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1. Inleiding 
Het EU-portaal voor handelaren voor eAEO (“eAEO-STP”) is bedoeld als een centraal punt waar 
handelaren (of hun vertegenwoordigers), geïdentificeerd aan de hand van een EORI-nummer, 
toegang toe hebben voor het beheer van AEO-zaken. Om preciezer te zijn: eAEO-STP is een 
module in de generieke portaalsite voor handelaren (Generic Trader Portal – “GTP”) die 
gebruikers specifieke functionaliteiten biedt voor de raadpleging en het beheer van de gegevens 
van hun marktdeelnemer (Economic Operator – “EO”). 
 
De EO-gegevens uit eAEO-STP worden verzonden en opgeslagen in EOS, de door de 
douanebeambten gebruikte backoffice-toepassing. 
eAEO-STP moet dus met EOS communiceren om de acties en gegevens van handelaren door 
te geven aan EOS, maar ook om kennisgevingen te ontvangen van acties of verzoeken (zoals 
een verzoek om aanvullende informatie) van douanebeambten in de backoffice. 
 
Deze diensten biedt eAEO-STP aan de handelaren: de indiening van nieuwe aanvragen, de 
raadpleging en het beheer van die ingediende aanvragen, en de raadpleging en het beheer van 
de AEO-aanvragen en AEO-vergunningen. 
 
Om een geautoriseerde marktdeelnemer (“AEO”) te worden, moet een marktdeelnemer een 
aanvraag indienen. Wanneer de ontvangende douaneautoriteit nagaat of de ingediende 
aanvraag aan de specifieke voorwaarden voldoet en de aanvraag aanvaardt, wordt deze een 
AEO-aanvraag. Indien de handelaar voldoet aan de voorwaarden om een AEO te worden, wordt 
de AEO-vergunning afgegeven door de beschikkende douaneautoriteit. Er kan voor een EO op 
ieder gegeven moment slechts één geldige AEO-vergunning zijn. 
 
Deze handleiding geeft een overzicht van de verschillende pagina’s die toegankelijk zijn voor de 
handelaren of hun vertegenwoordigers voor het beheer van de AEO-gegevens. Ook wordt 
beschreven welke acties met betrekking tot deze gegevens kunnen worden verricht en hoe deze 
acties op elke pagina worden weergegeven. 
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2. Gemeenschappelijke kenmerken 
 
De volgende elementen staan op meerdere pagina’s van eAEO-STP. 

 
1. Tooltips: 

Naast sommige velden of vakken van de pagina staan tooltips om de gebruiker te helpen de 
weergegeven informatie te begrijpen of het formulier in te vullen. 
 
 
2. Verplichte elementen: 
Verplichte vakken en velden zijn gemarkeerd met een *. Alle verplichte velden moeten worden 
ingevuld om het formulier in kwestie in te dienen. 
 
 
3. Gemeenschappelijke actieknoppen: 

 Door op de knop “Indienen” te klikken wordt het formulier in EOS ingediend. 
Indien EOS fouten bij de bedrijfsvalidatie vaststelt, wordt bovenaan de pagina een lijst met 
fouten weergegeven. 
Nadat het formulier is ingediend, kan de naar EOS gestuurde informatie als read-only (alleen 
lezen) worden geraadpleegd door de handelaar. 
 
 

Door op de knop “Opslaan als concept” te klikken, wordt het formulier met de 
ingevulde gegevens lokaal als concept opgeslagen zonder dat deze worden gevalideerd en het 
formulier in EOS wordt ingediend. 
Een concept kan opnieuw worden geopend, verwijderd of ingediend. Is het formulier ingediend, 
dan wordt het concept automatisch verwijderd. 
Deze knop staat alleen op bepaalde pagina’s. 
 
 
4. Bijlagen: 
Op sommige pagina’s kunnen gebruikers bestanden uploaden en toevoegen aan het formulier 
dat zij in EOS willen indienen. 
 
Dit mogen alleen zip- of pdf-bestanden zijn (.zip of.pdf). Het bestand mag niet groter zijn dan 
20 MB en de bestandsnaam mag niet meer dan 32 tekens zonder spaties bevatten. 
 
Aangezien de door de handelaren verstrekte bijlagen ook moeten worden geraadpleegd door de 
douaneautoriteiten in EOS, wordt de GTP-functie “Bijlagen” niet gebruikt. In plaats daarvan 
worden de bijlagen verstuurd naar en opgeslagen in EOS. Deze bijlagen kunnen dus 
rechtstreeks vanuit de betrokken eAEO-STP-pagina(‘s) worden geraadpleegd, maar niet op de 
pagina “Bijlagen” van de GTP. 
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3. Ingediende aanvragen 
 
In dit deel worden de verschillende pagina’s beschreven die betrekking hebben op de 
ingediende aanvragen. 



eAEO-STP v1.3.0.0 - Handleiding  

 

3.1. Raadpleging 

 
Figuur 3.1.1 - Pagina Mijn ingediende aanvragen 

 
De handelaar of zijn vertegenwoordiger kan de lijst van ingediende aanvragen voor een 
specifiek EORI raadplegen door op eAEO - Mijn ingediende aanvragen te klikken in het menu 
aan de linkerkant. 
Aangezien er slechts één “actieve” aanvraag in de hele EU kan zijn, bestaat de lijst uit de 
actieve ingediende aanvraag en eventuele in het verleden ingediende, niet-geldige aanvragen. 
 
