijf met het
certificaat?
Procedures verbetert. Zij zijn de Demming cycle gaan gebruiken. (Plan do check act.)
Douane wil alleen weten zegelnummer vermist, opengebroken containers. Zelf aangeven als er iets
mist. Als er een ongeval voordoet moeten zij deze registreren, melden aan douane en dan
maatregelen treffen om dit voortaan te voorkomen. Qua veiligheid was het al in orde volgens de ISO
normen en ook voor AEO.
11. Wat voor invloed hadden de veranderingen op het personeel en moesten zij hiervoor
omgeschoold worden?
Tijdens het implementeren van het AEO certificaat vond er herstructurering plaats binnen het
bedrijf. Dit heeft geleidt tot een nieuwe visie. Het personeel is niet veranderd maar de manier van
denken van het personeel is veranderd. Ze moesten nieuwe handelingen toepassen. Zoals het
registreren van een opengebroken container en dan het aangeven bij de douane.
12. Hebben er verspillingen (kapitaal/tijd/onduidelijkheid) plaatsgevonden met de invoering
vanhet certificaat?
Bij BTT heeft weinig verspillingen plaatsgevonden. Grote bedrijven hebben vaak een douane expert
in dienst. Die zich verdiept heeft in de douane. BTT heeft geen douane expert, dus heeft een
consultancybedrijf ingehuurd. Door het consultancybedrijf werden ze gelijk de goede richting
opgestuurd, dus weinig tot geen verspilling.
13. Welke voordelen heeft het bedrijf behaald door middel van het certificaat en vanaf wanneer
begon u de voordelen te merken?
BTT heeft zelf geen voordelen van het certificaat. De reden dat zij gecertificeerd zijn is omdat
bedrijven die via BTT vervoeren eisten dat zij AEO werden. Dus het enige voordeel dat zij van het
certificaat hebben is dat zij geen klanten verliezen.
14. Zijn de voordelen die in de theorie worden beschreven ook werkelijk in de praktijk behaald?
Nee, de voordelen voor BTT zijn totaal anders dan dat er beschreven staat. De reden voor het
nemen van het certificaat is ook anders dan voor andere bedrijven.
15. Is het certificaat een eenmalige investering of kan het gezien als een soort van abonnement?
AEO is een levend document, je bent steeds de veiligheid aan het verbeteren. Als een ongeval geld
kost wordt er meer aandacht aan geschonken en gekeken hoe het beter kan.
16. Hoelang duurt het om de investeringen in het certificaat (gemiddeld) terug te verdienen?
Niet echt te beantwoorden omdat zij geen voordelen ervan treffen.
17. Hoelang is het certificaat geldig en hoe kan je het certificaat behouden?
Douane doet elk jaar controle, of er nog wordt voldaan aan de eisen van het certificaat. De douane
heeft al drie keer gecheckt, terwijl één keer vereist is.
18. Ziet u nog verbeterpunten voor het certificaat?
De Guide Lines zijn te onduidelijk, als leek is het niet duidelijk wat er moet gebeuren en wat het
oplevert.
Binnen de douane zijn er ook verschillen, elke douanebeambte ziet de normen anders. Tijdens een
check van de douane krijgt BTT elke keer een andere douanebeambte en moeten zij dus elke keer
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weer het verhaal van hun terminal opnieuw vertellen. Als elk bedrijf 1 beambte krijgen, kan sneller
overal doorheen worden gelopen en scheelt het weer tijd.
Verder wordt elke keer het hele handboek doorgenomen, maar als het eerste deel al is
goedgekeurd, zou dat deel in principe niet meer bekeken hoeven worden. Alleen het nieuwe
gedeelte moet worden gecontroleerd.
19. Ziet u AEO in de toekomst als een standaard voor het internationale handelsverkeer?
Zo ja, waarom dan?
Klanten bepalen of het een standaard wordt.
20. Is het te vergelijken met een ISO-certificering?
Zij hebben 1 boek voor alle certificaten. ISO & AEO bij elkaar.
Alles lijkt op elkaar, dus het is dan dubbel werk. ISO helpt bij aanvraag AEO.
Overige vragen
1. Kunt u de gehele keten beschrijven voor uw bedrijf en kunt u hierbij aangeven waar AEO van
toepassing is?
N.V.T.
2. Wat zijn de meest voorkomende productgroepen die u vervoerd?
Alle producten, het wordt bij BTT opgeslagen en daarna doorgevoerd. BTT fungeert als een soort
entrepot.
3. Is uw hele keten gecertificeerd of zijn het alleen een aantal partijen?
N.V.T.
4. Als niet alle schakels gecertificeerd zijn, wat voor invloed heeft dit dan op het proces?
N.V.T.
5. Krijgt u meer aanvragen van AEO gecertificeerde bedrijven dan niet AEO gecertificeerde
bedrijven?
N.V.T.
6. Ziet u een link tussen bepaalde productgroepen en gecertificeerde bedrijven?
N.V.T.
7. Vervoert u ook geclusterde containers (meerdere partijen in één container)?
N.V.T
Havenbedrijf Amsterdam
Naam bedrijf:
Naam geïnterviewde:
Functie:
Datum:
Plaats:

