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1. Opening vaststelling agenda punten
De voorzitter/Douane opent de 2e bijeenkomst van de AES Uitgaan 
Klankbordgroep. Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Bespreken actiepunten overleg d.d. 13 juni 2022
- De Douane heeft een aantal business scenario’s uitgewerkt waarin nadere 

informatie over AES Uitgaan wordt gegeven ten aanzien van de te hanteren 
berichten (REN, AAX en EXD). De scenario’s staan vandaag op de agenda.

- De Douane heeft deze bijeenkomst ingepland om de scenario’s toe te lichten.
- De Douane is een online webinar aan het voorbereiden/plannen om informatie 

over AES Uitgaan aan het hele bedrijfsleven en softwareleveranciers te geven. 
Indicatie: september 2022.

- De actie voor de Douane om een meer complete vertegenwoordiging van het 
bedrijfsleven in de klankbordgroep loopt. 

- De Douane heeft informatie opgesteld over de transitie naar AES Uitgaan per 
bedrijf. Dat komt in de presentatie van vandaag aan de orde. 

- De Douane heeft een aparte bijeenkomst georganiseerd voor deelnemende 
organisaties die niet bij de eerste klankbordgroep bijeenkomst konden zijn. 

De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
 
4. Nadere Toelichting AES uitgaan scenario’s
De Douane geeft een toelichting op verschillende scenario’s voor AES Uitgaan 
aan de hand van stroomschema’s (zie bijlage 1.1). De Douane geeft aan dat 80 
procent van de processen en functionaliteiten ongewijzigd blijven ten opzichte van 
de huidige situatie op drie aspecten na. De wijzing van het ARX-bericht en EXS-
bericht en de meest ingrijpende verandering, de introductie van het REN-bericht.

Het bedrijfsleven geeft aan dat het schema een situatie mist; formeel  ‘zee in’ 
waar uiteindelijk de importeur of expediteur besluit met een feederschip door 
te laten varen wat nu een wederuitvoer is. De Douane geeft aan dat de situatie 
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inderdaad niet is meegenomen in dit schema maar deze situatie wel te kennen. 
De Douane geeft aan per sector in detail in te gaan op de verschillende scenario’s 
tijdens de keten specifieke webinars. (actiepunt 20220707-2.1).

De Douane geeft aan voor dit overleg met de meest voorkomende scenario’s te 
zijn begonnen en vanuit deze happyflow de andere stromen in een schema zetten. 
De Douane vraagt het bedrijfsleven en softwareleveranciers aan te geven welke 
stromen zij nog missen. (actiepunt 20220707-2.2).

4.1 Berichten AAX, EXD en REN
De Douane ligt toe wat de verschillende berichten betekenen. 

- AAX-bericht, Arrival at Exit
Dit bericht vervangt het oude bericht ARX. Het nieuwe bericht 
aankomstmelding biedt de mogelijkheid om verschillen t.o.v. de aangifte ten 
uitvoer of de aangifte tot wederuitvoer door te geven aan de Douane.

- EXD-bericht, Exit Summary Declaration 
Dit bericht vervangt het huidige bericht EXS. Het EXD-bericht bevat de 
gegevens die nodig zijn voor de risicoanalyse voor veiligheidsdoeleinden. 
Het bericht moet worden ingediend als bij (weder)uitvoer geen aangifte ten 
uitvoer of aangifte tot wederuitvoer gedaan hoeft te worden.