Beknopte informatie over elke aanvraag die uit EOS is opgevraagd, kan worden bekeken. Vanaf 
deze pagina kunnen de details van een specifieke aanvraag worden geraadpleegd. 
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Figuur 3.1.2 - Raadplegingspagina ingediende aanvragen 
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Op deze pagina staan de details van een ingediende aanvraag. 
 
Afhankelijk van de actuele status van de geraadpleegde aanvraag kunnen er bepaalde acties op 
die aanvraag worden verricht: 
 
 

 
 
Om intrekking verzoeken (zie 3.4. Intrekking); 

 

 
 
Om wijziging verzoeken (zie 3.3. Wijziging). 

 

 
 
Hergebruik een ingediende aanvraag (zie 3.6 Hergebruiken ingediende aanvraag). 

 
 
Wanneer de douaneautoriteit hierom vraagt, kan de handelaar of zijn vertegenwoordiger 
aanvullende informatie over een aanvraag verstrekken (zie 3.5.Aanvullende informatie). 
Deze informatie kan onderaan de pagina worden geraadpleegd, samen met de details van de 
ingediende aanvraag. 
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3.2. Indiening nieuwe aanvraag 

 
Figuur 3.2.1 - Pagina landkeuze 

 
Een nieuwe aanvraag wordt aangemaakt door op eAEO - Creëer ingediende aanvraag te 
klikken in het menu aan de linkerkant. 
Eerst moet een land worden geselecteerd waarvoor de nieuwe aanvraag wordt aangemaakt. 
 
Het land van de ingelogde gebruiker (dat wil zeggen de handelaar of zijn vertegenwoordiger) 
wordt altijd voorgeselecteerd op basis van de EORI-informatie van de gebruiker. 
 
De ingelogde gebruiker mag niet verdergaan met de aanmaak van een nieuwe aanvraag via 
eAEO-STP indien; 

1. er voor een geselecteerd land een nationaal portaal voor handelaren (National Trader 
Portal of NTP) bestaat, de URL van het betreffende NTP wordt weergegeven in het 
bericht met de foutmelding. 

2.   niet wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden; een nieuwe aanvraag kan niet worden 
ingediend door de aanvrager als deze; 

 al een geldige aanvraag (dat wil zeggen met een status ingediend of aanvaard) heeft 
lopen; 

 er sprake is van een niet afgewezen AEO-aanvraag zonder AEO-vergunning; 

 in het bezit is van een geldige (dat wil zeggen niet geschorste of ingetrokken) AEOF-
vergunning; 

 in de afgelopen 3 jaren een door de beschikkende douaneautoriteiten ingetrokken 
AEO-vergunning heeft gehad.  

 
De reden dat een nieuwe aanvraag niet door de ingelogde gebruiker kan worden 
ingediend wordt weergegeven in het bericht met de foutmelding. 

 
In het overige geval krijgt de gebruiker toegang tot de pagina voor de aanmaak van een nieuwe 
aanvraag. 
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Figuur 3.2.2 - Pagina indiening nieuwe aanvraag 
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Via deze pagina kan de handelaar een nieuwe aanvraag indienen bij een ontvangende 
douaneautoriteit in EOS. 
 
In sommige velden wordt automatisch de informatie ingevuld die uit het EORI van de ingelogde 
gebruiker is opgevraagd. 
 
 

 
Figuur 3.2.3 - Indiening nieuwe aanvraag - Items bekijken 

 
Een nieuwe aanvraag kan worden geraadpleegd onder “Items” in het menu van het algemene 
portaal voor handelaren (GTP). 
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3.3. Wijziging 

 
Figuur 3.3.1 - Pagina voor verzoek wijziging AEO-aanvraag 

 
Onder bepaalde voorwaarden — de aanvraag heeft de status “S” (submitted - ingediend) en de 
betrokken lidstaat heeft geen NTP — kan om wijziging van een ingediende aanvraag worden 
verzocht door op de knop “Om wijziging verzoeken” te klikken op de raadplegingspagina voor 
ingediende aanvragen (zie 3.1.Raadpleging). 
 
Deze pagina bevat dezelfde velden als de aanmaakpagina en de meeste ervan kunnen worden 
bewerkt. 
Onderaan de pagina is een extra vak “Wijzigingsverzoek” opgenomen waar gebruikers hun 
wijzigingsverzoek kunnen motiveren. 
 
In sommige velden wordt automatisch de informatie ingevuld die uit het EORI van de ingelogde 
gebruiker is opgevraagd. 
 