Havenbedrijf
Jan Egbertsen
Directieadviseur
10-04-2015
Amsterdam

Algemene informatie
1. Wat doet AEO met het vervoer in de haven?
Keten haven is heel divers. Hij weet niet wie AEO hebben.
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Verschillende logistieke ketens door de haven, steenkool en bepaalde ladingsoorten worden niet
gedaan door de terminal in de haven, die doen alleen laden en lossen, de lading blijft dan van de
trader of iemand in het achterland of een verlader. Deze bedrijven krijgen veel makkelijker een AEOstatus, dan de bedrijven in de haven. Het kan best zijn dat de beslissing over de lading elders ligt en
dat die een AEO heeft en in de haven niet dat het net zo goed werkt. Wat je veel zit is dat bedrijven
in de haven een MKB zijn. Een Unilever heeft adviseurs, juristen en andere zaken en deskundigen die
kunnen makkelijke AEO aanvragen. Een MKB kan het wel willen maar dan is het een bottleneck is
dat de eisen te hoog zijn of dat het niet duidelijk is.
De douaneafwikkeling gaat via Portbase. Deze informatie wordt ook gebruikt voor zeehavengeld of
wanneer het schip eraan komt. Met handig gebruik kan je er veel meer mee doen.
2. Kunt u AEO in uw eigen woorden omschrijven?
AEO is een landelijke en Europese regeling. Eigenlijk is het lastig om te zeggen dat als wij als haven
Amsterdam het hebben dat wij voordeel hebben ten opzichte van andere havens, want iedere haven
kan het doen. Als havenbeheerder kan je geen AEO aanvragen. Bedrijven vragen het aan en doen
dat samen met de douane.
3. Ziet u AEO in de toekomst als een standaard voor het internationale handelsverkeer?
Zo ja, waarom dan?
4. Is het te vergelijken met een ISO-certificering?
Vroeger had niemand ISO 9000 en nu heeft ieder bedrijf het. Bij AEO is dat hetzelfde. Op bepaalde
ogenblikken is het onderscheidend iets en nu zonder ISO kom je niet aan de bak dus iedereen heeft
het nu.
Hoe de bedrijven het bevalt hoe het beter zou kunnen in deze regio, weet ik niet.
5. Ziet u AEO als concurrentievoordeel ten opzichte van andere mainportregio’s?
Of het onderscheidend is als concurrentiefactor tegenover anderen regio’s dan moet je echt naar
internationale regio’s bekijken. Wettelijk zal het niet zoveel verschillen of in Europa. Wat je wel vaak
hoort is dat het in andere landen in Europa makkelijker te verkrijgen is dan in Nederland. Dat zouden
bedrijven die in meerdere landen handel drijven, de wet is hetzelfde Europees, wat je ziet is hoe het
gaat met de handhaving van de wet. Hoe vaak krijg je een controleur langs, die jouw boeken
doorkijkt om te zien dat jij nog aan de eisen voldoet en hoe vaak kijken ze alsnog steekproefsgewijs
of het goed gaat. In de zuidelijke landen zijn de steekproeven en controleurs vaak minder dan in het
westen en Nederland. Vanuit de haven is Hamburg en Le Havre, de noordkant van Frankrijk, België,
Nederland en Duitsland zijn de concurrenten.
6. Wat zou de volgende stap kunnen zijn om AEO te verbeteren?
Mogelijk een douanezone creëren. Binnen deze zone kan de lading vervoerd worden zonder dat de
douane eraan te pas komt, maar daar zitten vaak strikte eisen aan. De voorraad zou dan eigenlijk op
Schiphol moeten blijven liggen, want daarbuiten is het geen vrije handelsverkeer meer. Terwijl als de
hele regio een vrije zone is dan kun je je lading makkelijker verplaatsen. Zeker als AEO van belang is
in deze zone. Op deze manier wordt het aantrekkelijker om AEO te nemen.
7. Wat komt er nou vooral binnen in de haven, zijn dit containers?
Containers ja, maar ook bulk, steenkool en olie. Steenkool gaat op een hoop en wordt met laagjes op
elkaar neergelegd van verschillende leveranciers. Bij olie gaat ook alles door elkaar heen. Hierdoor
weet je niet meer precies wat vandaar vandaan komt.
8. Is een AEO nou interessanter voor bulk of stukgoed?
Stukgoed gaat vaak in een hoop deelladingen, waardoor het lastiger is. Voor bulk waarschijnlijk niet.
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Wat zou nou een innovatieve oplossing kunnen zijn om het voor de bulkgoederen ook
aantrekkelijker te maken?
9. Douaneafhandelingen bulk
Ze melden de lading en geven aan hoeveel ton er aan boord is bij de douane. En vervolgens wordt
het geladen/gelost en daarna opgeslagen. De boot krijgt meetbriefjes mee van hoeveel ton lading er
gelost is en hoeveel van wie en waar de lading dan ligt. Dit staat dan in de boeken en de douane
krijgt dan een opgave, maar de douane kan wel de boeken raadplegen. Klopt het wel of alle
laadbriefjes zijn en kloppen het aantal tonnages aan de land- en zeekant.
Bij olieproducten gaat het vaak ook over een hoop accijnzen. Wanneer hiervan sprake is dan zullen
de controles ook veel strenger zijn.
10. Is AEO alleen voor gewone producten of producten waar ook accijnzen op zitten?
Dit is een lastig issue, want hier zit veel controle op. Ze gaan per tank kijken wat er in- en uit is
geslagen en klopt dat ook met de in- uitslag op de terminale en hoeveel er dan ingekocht is en of de
accijnzen dan ook wel zijn betaald.
Dan is het ook voor de douane lastig om te zeggen jij krijgt AEO, want met dit soort producten is dit
alleen maar lastiger. Dit valt dan waarschijnlijk weer onder de open normen.
Bij de luchtvracht is dit een stuk kleinschaliger, maar wel heel veel pakjes. En AEO betaalt alleen
maar uit bij veel producten en/of hoge waarde.
11. Welke productgroepen in de haven?
Drie hoofdcategorieën:
Droge bulk, natte bulk en stukgoed.
Droge bulk: containers, ertsen, mineralen, zandgrind, agribulk.
Natte bulk: ruwe olie, olieproducten en eetbare oliën (olijf of soja olie).
Stukgoed: Containers, RORO (roll on, roll off), automotives, forceproducts (Boomstammen).
Daarnaast zijn er ook nog staal, koper, aluminium. Allemaal halffabricaten van ijzererts in de haven.
12. In de haven heb je aantal regels van categorieën.
In de haven 1 soort steenkool en bij de douane hebben ze hier opeens 15 regels voor. Elk heeft dus
zijn eigen diggets en dan moet er een vertaalslag gemaakt worden van de havencodes naar de
douanecodes. Maar onderling corresponderen deze codes wel.
Luchtvracht heb je afdeling Cargo, maar je hebt ook de ACN. Hier vragen hoe AEO werkt in de
luchtvracht.
De tussenpartijen kunnen vaak aangeven welke bedrijven je het beste kan benaderen.
Je kunt ook adviesbureaus benaderen die bedrijven helpen om een AEO-status te verkrijgen.
13. Keten van de haven.
1. Schip komt binnen en meld zich voor de haven al aan bij de nautische dienst en dit
systeem staat gekoppeld aan de website.
2. Dan melden zij de agent aan (ladingagent, voor de lading en de scheepsagent, voor bijv.
bemanning of eten). Sommige schepen hebben eigen agenten zoals een Maersk en
andere bedrijven maken gebruik van lokale agenten.
3. Schip gaat vervolgens door de sluis en dan komt er een sleepboot bij.
4. Het schip meldt zich bij de terminal en geeft door wanneer deze daar aankomt en dan
wordt er bemanning klaargezet bij de terminal zodat het schip gelost/geladen kan
worden.
5. Er komen roeiers die ervoor zorgen dat de boten vast komt te zitten aan de kade.
6. Vervolgens worden de producten opgeslagen.
a. Open opslag (kolen, zand);
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b.
c.
d.

7.






