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EEN AEO-VERGUNNING:
EEN MUST VOOR JE BEDRIJF

AEO

Ken jij de Authorised Economic Operator (AEO)-vergunning al? Deze toont aan de douane en je zakenpartners dat je
een betrouwbare speler bent op de internationale markt. Onmisbaar voor elk importerend en/of exporterend bedrijf.
Wat zijn de voordelen van een AEO-vergunning?
• Tijdswinst en kostenbesparend. Bepaalde douaneprocessen verlopen eenvoudiger, dus spaar je tijd en kosten uit;
• Flexibiliteit. Je krijgt minder controles, bepaalt zelf waar die worden uitgevoerd en je bent op de hoogte van
aangiftes vooraf;
• Internationale erkenning. Je toont aan je partners en klanten dat je betrouwbaar en efficiënt werkt, wat je een
commercieel voordeel oplevert;
• Efficiëntere douaneprocessen en dus minder gedoe. Omdat je bijvoorbeeld een vermindering of vrijstelling van
zekerheidsstelling krijgt;
• Een optimaal beveiligde supply chain.
Om van die voordelen te genieten, moet je natuurlijk eerst zo’n AEO-vergunning verkrijgen. Een lang en vrij complex traject.
Met onze expertise helpen we je die stappen zo efficiënt mogelijk te doorlopen.

ADVIES
Onze ervaren werknemers zijn nauw betrokken bij douanegerelateerde materie, zowel op Europees (DG TAXUD) als lokaal
niveau. Je kan op ons rekenen voor onder andere:
• advies over AEO zelf;
• ondersteuning bij de aanvraag van je vergunning;
• hulp bij het invullen van de verplichte Self Assessment-vragenlijst bij de aanvraag.

BEGELEIDING
Samen doorlopen we het hele aanvraagtraject. Zo geven we je bijvoorbeeld advies over de inhoud en kwaliteit van
je antwoorden. Bovendien kunnen we je ook begeleiden bij het opstellen van bijlagen en procedures en het samenstellen
van een op maat gemaakt dossier. Ook na de erkenning kan je bij ons terecht voor ondersteuning en professioneel advies.

AEO-TOOL: BLIJF HET PAPIERWERK DE BAAS
Om alles nog vlotter te laten verlopen, ontwikkelden we een eigen AEO-tool. Die vereenvoudigt alle processen
die bij een aanvraag komen kijken zodat je heel wat tijd bespaart. In onze tool kan je bijvoorbeeld makkelijk de Self
Assessmentvragenlijst beheren, coördineren en opvolgen. Wil je een bestaande vergunning herevalueren?
Ook daarbij biedt de AEO-tool je de nodige hulp.
Wist je trouwens dat je investeringen tot wel 50% gesubsidieerd kunnen worden? Laat je hierin professioneel begeleiden en
vraag ons naar de voorwaarden.
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