 
Figuur 3.3.2 - Verzoek wijziging ingediende aanvraag - Items bekijken 

 
Een wijzigingsverzoek van een ingediende aanvraag kan worden geraadpleegd onder “Items” in 
het GTP-menu. 
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3.4. Intrekking 

 
Figuur 3.4.1 - Pagina voor verzoek om intrekking ingediende aanvraag 

 
Onder bepaalde voorwaarden — de aanvraag heeft de status “S” (submitted - ingediend) en de 
betrokken lidstaat heeft geen NTP — kan om intrekking van een ingediende aanvraag worden 
verzocht door op de knop “Om intrekking verzoeken” te klikken op de raadplegingspagina voor 
ingediende aanvragen (zie 3.1.Raadpleging). 
 
De pagina bevat uitsluitend de referentie van de ingediende aanvraag en een tekstveld waar de 
gebruiker zijn intrekkingsverzoek kan motiveren. 
 

 
Figuur 3.4.2 - Verzoek om intrekking ingediende aanvraag - Items bekijken 

 
Een intrekkingsverzoek van een ingediende aanvraag kan worden geraadpleegd onder “Items” 
in het GTP-menu. 
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3.5. Aanvullende informatie 
 
De ontvangende douaneautoriteit kan de handelaar (of zijn vertegenwoordiger) in EOS om 
aanvullende informatie over zijn ingediende aanvraag verzoeken. 
Een dergelijk verzoek om aanvullende informatie wordt in eAEO-STP ontvangen als een taak 
die toegankelijk is vanuit het GTP-menu “Dashboard”. 
 

 
Figuur 3.5.1 - Taakpagina aanvullende informatie ingediende aanvraag 

 
In het tabblad “Taak” van de ontvangen kennisgeving kan de gebruiker de gevraagde informatie 
verstrekken in een of meer van de volgende vormen: 
1. een beschrijving in tekstvorm; 
2. een of meer bijlagen (d.w.z. bestanden); 
3. een gewijzigde versie van de ingediende aanvraag. 
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Zodra één optie is gekozen, wordt het overeenkomstige vak opengeklapt. Om zijn antwoord in te 
dienen, moet de gebruiker het (de) geselecteerde vak(ken) invullen. 
 
Een concept kan in het GTP-menu (“Drafts”) worden geopend, verwijderd of ingediend. Nadat 
de aanvullende informatie succesvol is ingediend wordt het concept automatisch verwijderd. 
 
 

 
Figuur 3.5.2 - Aanvullende informatie ingediende aanvraag - Items bekijken 

 
Het antwoord op een verzoek om aanvullende informatie over een ingediende aanvraag kan 
worden geraadpleegd vanuit de ingediende taak (GTP-menu “Dashboard") of vanuit de lijst van 
items (GTP-menu “Items” - zie figuur 3.5.2). 
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3.6. Hergebruiken ingediende aanvraag 

 

 
Figuur 3.6.1.–Kopieer ingediende aanvraag 
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Onder bepaalde voorwaarden — de ingediende aanvraag heeft de status “N” (Not accepted – 
niet aanvaard) en de betrokken lidstaat heeft geen NTP — kan een ingediende aanvraag 
worden hergebruikt door op de Raadplegingspagina ingediende aanvragen op de button “clone” 
te klikken (zie figuur 3.1.2. Raadplegingspagina ingediende aanvragen). 
 
Het doel van deze optie is om de handelaar (of zijn vertegenwoordiger) de mogelijkheid te 
bieden om een nieuwe aanvraag vooraf in te vullen met de beschikbare informatie uit een eerder 
ingediende aanvraag. 
 
Deze pagina is hetzelfde als de pagina voor het indienen van een nieuwe aanvraag (zie 3.2. 
indiening nieuwe aanvraag). De velden worden automatisch vooraf ingevuld met de informatie 
van de ingediende aanvraag die wordt hergebruikt, de informatie kan worden aangepast door de 
handelaar (of zijn vertegenwoordiger). 
 
In sommige velden wordt automatisch de informatie ingevuld die uit het EORI van de ingelogde 
gebruiker is opgevraagd. 
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3.7 Aanvraag AEOF 

 
Figuur 3.7.1.- Pagina indiening nieuwe aanvraag (aanvraag AEOF) 
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Onder bepaalde voorwaarden — de huidige AEO-vergunning voor AEOS/AEOC is geldig (dat 
wil zeggen niet geschorst of ingetrokken) en de betrokken lidstaat heeft geen NTP — kan een  
verzoek voor upgrade worden ingediend voor AEOF door op de raadplegingspagina ingediende 
aanvragen op de button “Request AEOF” te klikken (zie figuur 5.1 raadpleging). 
 
Het doel van deze optie is om de handelaar (of zijn vertegenwoordiger) de mogelijkheid te 
bieden om een nieuwe aanvraag vooraf in te vullen met de informatie van de AEO-aanvraag op 
basis waarvan de huidige AEO-vergunning van de handelaar is afgegeven. 
 
Deze pagina is hetzelfde als de pagina voor het indienen van een nieuwe aanvraag (zie 3.2. 
indiening nieuwe aanvraag). De velden worden automatisch vooraf ingevuld met de informatie 
van de AEO-aanvraag op basis waarvan de huidige AEO-vergunning van de handelaar is 
afgegeven, de informatie kan worden aangepast door de handelaar (of zijn vertegenwoordiger). 
 