Tips:












tanks (natte bulk);
loods (agribulk);
sommige dingen blijven buiten liggen (containers). Kan ook zijn dat containers
worden gestript.
Producten kunnen vervolgens doorgevoerd worden met de trein.
a. Bulk gaat altijd via binnenvaart of spoor.
b. Stukgoed gaat vaak via truck.
Productiebedrijven (Igma) graan gaat vaak door naar achterland of het wordt ter plekke
verwerkt.
Cacao gaat voor een deel naar Berlijn (trein) of het gaat naar de Zaan en daar wordt het
verder verwerkt of naar de Droste.
Retourstromen worden steeds belangrijker, maar het lukt niet altijd. Je kunt geen diesel
in een tank doen waar eerst benzine in zat.
Jeti (kade) is voor olieschepen, daar zitten leidingen en dan wordt de olie naar de tanks
gepompt.
In Amerika is een containerterminal van de haven, maar in Nederland.

Contact opnemen met de Oram, bedrijfsvereniging van de havens. Hebben een overleg
met douane en dat soort zaken met daarbij de bedrijven. Zij weten wie AEO heeft en
welke ervaringen bedrijven daarbij hebben, wat bevalt.
Bedrijven interviewen wat de voordelen zijn en welke knelpunten er bij aan te pas
komen. Wettelijk kan er heel veel, maar in de praktijk is het vaak anders. Veel eisen
worden er gesteld en er moet heel veel administratie digitaal bijgehouden en overlegd
worden.
Je hebt een aantal organisaties waarmee je contact kan opnemen om je informatie te
krijgen. Oram voor regionale havenorganisatie. Zij zijn de juiste partij om informatie te
verkrijgen omdat zij in contact staan met de douane en de bedrijven. Zij kunnen
vertellen werkt het goed, werkt het niet goed, wat zou je kunnen doen om het systeem
beter te maken.
Op nationaal niveau heb je TLN en je hebt de EVO. TLN daar zitten de truckers in, dan
praat je echt over de logistieke dienstverleners die een AEO-status hebben en de EVO is
de Unilever, de grote bedrijven die vaak hun eigen vervoer regelen en vaak een eigen
status hebben. Daar hoor je waarschijnlijk de tips en de trucs van de AEO. Door het via
de tussenschakels te doen hoef je waarschijnlijk niet naar allemaal verschillende
bedrijven toe te gaan, want zij hebben het totale overzicht. Dan heb je zowel het vanuit
de verlader, de transporteur en vanuit de regio hoor je werkt, wat is het voordeel en
werkt het toch niet. Daarbij komt ook naar voren wat het verschil is van AEO in
Nederland en hoe gaat het bijvoorbeeld in Duitsland en de buurlanden.
Wat je zou kunnen doen is dat je bij AEO een onderscheid maakt tussen heavy users en
minder heavy users. Bedrijven die heel veel lading hebben en een grote organisatie
hebben. Wij willen een onderscheid maken high value producten, want die moeten snel
door de keten en met veel BTW.
Wie verstrekt de AEO? Dat is douane en ga daar vragen wat zij willen. Vaak wordt er
een mooi verhaaltje gemaakt, maar dan gaat het in de praktijk anders door de politiek.
Vaak hoor je van bedrijven die in de praktijk ermee werken van zowel de bedrijvenkant
als de douanekant dat als iets anders was gedaan dat het dan beter zou gaan lopen.
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Oram
Naam bedrijf:
Naam geïnterviewde:
Functie:
Datum:
Plaats:

ORAM
Anouk de Morree
Verantwoordelijk: Havenlobby, Consultatie haventarieven, Beleid
sector scheepsagenten, Douanebeleid, Beleid scheepsbewegingen
28-04-2015
Amsterdam

1. Mogen wij uw naam vermelden in ons onderzoek?
Ja
2. Welke bedrijven in de haven zijn AEO gecertificeerd?
Is een lijst beschikbaar via de douane maar die mag ik niet zomaar doorspelen. De grote partijen
binnen de haven zijn gecertificeerd.
3. Welke bedrijven zijn met AEO bezig/bezig geweest?
Er is een scheepsagent binnen de haven die hier mee bezig is. Ik zal jullie de gegevens doorsturen
dan kunnen jullie een afspraak maken (ondertussen afspraak gemaakt geen respons). Een
scheepsagent is een agent in de haven die de ladingen vertegenwoordigd. Voor bedrijven is het
makkelijker als een agent ook AEO gecertificeerd is.
4. Weet u waarom bedrijven AEO zijn gaan aanvragen?
Waarschijnlijk omdat dit voordelen geeft, maar heb al genoeg bedrijven gehoord die er geen
voordeel in zien.
5. Welke high value producten worden via de haven getransporteerd?
Amsterdam heeft niet echt high value producten, koffie en cacao zijn meer seizoensgebonden
producten. Olie is meer opslag, dit wacht tot een goede prijs. Stukgoed hebben we in Amsterdam
ook niet zo veel, elektra zit meer in containers en dat gaat dus via Rotterdam net als ander stukgoed.
Nou is elektra wel een high value product. Tweede hands elektronica heeft wel de uitvoer via
Amsterdam, dit doet de Ter Haak groep die AEO gecertificeerd is.
6. Wat voor soort producten zijn opkomend/hebben toekomst in de haven?
Stel cacao/koffie vallen weg wat is dan de grote business in de PoA. Amsterdam is ook een energie
haven. Er komt wel steeds meer weerstand tegen kolen en vervuilende energie. Grote vraag naar
duurzame energie. Voorlopig geen alternatief dat zoveel energie geeft dat kolen niet meer nodig
zijn. Voorlopig zit het er nog en kolenterminals zijn leden ORAM wel bezig met ontwikkelingen zoals
biomassa en verbranding van houtsnippers. Behouden als stad vanwege motor om duurzame
energie hier naar toe te halen. Lange termijn, meer innovatie in haven te hebben. Dus plek waar
meer ontstaat waar je wat ontwikkeling wil. Korte termijn minder papier, minder kranten nu
vanwege digitalisering. Auto’s invoeren misschien in de toekomst ook wel minder. Allemaal langer
termijn. Gaat van alles veranderen 100 jaar geleden heel anders, nu ook anders. Dus over 100 jaar
wel weer anders. Amsterdam kan niet volledig geautomatiseerd worden. Blijven kleine producten
die in andere dozen moeten en doorgevoerd moeten worden. Uitpakken van container kan niet
automatisch, wel het verplaatsen van container.
7. Overige informatie
 ORAM is ondernemingsvereniging Amsterdam
 Amsterdam is de 4e haven van Europa
 Amsterdam  koffie en cacao Amsterdam meer bulk
 Ook natte bulk Amsterdam  benzine, olie
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Meer wilde vaart, koper kijkt, laatste moment kijken waar ga ik naar toe (trader kijkt
naar prijs, deze goed, dan vervoeren)
Rotterdam meer containers, veel lijndiensten
Laatste ontwikkelingen nieuwe douane wetboek UCC
AEO wordt verplicht gesteld, moet je hebben.
Idee was voordelen, in de praktijk heel veel vragen zien ze niet de voordelen. Niet
minder controles en daarbij de monitoring om certificaat is lastig.
Redenen dubbel doen, formulieren invullen, gegevens doorgeven.
Ondanks dat het zoveel tijd kost, wordt het toch verplicht vanuit de EU, niet weten welk
certificaat er precies verplicht word.
Grote bedrijven hebben AEO-certificaat.

