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Wat is AEO?
AEO staat voor Authorised Economic Operator en is een certificaat dat door de douane wordt
afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Met deze certificeringen wordt de
communicatie met de douane vereenvoudigd en gestroomlijnd.

Waarom AEO?
Voor opdrachtgevers is het AEO certificaat een bewijs dat processen in de
organisatie goed en veilig geregeld zijn. U toont ermee aan dat uw organisatie
financieel gezond is en dat de goederenadministratie transparant is.
Sommige marktpartijen eisen van hun partners dat zij AEO-gecertificeerd zijn.
U komt eerder in aanmerking voor douanevereenvoudigingen
U wordt aan minder fysieke controles en documentcontroles onderworpen
U kunt verzoeken of een controle op een bepaalde plek kan plaatsvinden
U hoeft minder gegevens te verstrekken in de summiere aangiften
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Welke certificeringen kent AEO?

Mogelijkheden

Een bedrijf kan als volgt
gecertificeerd worden:

Boostlogix wil u graag adviseren welke AEO certificering
het beste bij uw bedrijf past.

AEO-C

AEO-F

AEO-S

(douanevereenvoudiging)

(AEO-C
& AEO-S
gecombineerd)

(security
& safety)

Boostlogix biedt u:
Getoetst AEO basisdossier
Audit draaiboek (wordt vooraf afgestemd met management)
Audit rapport (inclusief verplichte self-assessment samenvatting)
Dossierbeheer
Presentatie van uitkomsten van de audit aan personeel

De jaarlijkse audits verzorgt Boostlogix zowel op losse
basis als in een voordelige abonnementsvorm. Bij een
abonnement worden de audits periodiek ingepland en
heeft u daar zelf geen omkijken naar. Ook het bezoek
van onze “mystery guest” behoort tot het abonnement.
Met deze audit aanpak weet u zeker dat u uw zaken
goed op orde heeft. Dat is belangrijk wanneer controles
plaatsvinden, maar ook om het aspect veiligheid
op het netvlies van de medewerkers te houden. Het
abonnement is altijd en direct opzegbaar.
Met een quickscan licht Boostlogix geheel vrijblijvend
uw organisatie door waarna een voorstel volgt voor het
implementeren van het juiste AEO certificaat. Heeft u
interesse in deze gratis quickscan? Neem dan gerust
contact op.

Roadmap begeleiding AEO-F
Adviesrapport

Quickscan

Opstellen handboek
Fitgap
Verschil tussen huidige
en gewenste procedures
/ processen / fysieke
veiligheidseisen

Procesmapping en
procedures
Opstellen / aanvullen
bedrijfshandboek en procedures
volgens ISO 28.000

Self-assessment

Verbeterplan

• Risico-analyse
• Samenvatting AEO
self-assessment

• Verbeterplan a.d.h.v.
van de constateringen
self-assessment

Aanvragen AEO
• Start communicatie
met douane
• Wegens lange doorlooptijd bij
douane Audit tijdig aanvragen

Natraject

Audit begeleiding

Pre-audit

Workshops

Evaluatie

• Boostlogix is aanwezig bij
de daadwerkelijke audit
• Boostlogix monitort de
aanvraag procedure

• Mystery-guest bezoek
• Audit interviews
• Opvragen gegevens

• Trainen medewerkers op
nieuwe procedures
• ...Veiligheidsrisico’s
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