De AEO-vergunning soort wordt automatisch gewijzigd in “AEOF” en kan niet worden gewijzigd. 
 
In sommige velden wordt automatisch de informatie ingevuld die uit het EORI van de ingelogde 
gebruiker is opgevraagd. 
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4. AEO-aanvragen 
 
In dit deel worden de verschillende pagina’s beschreven die betrekking hebben op de AEO-
aanvragen. 
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4.1. Raadpleging 

 
Figuur 4.1.1 - Pagina mijn AEO-aanvragen 

 
De handelaar of zijn vertegenwoordiger kan de lijst van AEO-aanvragen en eventuele eerdere 
geldige aanvragen voor een specifiek EORI raadplegen door op eAEO - Mijn AEO-aanvragen 
te klikken in het menu aan de linkerkant. 
Aangezien er slechts één geldige AEO-aanvraag in de hele EU kan zijn, bestaat de lijst uit de 
actieve AEO-aanvraag en eventuele voorafgaande AEO-aanvragen die niet geldig zijn. 
 
Beknopte informatie over elke AEO-aanvraag die uit EOS is opgevraagd, kan worden bekeken. 
Van deze pagina kunnen de details van een specifieke AEO-aanvraag worden geraadpleegd. 
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Figuur 4.1.2 - Raadplegingspagina AEO-aanvragen 
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Op deze pagina staan de details van een AEO-aanvraag, waaronder mogelijke weigeringen, 
aanvullende informatie en aanpassingen. 
 
Afhankelijk van de actuele status van de geraadpleegde AEO-aanvraag kunnen er bepaalde 
acties op die aanvraag worden verricht: 
 

 
 
Om intrekking verzoeken (zie 4.3. Intrekking); 

 

 
 
Om wijziging verzoeken (zie 4.2. Wijziging); 

 

 
 
Om aanpassingen verzoeken (zie 4.5.Aanpassingen). 
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4.2. Wijziging 

 
Figuur 4.2.1 - Pagina voor verzoek wijziging AEO-aanvraag 
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Onder bepaalde voorwaarden — de aanvraag is geldig (d.w.z. niet geweigerd) en de betrokken 
lidstaat heeft geen NTP — kan om wijziging van een AEO-aanvraag worden verzocht door op de 
knop “Om wijziging verzoeken” te klikken op de raadplegingspagina voor AEO-aanvragen (zie 
4.1.Raadpleging). 
 
Deze pagina bevat dezelfde velden als de overzichtspagina en de meeste ervan kunnen worden 
bewerkt. 
Onderaan de pagina is een extra vak “Wijzigingsverzoek” opgenomen waar gebruikers hun 
wijzigingsverzoek kunnen motiveren. 
 
In sommige velden wordt automatisch de informatie ingevuld die uit het EORI van de ingelogde 
gebruiker is opgevraagd. 
 
 

 
Figuur 4.2.2 - Verzoek wijziging AEO-aanvraag - Items bekijken 

 
Een verzoek om wijziging van een AEO-aanvraag kan worden geraadpleegd onder “Items” in 
het GTP-menu. 
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4.3. Intrekking 

 
Figuur 4.3.1 - Pagina voor verzoek om intrekking AEO-aanvraag 

 
Onder bepaalde voorwaarden — de aanvraag is geldig (d.w.z. niet geweigerd) en de handelaar 
heeft geen NTP — kan om intrekking van een AEO-aanvraag worden verzocht door op de knop 
“Om intrekking verzoeken” te klikken op de raadplegingspagina voor AEO-aanvragen (zie 4.1. 
Raadpleging). 
 
De pagina bevat uitsluitend de referentie van de AEO-aanvraag en een tekstveld waar de 
gebruiker zijn intrekkingsverzoek kan motiveren. 
 
 

 
Figuur 4.3.2 - Verzoek om intrekking AEO-aanvraag - Items bekijken 

 
Een verzoek om intrekking van een AEO-aanvraag kan worden geraadpleegd onder “Items” in 
het GTP-menu. 
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4.4. Aanvullende informatie 
 
De beschikkende douaneautoriteit kan de handelaar (of zijn vertegenwoordiger) in EOS om 
aanvullende informatie over zijn AEO-aanvraag verzoeken. 
Een dergelijk verzoek om aanvullende informatie wordt in eAEO-STP ontvangen als een taak 
die toegankelijk is vanuit het GTP-menu “Dashboard”. 
 