Douane
Naam bedrijf:
Naam geïnterviewde:
Functie:
Datum:
Plaats:

Douane Nederland
Fred Zuidam
Douane Amsterdam
12-5-2015
Amsterdam

1. Kunt u de voor en nadelen benoemen die de overwegen maken om wel of niet een AEOcertificaat te nemen?
Voordelen:

Minder fysieke controles;

Voorrang bij controle (wanneer geselecteerd);

Verlegging (plaats) van fysieke controles;

Vooraf informeren over fysieke controle;

Eenvoudige procedure nieuwe douanevergunning;

Matiging van de zekerheid (nationaal besluit);

Wederzijdse erkenning (Japan en USA);

Vergunning AEO duurt niet lang, vergunning aanvragen niet AEO bedrijf duurt zo maar 8-12
weken.
Nadelen:

Specifieke markt;

Bepaalde goederen;

Bedrijven weten wel iets over AEO, maar niet de voordelen die AEO geeft.
2. Voert de Douane nog steeds controles uit als een bedrijf AEO gecertificeerd is?
Ja, de douane voert nog steeds controles uit.
Zo ja, waar en hoe vaak?
Dit ligt aan het (risico)profiel hoe vaak dit voorkomt.
3. Ziet u AEO in de toekomst als een standaard voor het internationale handelsverkeer?
Grensoverschrijdend heeft AEO een toekomst. Op dit moment bevinden veel geautoriseerde
marktdeelnemers zich in de trusted trader (achteraf controle) en de douane gaat de focus leggen op
bedrijven die zich bevinden in de physical checks (pech bedrijven). Dit zijn bedrijven die AEO nu nog
niet zien als een must, maar door de focus hier op te leggen krijgen de bedrijven wekelijks of
dagelijks een douane controle. Bedrijven gaan dit langzamerhand “vervelend” vinden en kiezen dan
evengoed voor AEO om van de dagelijkse of wekelijkse controle af te komen.
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4. Waarom word AEO verplicht en dan welk certificaat?
Het wordt niet verplicht alleen doordat AEO steeds groter en bekender wordt zal bijna elk bedrijf
een AEO-certificaat nemen.
5. Word het gebied internationaal uitgebreid, dus niet alleen VS en Japan maar ook andere
Aziatische en Amerikaanse landen?
Vanuit Europa is er een wederzijdse erkenning en de douane is met China bezig. Nu wordt er gericht
op belangrijke landen, dus waar komt meeste productie vandaan. Hoe meer bedrijven wereldwijd
AEO nemen hoe betrouwbaarder de wereldproductie wordt.
6. Overige Informatie
De douane staat centraal voor:
A: Afronding
B: Bescherming
C: Concurrentie
D: Dienstverlening
Voordeel van AEO is ook het matigen van zekerheid. Dit houdt in dat bedrijven zonder AEO hun
waarde in zekerheid moeten stellen. Deze waarde betalen zij dan en kan soms oplopen tot 2 miljoen.
Bedrijven met een AEO-certificaat hoeven maar de helft of zelfs 20 tot 0% waarde in zekerheid te
stellen.
Het proces van binnenkomende goederen gaat in grote stappen als volgt:
Binnenkomen – invoer – uitvoer – uitgaand
Bedrijven met een AEO-certificaat hebben duidelijk minder last bij deze stappen. Als AEO bij de stap
uitgaand is, is er afgesproken met de douane dat zij alleen kijken naar het zegeltje AEO-status. De
chauffeur moet er alleen voor zorgen dat de container verzegeld is met dit zegeltje.
De douane wil de komende jaren gaan focussen op bedrijven die vallen in de blauwe lijn. Deze
bedrijven worden dan dagelijks/wekelijks gecontroleerd dat de bedrijven het op een gegeven
moment “zat” worden elke keer die controle. Aan de hand hiervan hoopt de douane dat zij dus voor
AEO kiezen en niet meer dagelijks/wekelijks een controle krijgen.
Daarnaast verloopt dit jaar de douane wetvergunning, als bedrijven deze willen verlengen moeten
de bedrijven al voldoen aan de voorwaarden van AEO. Ook dit is een stap om er voor te zorgen dat
steeds meer bedrijven AEO kiezen.
Uiteindelijk is de focus dat 80% van de bedrijven zich bevinden in de groene stroom en 20% in de
blauwe stroom, omdat je altijd bedrijven houdt voor wie het niet relevant is.
De focus op biomassa voor AEO is niet nuttig. Het levert niets op en het zijn bedrijven binnen de
Europese Unie. Het enige moment wanneer dit interessant kan worden is als er bijvoorbeeld iets in
is bijgevoegd om mee te smokkelen. Hier focust de douane zich niet op.
AEO houdt rekening met andere certificaten, dus ook met ISO, maar werkt niet echt samen met ISO.
ISO kijkt al heel gericht naar bepaalde dingen. Bedrijven in de haven moeten zich al houden aan de
internationale regelgeving ISPS, als AEO zich hier nog mee gaat bemoeien is dit alleen maar meer
werk.
De bestaande AEO-certificaten worden niet uitgebreid.
De voordelen van AEO zijn voordelen op de lange termijn. Het klopt dat bedrijven die net AEO
hebben nog niet zo veel van de voordelen merken, dit komt door de handhaving visie op lange
termijn.
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Cargill B.V.
Naambedrijf:
Naamgeïnterviewde:
Functie:
Datum:
Plaats:

Cargill B.V.
Sharmila Hardin
EMEA Corporate Customs Analyst
14-5-2015
Schiphol

Algemene informatie over het bedrijf
1. Mogen wij de naam van het bedrijf benoemen in het onderzoek?
Ja, dat mag. Kan je mij van tevoren informeren op welke wijze? Daarnaast ben ik heel erg benieuwd
naar jullie eindresultaat.
2. Vanuit welke sector opereert het bedrijf?
Wij zijn een productiebedrijf van halffabricaten en importeur en exporteur, in de agrarische sector,
maak ook technisch en industrieel.
3. Welk soort productgroepen verwerkt het bedrijf?
Consumptie producten, veevoeder producten en producten voor de technische en industriële
industrie.
4. Hoeveel werknemers telt het bedrijf?
In Schiphol ongeveer 500 man. Wereldwijd rond de 162.000 vandaag de dag.
5. Vanuit welke land(en) importeert het bedrijf hun goederen?
Vanuit verschillende landen en zijn we actief in ongeveer 62-67 landen wereldwijd.
6. Wie zijn uw grootste klanten?
In elk sector hebben we verschillende grote klanten die overal gevestigd kunnen zijn in de EU, de US,
Rusland en andere landen. Namen geven we voor dit onderzoek niet op.
6.1 Waar zijn deze klanten gevestigd?
Zie bovenstaand antwoord.
7. Van welke mainports maakt het bedrijf gebruik? (Schiphol, PoA, Greenport)
In Nederland Rotterdam en Amsterdam.
8. Zijn er binnen het bedrijf in de nabije toekomst plannen tot uitbreiding?
Dit is vertrouwelijke informatie.
Zo ja, gaat het om een overname of eigen uitbreiding?
Vragen over het AEO-certificaat
1. Over welk type AEO-certificaat beschikt het bedrijf?
Wij gaan tot op heden altijd voor AEO-F, omdat we vaak een eigen fabriek hebben en eigen interne
douane personeel.
2. Is het bedrijf daadwerkelijk zelf gecertificeerd of wordt er gebruik gemaakt van een platform of
partner?
Je certificeert altijd een rechtspersoon. Bij ons is ons rechtspersoon gecertificeerd en de daaronder
vallende business units.
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3. Heeft het bedrijf meerdere vestigingen?
Ja
Zo ja? Beschikken deze vestigingen ook over dit certificaat?
Ja, tenzij er geen sprake is van import, export of andere douaneactiviteiten dan kan het
buiten beschouwing worden gehouden voor de certificering.
4. Sinds wanneer beschikt het bedrijf over dit certificaat?
In 2009 hadden wij onze eerste AEO-F certificaat en voor Cargill B.V. Specifiek vanaf 2010.
5. Waarom heeft het bedrijf specifiek gekozen voor dit certificaat?
We zijn een productiebedrijf met eigen douanepersoneel en processen.
6. Zijn uw klanten ook AEO gecertificeerd?
Onze klanten kunnen AEO-F gecertificeerd zijn. Het gaat binnen AEO niet zozeer dat de klanten AEO
gecertificeerd zijn, maar bedrijven die onderdeel zijn van de Supply Chain bijvoorbeeld leveranciers,
transporteurs, etc.
7. Heeft het bedrijf meer klanten gekregen, omdat zij de AEO-status heeft?
Sommige klanten kunnen er inderdaad waarde aanhechten. Niet alleen binnen de EU maar ook
klanten in de US die C-TPAT gecertificeerd zijn. Klanten vragen er wel om, maar of het daadwerkelijk
tot een stijging heeft geleid is geen onderzoek naar gedaan.
8. Kunt u het AEO-certificaat in uw eigen woorden omschrijven?
Een certificering voor een Europees bedrijf met internationale tradeflows en douane activiteiten,
waarmee enig voordeel behaald kan worden en een positief effect heeft op de reputatie en relatie
met de douane autoriteiten.
9. Welk traject heeft het bedrijf doorlopen om het certificaat te kunnen krijgen?
Het hele stappenplan:

Ondersteuning en commitment van het management gevraagd;

De self-assessment;

De gaps verbetert waar nodig;

De self-assessment en aanvraag ingediend;

Douane audit en on-site controle positief afgerond.
9.1 Hoelang duurde het traject van aanvraag tot uitvoering van het certificaat?
Dit verschilt per land, gemiddeld en in NL zo tussen de 8-12 maanden.
9.2 Heeft u dit zelf gedaan of samen met een consultancybureau?
In het begin met een consultancybedrijf toen er 700 AEO vragen waren maar vandaag de dag doen
we het zelf sinds 2012. Ook mede omdat er nu een self assessment is van 110 vragen.
9.3 Welke kosten ontstonden er tijdens het certificeren?
Niets voor de NL rechtspersoon.
9.4Zijn er tijdens de certificering onverwachte kosten ontstaan?
Niet voor de NL rechtspersoon.
9.5 Waren er tijdens het aanvraagproces onduidelijkheden voor de certificering?
Nee
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9.6 Heeft u zich zelf ingelezen in de certificering?
Ja
Zo ja, was dit dan duidelijk? Zo nee, waarom niet?
Het is duidelijk.
10. Welke interne veranderingen hebben er plaatsgevonden binnen het bedrijf met het
certificaat?
Meer transparantie, bewustzijn van het belang van douaneprocedures en het up to date houden,
hoe om te gaan met incidenten. Voor de rest geen extreme veranderingen.
11. Wat voor invloed hadden de veranderingen op het personeel en moesten zij hiervoor
omgeschoold worden?
Ons personeel wordt al geschoold als zijnde een van onze interne principes.
12. Hebben er verspillingen (kapitaal/tijd/onduidelijkheid) plaatsgevonden met de invoering van
het certificaat?
Nee.
13. Welke voordelen heeft het bedrijf behaald door middel van het certificaat en vanaf wanneer
begon u de voordelen te merken?
Bankgarantie/zekerheid verlaging, minder fysieke controles of mogelijk om een locatie af te spreken,
het verkrijgen van vergunningen gaat sneller, incidenten worden bespreekbaar en direct gemeld bij
de douane en kunnen boetes vermeden worden door een transparante communicatie en klanten
vragen erom.
14. Is het certificaat een eenmalige investering of kan het gezien als een soort van abonnement?
Een abonnement, je zult altijd aan de AEO eisen moeten voldoen en dus onderhouden, anders wordt
het geschorst of ingetrokken.
15. Worden er nog steeds controles door de douane uitgevoerd?
Ja
Zo ja: Waar en hoe vaak?
Douane doet vaak administratieve controles, maar ook wel eens fysieke controles. De fysieke
controles binnen NL liggen al vrij laag, maar het hangt meer af van het soort product en waar het
bijvoorbeeld naar wordt geëxporteerd.
16. Hoelang duurt het om de investeringen in het certificaat (gemiddeld) terug te verdienen?
Hier zijn geen onderzoekgegevens van.
17. Hoelang is het certificaat geldig en hoe kan je het certificaat behouden?
Het heeft geen einddatum. Het kan wel geschorst en ingetrokken worden. Je moet een soort van
onderhoudsprogramma opzetten om het te onderhouden.
18. Ziet u nog verbeterpunten voor het certificaat?
19. Ziet u AEO in de toekomst als een standaard voor het internationale handelsverkeer?
Het is meer een middel voor reputatie wat zich kan ontwikkelen tot een standaard.
Zo ja, waarom dan?
20. Heeft het bedrijf nog meer certificaten/keurmerken in haar bezit?
Ja, zie mijn PowerPoint presentatie die ik al heb gemaild.
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Zo ja, Welke?
Mocht het bedrijf in bezit zijn van een ISO certificaat:
1. Welke ISO certificaat(en) bezit het bedrijf?
Verschillende
2. Heeft ISO invloed gehad op het aanvraag traject van AEO?
Jazeker, in het AEO proces kan je naar je ISO certificaat verwijzen. Indien je al aan bepaalde ISO
normen voldoet dan heeft dat zijn voordelen.
Panalpina
Naam bedrijf:
Naam geïnterviewde:
Functie:
Datum:
Plaats:

Panalpina World Transport BV
M.J.T. ten Bloemendal
Country Head of Customs
19-05-2015
Amsterdam - Schiphol

Algemene informatie over het bedrijf
1. Mogen wij de naam van het bedrijf benoemen in het onderzoek?
Ja
2. Vanuit welke sector opereert het bedrijf?
Logistieke dienstverlening / internationaal transport
3. Welk soort productgroepen verwerkt het bedrijf?
Airfreight – Sea freight – Logistics
4. Hoeveel werknemers telt het bedrijf?
+/- 320 vaste medewerkers en 10% flex 5.
5. Vanuit welke land(en) importeert het bedrijf hun goederen?
Alle landen
6. Wie zijn uw grootste klanten?
Multinationals zoals: Philips, Abbot, ASML
6.1 Waar zijn deze klanten gevestigd?
In meerdere landen over de wereld
7. Van welke mainports maakt het bedrijf gebruik? (Schiphol, PoA, Greenport)
Panalpina NL maakt gebruik van haven RTM voor zeevracht, luchtvracht via AMS en MST
8. Zijn er binnen het bedrijf in de nabije toekomst plannen tot uitbreiding?
Vanuit een globaal perspectief wordt hier voortdurend naar gekeken.
Zo ja, gaat het om een overname of eigen uitbreiding?
Zowel via overnames maar ook vanwege uitbreiding en/of groei van de werkzaamheden
Vragen over het AEO-certificaat
1. Over welk type AEO-certificaat beschikt het bedrijf?
AEO-F (veiligheid en douanevereenvoudigingen)
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2. Is het bedrijf daadwerkelijk zelf gecertificeerd of wordt er gebruik gemaakt van een platformof
partner?
Zelf, maakt onderdeel uit van de veilige handelsketen door vervullen van meerdere rollen zoals b.v.
vervoerder, expediteur, en douane-agent
3. Heeft het bedrijf meerdere vestigingen?
Ja, in Nederland hebben wij verschillende Business Units, AMS-MST-EIN-RTM-TLB
Zo ja? Beschikken deze vestigingen ook over dit certificaat?
Uiteraard, alle BU’s vallen onder dezelfde BV
4. Sinds wanneer beschikt het bedrijf over dit certificaat?
Oktober 2008.
Panalpina zat bij de zgn. Pilot v/d Nederlandse Douane waarbij 50 grote en belangrijke Nederlandse
bedrijven het AEO certificaat konden behalen. Dit is overigens ook nog te zien aan ons certificaat nr,
NL AEO F 0000034
5. Waarom heeft het bedrijf specifiek gekozen voor dit certificaat?
Diverse redenen, voornaamste is behoud van de vereenvoudigde douanevergunningen en vanwege
de gestelde eisen klanten / opdrachtgevers
6. Zijn uw klanten ook AEO gecertificeerd?
De meesten wel, echter niet allemaal
7. Heeft het bedrijf meer klanten gekregen, omdat zij de AEO-status heeft?
Ja
8. Kunt u het AEO-certificaat in uw eigen woorden omschrijven?
Europese status/erkenning dat je een geautoriseerde marktdeelnemer bent en een veilige partner in
de internationale handelsketen. Antiterrorisme Maatregel.
9. Welk traject heeft het bedrijf doorlopen om het certificaat te kunnen krijgen?
Self Assessment met behulp van de AEO Guidelines. Zoals al gezegd zat Panalpina in de pilot met de
douane maar hebben wij inmiddels al 2x succesvol een AEO monitoring doorlopen (1x bureautoets
en 1x veldtoets, staat gelijk aan herbeoordeling)
9.1 Hoelang duurde het traject van aanvraag tot uitvoering van het certificaat?
+/- 6 mnd.
9.2 Heeft u dit zelf gedaan of samen met een consultancybureau?
Samen met douane consultancy bureau (objectiviteit)
9.3 Welke kosten ontstonden er tijdens het certificeren?
Consultancykosten
9.4 Zijn er tijdens de certificering onverwachte kosten ontstaan?
Nee
9.5 Waren er tijdens het aanvraagproces onduidelijkheden voor de certificering?
Nee
9.6 Heeft u zich zelf ingelezen in de certificering?
Ja
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Zo ja, was dit dan duidelijk? Zo nee, waarom niet?
Ja
10. Welke interne veranderingen hebben er plaatsgevonden binnen het bedrijf met het
certificaat?
AEO Control Framework, AO/IB preventieve en correctieve IC’s incl. periodiciteit beschreven.
10.1 Wat voor invloed hadden de veranderingen op het personeel en moesten zij hiervoor
omgeschoold worden?
AEO Awareness trainingen alle medewerkers, eisen gesteld aan medewerkers douane-afdelingen
(opleiding declarant)
11. Hebben er verspillingen (kapitaal/tijd/onduidelijkheid) plaatsgevonden met de invoering van
het certificaat?
Onbekend
12. Welke voordelen heeft het bedrijf behaald door middel van het certificaat en vanaf wanneer
begon u de voordelen te merken?
Echte voordelen zijn nog steeds punt van discussie tussen bedrijfsleven en douane. Behoud van
douanevergunningen aangezien zonder vergunningen niet kan worden gewerkt en matiging van de
borgstelling douane (in ons geval tot 0,00 euro) zijn een bewezen voordeel.
13. Is het certificaat een eenmalige investering of kan het gezien als een soort van abonnement?
AEO Monitoring is onderdeel van het kwaliteitssysteem van Panalpina waarbij d.m.v. PDCA (Plan-DoCheck-Act) binnen de CIP (Continious ImprovementCircle) AEO Compliance gewaardborgd blijft. Ziet
het dus maar als een soort van abonnement.
14. Worden er nog steeds controles door de douane uitgevoerd?
Ja
Zo ja: Waar en hoe vaak?
Jaarlijks d.m.v. monitoring (bureautoets en veldtoets)
15. Hoelang duurt het om de investeringen in het certificaat (gemiddeld) terug te verdienen?
Onbekend
16. Hoelang is het certificaat geldig en hoe kan je het certificaat behouden?
Onbeperkt geldig en behoudt d.m.v. succesvol doorstaan van de jaarlijkse monitoring.
17. Ziet u nog verbeterpunten voor het certificaat?
Niet direct. De douane dient er nu echter wel voor te gaan zorgen dat alle genoemde voordelen
(eindelijk) zichtbaar gaan worden door nu juist de bedrijven te gaan controleren die (nog) géén
certificaat hebben. Op dit moment heeft de douane vanwege capaciteitsproblemen alleen oog voor
de gecertificeerde bedrijven en het onderhoud daarvan (AEO monitoring). Dit zorgt er dus voor dat
de niet AEO gecertificeerde bedrijven juist nauwelijks worden gecontroleerd, terwijl juist daar de
grootste risico’s liggen.
18. Ziet u AEO in de toekomst als een standaard voor het internationale handelsverkeer?
Ja.
Zo ja, waarom dan?
Nieuwe Europese douanewetgeving (UCC) maakt uitvoering van douanewerkzaamheden zonder
AEO zo goed als onmogelijk.
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19. Heeft het bedrijf nog meer certificaten/keurmerken in haar bezit?
Ja
Zo ja, Welke?
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 TAPA A GDP ERKENDE VERLADER LUCHTVRACHT
Mocht het bedrijf in bezit zijn van een ISO certificaat:
1. Welke ISO certificaat(en) bezit het bedrijf?
Zie bovenstaand
2. Heeft ISO invloed gehad op het aanvraag traject van AEO?
Ja
Vragen met betrekking op de bedrijfsketen
1. Kunt u de gehele keten van het bedrijf beschrijven?