 
Figuur 4.4.1 - AEO-aanvraag - Taakpagina aanvullende informatie 

 
Met het tabblad “Taak” van de ontvangen kennisgeving kan de gebruiker de gevraagde 
informatie verstrekken in een of meer van de volgende vormen: 
1. een beschrijving in tekstvorm; 
2. een of meer bijlagen (d.w.z. bestanden); 
3 een gewijzigde versie van de AEO-aanvraag. 
Zodra één optie is gekozen, wordt het overeenkomstige vak opengeklapt. Om zijn antwoord in te 
dienen, moet de gebruiker het (de) geselecteerde vak(ken) invullen. 
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Figuur 4.4.2 - Aanvullende informatie AEO-aanvraag - Items bekijken 

 
Het antwoord op een verzoek om aanvullende informatie over een AEO-aanvraag kan worden 
geraadpleegd vanuit de ingediende taak (GTP-menu “Dashboard") of vanuit de lijst van items 
(GTP-menu “Items” - zie figuur 4.4.2). 
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4.5. Aanpassingen 
 
1. Verzoek om aanpassingen 
 

 
Figuur 4.5.1 - Pagina voor verzoek aanpassing AEO-aanvraag 

 
De handelaar kan een verzoek om uitstel indienen om aanpassingen door te voeren in zijn/haar 
onderneming. 
Een dergelijk verzoek kan worden ingediend door op de knop “Om aanpassingen verzoeken” te 
klikken op de raadplegingspagina voor AEO-aanvragen (zie 4.1. Raadpleging). 
 
Op de pagina voor verzoek om aanpassingen staat: 

•  de referentie van de AEO-aanvraag waarop de aanpassingen betrekking hebben; 
•  het voorgestelde uitstel om de aanpassingen door te voeren (uitgedrukt in dagen); 
•  de beschrijving van de voorgestelde aanpassingen. 
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Figuur 4.5.2 - Verzoek om aanpassing AEO-aanvraag - Items bekijken 

 
Een aanpassingsverzoek van een AEO-aanvraag kan worden geraadpleegd onder “Items” in het 
GTP-menu. 
 
2. Resultaten aanpassingen 
 
Het door de handelaar verzonden verzoek om aanpassingen kan in EOS worden aanvaard of 
geweigerd door de verantwoordelijke douaneautoriteit. 
 
Het antwoord van de douaneautoriteit wordt ontvangen als: 

•  een taak (zie figuur 4.5.3) waarmee de handelaar de resultaten van de aanpassingen kan 
verstrekken indien het verzoek is aanvaard, of 

•  een eenvoudige kennisgeving met de reden van weigering indien het verzoek is 
geweigerd. 

 
In beide gevallen kan het antwoord worden geraadpleegd via het GTP-menu “Dashboard”. 
 
Zodra het verzoek is aanvaard, wordt ook het bijbehorende rapport “aanpassingen” zichtbaar op 
de raadplegingspagina voor AEO-aanvragen (zie 4.1. Raadpleging). 
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Figuur 4.5.3 - AEO-aanvraag - Taakpagina Antwoord aanpassingen 

 
Indien het verzoek is aanvaard door de beschikkende douaneautoriteit, kan de gebruiker in het 
tabblad “Taak” van de ontvangen kennisgeving de resultaten van de aanpassingen geven die in 
de voorgestelde tijdspanne zijn uitgevoerd. Die resultaten worden in tekstvorm beschreven. 
 

 
 
Door op de knop “Indienen” te klikken wordt het formulier in EOS ingediend. 
Indien EOS fouten bij de bedrijfsvalidatie vaststelt, wordt bovenaan de pagina een lijst 
met fouten weergegeven. 

 

 
 
Klik naast het veld “Gerelateerd item” op de knop “Bekijken” en de pagina met het eerder 
door de handelaar verzonden verzoek om aanpassingen wordt geopend. 
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Figuur 4.5.4 - Aanpassingen AEO-aanvraag - Items bekijken 

 
Het antwoord op een verzoek om aanpassingen van een AEO-aanvraag kan worden 
geraadpleegd vanuit de ingediende taak (GTP-menu “Dashboard") of vanuit de lijst van items 
(GTP-menu “Items” - zie figuur 4.5.4). 
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4.6. Het recht te worden gehoord 
 
De handelaar heeft het recht te worden gehoord, d.w.z. de mogelijkheid om zijn mening te 
geven wanneer een beschikkende douaneautoriteit de intentie heeft de AEO-aanvraag in EOS 
te weigeren. 
Het voornemen tot weigering wordt in eAEO-STP ontvangen als een taak die toegankelijk is 
vanuit het GTP-menu “Dashboard”. 
 

 
Figuur 4.6.1 - AEO-aanvraag - Taakpagina Het recht te worden gehoord 

 
Op het tabblad “taak” van de ontvangen kennisgeving staat het volgende: 

•  de referentie van de betrokken AEO-aanvraag; 
•  de reden(en) waarom de beschikkende douaneautoriteit de intentie heeft deze aanvraag 

te weigeren; 
•  een bijlagen (d.w.z. bestand) en/of een beschrijving in tekstvorm waarin de beschikkende 

douaneautoriteit een toelichting geeft op haar voornemen om de AEO-aanvraag te 
weigeren. 

•  een verplicht tekstveld waarin de handelaar in tekstvorm kan antwoorden; 
•  een knop waarmee de handelaar een facultatieve bijlage kan uploaden als antwoord. 
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Figuur 4.6.2 - AEO-aanvraag - Het recht te worden gehoord - Items bekijken 

 
Het antwoord op een verzoek om te worden gehoord over een AEO-aanvraag kan worden 
geraadpleegd vanuit de ingediende taak (GTP-menu “Dashboard") of vanuit de lijst van items 
(GTP-menu “Items” - zie figuur 4.6.2). 
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5. AEO-vergunningen 
 
In dit deel worden de verschillende pagina’s beschreven die betrekking hebben op de AEO-
vergunningen. 
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5.1. Raadpleging 

 
Figuur 5.1.1 - Pagina mijn AEO-vergunningen 

 
De handelaar of zijn vertegenwoordiger kan de lijst van AEO-vergunningen en eventuele 
eerdere geldige AEO-vergunningen voor een specifiek EORI raadplegen door op eAEO - Mijn 
AEO-vergunningen te klikken in het menu aan de linkerkant. 
Aangezien er slechts één geldige AEO-vergunning in de hele EU kan zijn, bestaat de lijst uit de 
geldige AEO-vergunning en eventuele voorafgaande AEO-vergunningen die niet geldig zijn. 
 
Beknopte informatie over elke AEO-vergunning die uit EOS is opgevraagd, kan worden 
bekeken. Vanop deze pagina kunnen de details van een specifieke AEO-vergunning worden 
geraadpleegd. 
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Figuur 5.1.2 - Raadplegingspagina AEO-vergunningen 
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Op deze pagina staan de details van een AEO-vergunning, waaronder mogelijke schorsingen, 
intrekkingen en herbeoordelingen. 
 
Afhankelijk van de actuele status van de geraadpleegde AEO-aanvraag kunnen er bepaalde 
acties op die aanvraag worden verricht: 

 

 
 
Genereer een PDF van de AEO vergunning; 

 

 
 
Om wijziging van een AEO-vergunning verzoeken (zie 5.2. Wijziging); 

 

 
 
Verzoek om maatregelen te treffen (zie 5.3. Schorsing & Maatregelen treffen ); 

 

 
 

Verzoek verlenging termijn voor het treffen van maatregelen (zie 5.3. Schorsing & 

Maatregelen treffen ); 
 

 
 
Verzoek intrekking AEO-vergunning (zie 5.4. Intrekking); 

 

 
 
Verzoek voor upgrade van de AEO-vergunning naar AEOF (zie 3.7. aanvraag AEOF) 

 

 
 
Verstrek informatie die de voortzetting van de beschikking kan beïnvloeden (zie 5.5. 
Verstrek informatie die de voortzetting van de beschikking kan beïnvloeden). 
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5.2. Wijziging 

 
Figuur 5.2.1 - Pagina voor verzoek wijziging AEO-vergunning 

 
Onder bepaalde voorwaarden — de vergunning is geldig (d.w.z. niet geschorst of ingetrokken) 
en de betrokken lidstaat heeft geen NTP — kan om wijziging van een AEO-vergunning worden 
verzocht door op de knop “Om wijziging verzoeken” te klikken op de raadplegingspagina voor 
AEO-vergunningen (zie 5.1. Raadpleging). 
 
Deze pagina bevat dezelfde velden als de aanmaakpagina en enkele ervan kunnen worden 
bewerkt. 
Onderaan de pagina is een extra vak “Omschrijving wijzigingsverzoek” opgenomen waar 
gebruikers hun wijzigingsverzoek kunnen motiveren. 
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Figuur 5.2.2 - Verzoek wijziging AEO-vergunning - Items bekijken 

 
De indiening van een verzoek om wijziging van een AEO-vergunning kan worden geraadpleegd 
onder “Items” in het GTP-menu. 
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5.3. Schorsing & Maatregelen treffen 
 
Handelaren kunnen een verzoek om uitstel indienen om maatregelen te treffen in hun 
onderneming. of kunnen door de bevoegde douaneautoriteit worden verzocht maatregelen te 
treffen. 
 
Gedurende deze periode moet hun AEO-vergunning worden geschorst. 
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5.3.1. Voorgestelde maatregelen 
 
1. Verzoek van de handelaar: 
 

 
Figuur 5.3.1.1 - Pagina Schorsing verzoek AEO-vergunning en voorgestelde maatregelen 

 
De handelaar kan een verzoek om schorsing van zijn/haar AEO-vergunning indienen om 
maatregelen te treffen. 
Een dergelijk verzoek kan worden ingediend door op de knop “Verzoek voor het treffen van 
maatregelen” te klikken op de raadplegingspagina voor AEO-vergunningen (zie 5.1. 
Raadpleging). 
 
Op de pagina van het verzoek staan de volgende elementen: 

•  de referentie van de AEO-vergunning waarop het verzoek betrekking heeft; 
•  de indicator voor aanvraag van een gedeeltelijke schorsing (alleen te bewerken bij een 

AEOF-vergunning); 
•  de niet-bewerkbare gegevens van het schorsingsverzoek (d.w.z. datum van schorsing, 

initiatiefnemer en reden van schorsing); 
•  de criteria met betrekking waartoe de maatregelen moeten worden genomen; 
•  het voorgestelde uitstel om de voorgestelde maatregelen uit te voeren (uitgedrukt in 

dagen); 
•  de omschrijving van de door de handelaar voorgestelde maatregelen. 
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Figuur 5.3.1.2 - AEO-vergunning - Verzoek om maatregelen te treffen - Items bekijken 

 
Een aanpassingsverzoek van een AEO-aanvraag kan worden geraadpleegd onder “Items” in het 
GTP-menu. 
 