1.1 Welke rol speelt het bedrijf binnen deze keten?
Behalve Manufacturer speelt Panalpina één of meerdere rollen in de keten
1.2 Kunt u aangeven waar in de keten AEO van toepassing is?
In alle rollen, hier geldt dan ook echt dat alle schakels in de keten gecertificeerd moeten zijn, anders
is de keten doorbroken en vervalt daarmee de AEO status
1.3 Zijn er nog meer schakels binnen deze keten AEO gecertificeerd?
Zie 1.2
1.4 Als niet alle schakels gecertificeerd zijn, welke invloed heeft dit dan op het proces?
Zie 1.2
1.5 Kunt u de doorlooptijden in de keten per schakel aangeven?
Nee, wat zeker is dat wanneer de keten doorbroken is dit de doorlooptijd nadelig zal beïnvloeden.
1.6 Merkt u door middel van het AEO-certificaat verkorting van de doorlooptijden?
Ja
Zo ja, waar blijkt dat uit?
Voorbeeld; Minder douane controles
2. Van welke vervoersmodaliteiten maak het bedrijf gebruik?
Alle voorkomende vervoersmodaliteiten. Vaak ook een combinatie van de verschillende
modaliteiten (b.v. vervoer via containership naar haven RTM, container daarna via barge naar inland
terminal, via truck van inland terminal naar magazijn)
Vragen met betrekking op de bedrijfsketen
1. Kunt u de gehele keten van het bedrijf beschrijven?
Invoer ruwe grondstoffen, productie halffabricaat, opslag voorraad, transport naar de klant.
1.1 Welke rol speelt het bedrijf binnen deze keten?
Importeur, producent, exporteur / leverancier van halffabricaten.
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1.2 Kunt u aangeven waar in de keten AEO van toepassing is?
In de gehele keten.
1.3 Zijn er nog meer schakels binnen deze keten AEO gecertificeerd?
Ja, we vragen AEO-certificaten of security statements op van EU/non-EU leveranciers, van de
transportbedrijven die wij gebruiken en andere 3e partijen/dienstverleners.
1.4 Als niet alle schakels gecertificeerd zijn, wat voor invloed heeft dit dan op het proces?
Het heeft niet direct invloed, indien nodig kan een security declaration altijd opgevraagd worden van
de schakel die niet gecertificeerd is en dan is dat ook voldoende.
1.5 Kunt u de doorlooptijden in de keten per schakel aangeven?
Nee, dat verschilt per locatie, product etc.
1.6 Merkt u door middel van het AEO-certificaat verkorting van de doorlooptijden?
We hebben daar wel eens onderzoek naar gedaan. Het heeft niet direct impact om de standaard
doorlooptijd. Het kan wel invloed hebben in bepaalde situaties zoals bijv: de douane kiest voor een
administratieve controle i.p.v. voor een fysieke omdat we AEO gecertificeerd zijn wat tijd scheelt. Je
spreekt een locatie en/of datum, tijd af met de douane voor een fysieke controle bijv. tijdens het
lossen van een product. Een aanvraag van een douanevergunning kan sneller verlopen, dit zorgt er
ook voor dat we sneller met een bepaalde douane regime kunnen starten bijv.
Zo ja, waar blijkt dat uit?
Zie bovenstaand antwoord.
2. Van welke vervoersmodaliteiten maak het bedrijf gebruik?
Zee- en binnenlandse scheepvaart, trucks en heel af en toe luchtvervoer.
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Bijlage 8: Enquête AEO bedrijven
De enquête is ingevuld door 22 bedrijven, achter de verschillende enquêtevragen staat het
deelnemingspercentage weergegeven.
1. Wat is de naam van het bedrijf (niet verplicht)?(100%)
Vanuit de enquête hebben 22 bedrijven gereageerd, waarvan vijftien bedrijven hun bedrijfsnaam
hebben opgegeven. Echter, voor dit rapport blijven de bedrijfsnamen anoniem.
2. In welke sector is het bedrijf werkzaam (retail, vervoer, opslag, etc.)?(100%)
Sector AEO bedrijven
Expeditie
Transport
Handel/export
Import
Groothandel
Transport
Dienstverlening
Vervoer, op- en
Expeditie
overslag
Vervoer
Vervoer
Logistieke
dienstverlening
Trade
Logistiek
Vervoer en opslag
Opslag & vervoer

Expediteur/vervoer
Vervoer
Vervoer & opslag
Lucht- en zeevracht
expeditie
Logistieke
luchtvracht

Import, opslag en
export

Tabel 9: Sectoren AEO bedrijven
3. Wat voor soort productgroepen verwerkt het bedrijf (elektronica, bloemen, onderdelen, etc.)?
(100%)

Productgroepen
Bloemen
Alles zolang het maar uit
China komt
Voornamelijk actief in de
petrochemische sector, niet
zelf producerend
Luchtvrachtgoederen
Diversen
Geconditioneerde
producten voor menselijke
consumptie
Tabel 10: Productgroepen