 
2. Verzoek van de douaneautoriteit: 
 
De handelaar kan ook door de douaneautoriteit in EOS worden verzocht maatregelen te treffen. 
Een dergelijk verzoek om maatregelen te treffen wordt in eAEO-STP ontvangen als een taak die 
toegankelijk is vanuit het GTP-menu “Dashboard”. 
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Figuur 5.3.1.3 — AEO-vergunning — Taakpagina Te treffen maatregelen 

 
Op het tabblad “taak” van de ontvangen kennisgeving staan de volgende elementen: 

•  de referentie van de AEO-vergunning waarop het verzoek betrekking heeft; 
•  door de douaneautoriteit als read-only verstrekte informatie over het verzoek (criteria en 

beschrijving in tekstvorm); 
•  het uitstel (uitgedrukt in dagen) dat de handelaar heeft voorgesteld om de voorgestelde 

maatregelen ten uitvoer te leggen; 
•  de omschrijving van de door de handelaar voorgestelde maatregelen. 
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Figuur 5.3.1.4 - AEO-vergunning - Antwoord te treffen maatregelen - Items bekijken 

 
Het antwoord op een verzoek van een douaneautoriteit om maatregelen te treffen kan worden 
geraadpleegd vanuit de ingediende taak (GTP-menu “Dashboard") of vanuit de lijst van items 
(GTP-menu “Items” - zie figuur 5.3.1.4). 
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5.3.2. Getroffen maatregelen 
 
De voorgestelde maatregelen die door de handelaar, hetzij op eigen initiatief, hetzij in antwoord 
op het verzoek van de douaneautoriteit (zie punt 5.3.1 Voorgestelde maatregelen) worden 
verzonden, kunnen door de verantwoordelijke douaneautoriteit in EOS worden aanvaard of 
geweigerd. 
 
Het antwoord van de douaneautoriteit wordt ontvangen als: 

•  een taak (zie figuur 5.3.2.1) waarmee de handelaar de genomen maatregelen kan 
verstrekken indien het verzoek is aanvaard, of 

•  een eenvoudige kennisgeving met de reden van weigering indien het verzoek is 
geweigerd. 

 
In beide gevallen kan het antwoord worden geraadpleegd via het GTP-menu “Dashboard”. 
 
Zodra de voorgestelde maatregelen zijn aanvaard, wordt ook het bijbehorende rapport 
“Maatregelen treffen” zichtbaar op de raadplegingspagina voor AEO-vergunningen (zie 5.1. 
Raadpleging) over het betrokken schorsingsrapport. 
 

 
Figuur 5.3.2.1 - AEO-vergunning - Taakpagina Antwoord voorgestelde maatregelen 

 
Indien de voorgestelde maatregelen zijn aanvaard door de douaneautoriteit, kan de gebruiker in 
het tabblad “Taak” van de ontvangen kennisgeving de in de voorgestelde tijdspanne getroffen 
maatregelen vermelden. Die maatregelen worden in tekstvorm beschreven, de handelaar kan 
ook een bijlage (bestand) uploaden als bewijs voor de genomen maatregelen. 
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Klik naast het veld “Gerelateerd item” op de knop “Bekijken” en de pagina met de eerder 
door de handelaar verzonden voorgestelde maatregelen wordt geopend. 

 

 
Figuur 5.3.2.2 - AEO-vergunning - Getroffen maatregelen - Items bekijken 

 
De ingediende informatie over getroffen maatregelen kan worden geraadpleegd vanuit de 
ingediende taak (GTP-menu “Dashboard") of vanuit de lijst van items (GTP-menu “Items” - zie 
figuur 5.3.2.2). 
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5.3.3. Verlenging voor het treffen van maatregelen 
 

1. Verzoek om verlenging 
 

 
Figuur 5.3.3.1 - AEO-vergunning - Pagina voor verzoek om verlenging voor het treffen van 

maatregelen 
 

Zolang een taak voor het melden van getroffen maatregelen (zie 5.3.2 getroffen maatregelen) 
niet is verstreken, kan de handelaar om verlenging van deze taak verzoeken. 
Het doel is om een extra verlenging te vragen voor de uitvoering van de voorgestelde 

maatregelen (zie 5.3.1 voorgestelde maatregelen). 
Een dergelijk verzoek kan bij de verantwoordelijke douaneautoriteit worden ingediend door op 
de knop “Om verlenging termijn voor het treffen van maatregelen verzoeken” te klikken op de 
raadplegingspagina voor AEO-vergunningen (zie 5.1. Raadpleging). 
 
Op de pagina staan de volgende elementen: 

•  de referentie van de AEO-vergunning waarop het verzoek betrekking heeft; 
•  de voorgestelde nieuwe termijn voor de uitvoering van de maatregelen (in de vorm van 

een datum); 
•  een uitleg in tekstvorm van de reden van het verzoek. 
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Figuur 5.3.3.2 - AEO-vergunning - Verzoek om verlenging voor het treffen van maatregelen - 

Items bekijken 
 
De indiening van een verzoek om verlenging voor het treffen van maatregelen in het kader van 
een AEO-vergunning kan worden geraadpleegd onder “Items” in het GTP-menu. 
 
 
2. Antwoord verlenging 
 
Het door de handelaar verzonden verzoek om verlenging kan in EOS worden aanvaard of 
geweigerd door de douaneautoriteit. 
 
Het antwoord van de douaneautoriteit wordt ontvangen als een eenvoudige kennisgeving waarin 
de beschikking wordt toegelicht. 
Met deze kennisgeving wordt ook de termijn van de taak “getroffen maatregelen” (zie 5.3.2 
getroffen maatregelen) verlengd tot de voorgestelde datum, indien het verzoek wordt ingewilligd. 
 
In beide gevallen kan het antwoord worden geraadpleegd via het GTP-menu “Dashboard”. 
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5.4. Intrekking 

 
Figuur 5.4.1 - Pagina voor verzoek intrekking AEO-vergunning 

 
Om de intrekking van een geldige AEO-vergunning kan worden verzocht door op de knop 
“Verzoek intrekking” te klikken op de raadplegingspagina voor AEO-vergunningen (zie 5.1. 
Raadpleging). 
 
Op de pagina staan de volgende elementen: 

•  de referentie van de AEO-vergunning waarop het verzoek betrekking heeft; 
•  de deelindicator voor intrekking (alleen beschikbaar voor AEOF-vergunningen); 
•  de gevraagd intrekkingsdatum; 
•  een verplichte motivering van het verzoek om intrekking. 

 
 

 
Figuur 5.4.2 - Verzoek intrekking AEO-vergunning - Items bekijken 
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De indiening van een verzoek om intrekking van een AEO-vergunning kan worden geraadpleegd 
onder “Items” in het GTP-menu. 
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5.5. Verstrek informatie die de voortzetting van de beschikking kan beïnvloeden 

 
Figuur 5.5.1 - AEO-vergunning - Pagina “Verstrek informatie die de voortzetting van de 

beschikking kan beïnvloeden” 
 

De handelaar kan de verantwoordelijke douaneautoriteit bepaalde informatie verstrekken die 
van invloed kan zijn op de voortzetting van de beschikking. 
Dit is mogelijk door op de knop “Verstrek informatie die de voortzetting van de beschikking kan 
beïnvloeden” te klikken op de raadplegingspagina voor AEO-vergunningen (zie 5.1. 
raadpleging). 
 
Op die pagina staat een veld waarin de handelaar in tekstvorm de informatie kan beschrijven die 
hij/zij aan de douaneautoriteit wil verstrekken, verder kan de handelaar ook een bijlage 
(bestand) verzenden. 
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Figuur 5.5.2 - AEO-vergunning - Pagina “Verstrek informatie die de voortzetting van de 

beschikking kan beïnvloeden” - Items bekijken 
 
De indiening van een dergelijk bericht kan worden geraadpleegd onder “Items” in het menu van 
het algemene portaal voor handelaren (GTP). 
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5.6. Het recht te worden gehoord 
 
De handelaar heeft het recht te worden gehoord, d.w.z. de mogelijkheid om zijn mening te 
geven wanneer een douaneautoriteit de intentie heeft de AEO-vergunning in EOS te schorsen of 
in te trekken. 
Deze intentie tot schorsing of intrekking wordt in eAEO-STP ontvangen als een taak die 
toegankelijk is vanuit het GTP-menu “Dashboard”. 
 

 
Figuur 5.6.1 - AEO-vergunning - Taakpagina Het recht te worden gehoord 

 
Op het tabblad “taak” van de ontvangen kennisgeving wordt het volgende weergegeven: 

•  de referentie van de betrokken AEO-vergunning; 
•  een bijlagen (d.w.z. bestand) en/of een beschrijving in tekstvorm waarin de beschikkende 

douaneautoriteit een toelichting geeft op haar voornemen om de AEO-aanvraag te 
schorsen of in te trekken.de reden(en) waarom de douaneautoriteit de intentie heeft deze 
vergunning te schorsen of in te trekken; 

•  een verplicht tekstveld waarin de handelaar in tekstvorm kan antwoorden; 
•  een knop waarmee de handelaar een facultatieve bijlage kan uploaden als antwoord. 
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Figuur 5.6.2 - AEO-vergunning - Het recht te worden gehoord - Items bekijken 

 
Het antwoord op een verzoek om te worden gehoord over een AEO-vergunning kan worden 
geraadpleegd vanuit de ingediende taak (GTP-menu “Dashboard") of vanuit de lijst van items 
(GTP-menu “Items” - zie figuur 5.6.2). 
 
 