Allerlei goederen
Pc accessoires

Bloembollen en
vaste planten
Diversen

Voornamelijk
textiel/it
Diversen

Bouwmaterialen en
containers

Scheepsonderdelen
en kleding

Kunstwerken

Luchtvracht en
special cargo
Diensten

Dienstverlening

Zeer divers

Elektronica, kleding
en onderdelen

Diversen

Alcohol

4. Van/naar welke landen importeert/exporteert het bedrijf de goederen (EU, VS,Azië, etc.)? (100%)
Import/exportlanden
Zuid-Amerika N.V.T.
EU, VS,
Azië
Vanuit
China
en Afrika
CND & Azië
China
N.V.T.
Import en
N.V.T.
Als
Diversen
Alle
export
expeditiebedrijf
mogelijke
worldwide
Azië en EU
landen
Geen
EU
Niet
Wij verzorgen de Azië & EU
Alle landen
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Niet
Global
Tabel 11: Import/export landen

Veel

im/export voor
onze klanten
wereldwijd
Wereldwijd

in de wereld

5. Van welke mainports maakt het bedrijf gebruik? (100%)
Mainports
Schiphol
13 (59,1%)
Amsterdamse haven
2 (9,1%)
Greenport
0 (0%)
Ander:
7 (31,8%)

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdamse haven

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam
Tabel 12: Mainports
6. Over welk AEO certificaat beschikt het bedrijf? (77,3%)
AEO-certificaat
AEO-C
AEO-S
AEO-F
Tabel 13: AEO-certificaat

2 (11,8%)
4 (23,5%)
11 (64,7%)

7. Waarom heeft het bedrijf gekozen voor dit certificaat? (77,3%)

Zonder deze certificering krijgen wij niet de douanevereenvoudigingen en vanwege de
gereduceerde checks.

Wij hebben geen loods en verzorgen ook geen inklaringen, dus de AEO-C is voor ons niet van
toepassing, vandaar AEO-S.; Wij hopen met AEO-S een betrouwbare partner te zijn voor onze
voornaamste klanten, expediteuren op Schiphol.

De AEO certificering werd door de douane verplicht om nog normaal op Schiphol te kunnen
functioneren.

Ik neem aan dat "F" vereenvoudig/veiligheid is (?). Omdat als je toch bezig bent, kan je maar
beter de meest uitgebreide hebben.

Flexibiliteit in de logistieke processen.

Klanten hebben erom gevraagd; ons onderscheiden van concurrenten.

Ons bedrijf is gecertificeerd voor douanevereenvoudigingen en veiligheid.

Veiligheid is voor ons bedrijf ook een belangrijk aspect.

Douane vergunningen, beloofde vereenvoudigingen.

Met name om de toen gedane toezeggingen voor wat betreft de voordelen van het AEOcertificaat rondom borgstelling en beperking van de fysieke inzagen door de douane.

Een van de pijlers om klanten op- en rond Schiphol optimaal te kunnen bedienen.

Omdat wij gaan voor douanevereenvoudiging en veiligheid.

Verplicht.

AEO C was noodzakelijk voor vereenvoudigde procedures en aangezien we al TAPA
gecertificeerd waren, ging de S in 1 moeite door.
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Voor ons een goede aanvulling op ISO, is meer branche gericht. Veiligheid en douanezaken
zijn cruciaal in onze business.
Strategisch en op basis van bestaande regelingen en faciliteiten.
Vereenvoudiging van douane aangifte, verlaging van de zekerheidsbedragen.

8. Zijn uw klanten AEO gecertificeerd? (77,3%)
Klanten
Ja
Nee
Tabel 14: Klanten

5 (29,4%)
12 (70,6%)

9. Wie heeft het certificaat aangevraagd? (77,3%)
Aanvraag
Bedrijf zelf
Consultancybureau
Ander
Tabel 55: Aanvraag

15 (88,2%)
2 (11,8%)
0 (0)

10. Kunt u een indicatie geven wat de kosten waren voor certificatie? (77,3%)
Kosten
Nee
Ander:
 € 5.000, € 8.000, Ca. € 5.000, € 5.000,Tabel 66: Kosten

13 (76,5%)
4 (23,5%)

11. Welke voordelen heeft het bedrijf met het certificaat (kortere leadtime, snellere afhandeling,
etc.)? (77,3%)











Snellere afhandeling en open communicatie met douane. Makkelijker vergunningen
aanvragen.
De voordelen zijn nu nog moeilijk in te schatten, wij denken op de langere termijn dat de
certificering ons meer klanten op gaat leveren.
Er zijn voor onze branche niet significante voordelen zichtbaar.
Er zouden minder controles zijn bij binnenkomst, wat de levering sneller maakt. In de praktijk
is dit slechts ten delen waar.
Snellere afhandeling, sterke positie op de markt.
Klanten/toekomstige klanten zien het als een voordeel.
Nog betrouwbare relatie met Douane.
Behoud alle mogelijke douane vergunningen; minder/andere controle, waardoor tijdwinst te
behalen is bij afhandeling zendingen; verlaging borgstelling.
Liuy.
Uiteindelijk minder voordelen dan verwacht, ook omdat klanten voor het merendeel geen
AEO-er zijn. Alleen borg is verminderd, maar fysieke inzagen zijn eigenlijk alleen maar meer
geworden.
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Op dit moment nog geen directe voordelen zichtbaar.
Snellere afhandeling en doorlooptijd van het goederentransport.
Verplicht.
We kunnen gebruik maken van vereenvoudigde procedures (DGVS).
Korte lead time, snelle afhandeling, sterke schakel in de gehele keten.
Tot op heden weinig.
Snellere afhandeling; Lagere zekerheid; Minder fysieke controles.

12. Ziet u nog verbeterpunten voor het certificaat? (40,9%)











Nee.
Nee.
Vooralsnog heb ik het gevoel dat het “schijnveiligheid” is en niet heel veel toevoegt. Er zou
ook veel meer bekendheid aan gegeven moeten worden. De meeste klanten (en ook
toeleveranciers) hebben er nog nooit van gehoord.
Niet echt, maar het kan natuurlijk altijd beter.
Wat ook de doelstelling is bij AEO is dat de lijn van AEO gecertificeerde bedrijven al begint in
het land van herkomst en/of land van bestemming. Nu zijn er nog verschillende systemen die
elkaar niet erkennen. Hoewel dit voor ons bedrijf niet echt relevant is, is homogeniteit
belangrijk voor het antwoord op de volgende vraag!
-/
Nee

13. Ziet u AEO in de toekomst als een standaard voor het internationale handelsverkeer?(27,3%)
Toekomst AEO?
Nee
Ander:
 I.c.m. luchtvrachtveiligheid
 Maar dan moet er wel meer naamsbekendheid aan
gegeven worden
 Homogeniteit tussen de verschillende AEO
bedrijven/landen
 Er dient een collectief standaard opgesteld te worden
Tabel 17: Toekomst AEO?

2 (33,3%)
4 (66,7%)
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