- REN –Re Export Notification
Dit is een nieuw bericht. Het bericht moet worden ingediend wanneer niet-
Uniegoederen binnen 14 dagen na inslag in een ruimte voor tijdelijke opslag 
(RTO) vanuit deze ruimte rechtstreeks worden weder uitgevoerd uit de Unie. 
In de huidige situatie wordt de kennisgeving van wederuitvoer nog gedaan 
door een verwijzing in het uitgaande manifest (MFX) naar de zending zoals die 
in aangifte tot tijdelijke opslag (ATO) waarin bij binnenkomst is aangegeven. 
Deze vorm van de kennisgeving van wederuitvoer vervalt aan het eind van de 
overgangsperiode (30 september 2023). Als niet-Uniegoederen na een langere 
opslag dan 14 dagen rechtstreeks vanuit een RTO worden weder uitgevoerd 
uit de Unie moet een summiere aangifte bij uitgaan (EXD) worden ingediend. 
Het MRN van de summiere aangifte bij uitgaan (EXD) of de kennisgeving van 
wederuitvoer (REN) moet worden vermeld in het uitgaande manifest.

5.1 Nadere toelichting transitie bedrijfsleven
Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden ligt de Douane toe hoe de 
situatie eruit ziet op het moment dat AES Uitgaan er is. 

1. Geldt er een eis dat bedrijven eerst over moeten op DMS uitvoer en dan op BUP 
Uitgaan, of kan het ook andersom?
Als Douane moeten we gelijktijdig over (DMS Uitvoer en BUP Uitgaan) om als 
AES-land te fungeren. Dit staat los van de vraag of een bedrijf eerst over moet op 
DMS Uitvoer. DMS Uitvoer en BUP Uitgaan zijn 2 verschillende processen. 
Er is dus geen eis dat het bedrijfsleven eerst op DMS Uitvoer overschakelt en 
daarna pas op BUP Uitgaan.

2. Kunnen bedrijven die eerst een nieuw bericht hebben ingestuurd ook nog oude 
berichten aanbieden? Dus een (nieuw)AAX-bericht voor zending A en een (oud) 
ARX-bericht voor zending B, maar ook een (nieuw) AAX-bericht voor een zending 
i.c.m. met een (oud) EXS-bericht.
Ja, dat kan. Bij de in productie name van BUP Uitgaan voor AES ontvangt BUP 
zowel de AAX-als de ARX-berichten. Deze ondersteuning is tijdelijk: Na afloop van 
de transitieperiode (30 september 2023) zal de ondersteuning worden afgebouwd.

Softwareleverancier vraagt, stel dat bij ons een klant al over is naar DMS en wij 
sturen het oude ARX bericht op, gaat dat dan wel goed? De Douane geeft aan dat 
dit goed zal gaan. Als de klant over is naar DMS kan er nog steeds op het MRN 
een ARX ontvangen worden. 
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3. Is het mogelijk dat voor dezelfde zending eerst een ARX-bericht wordt 
ingestuurd, maar als tweede aankomstmelding een AAX-bericht of andersom (dus 
voor dezelfde MRN)?
Ja, dat kan. Voor 1 exit zending kunnen meerdere aankomstmeldingen worden 
ingestuurd door verschillende partijen (Traders at Exit). BUP kan zowel de oude als 
de nieuwe berichten afhandelen.

4. Zijn er zaken die in de poortsystemen een rol spelen voor een bedrijf dat 
overgaat van DMF naar BUP Uitgaan?
Nee, op dit moment zijn geen zaken bekend.

6. Vragen over AES Uitgaan
De Douane wil aandacht voor het proces van het stellen van vragen over AES 
Uitgaan door softwareleveranciers. Om ervoor te zorgen dat de vragen snel en op 
de juiste manier beantwoord worden, vraagt de Douane de softwareleveranciers 
om hun vragen te stellen in de community die daarvoor opgezet is en 
waarvan de softwareleveranciers lid zijn (Douane supportcentrum voor 
softwareontwikkelaars). 

7. Vergaderschema
De volgende vergadering staat gepland voor 8 september 2022. De Douane vraagt 
de aanwezigen om eventuele agendapunten via mail aan te dragen.  
Het vergaderschema is gepubliceerd op -> https://www.belastingdienst.nl/wps/
wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/odb/vergader-
schema-odb 

Het bedrijfsleven en softwareleveranciers geven aan dat het de voorkeur heeft om 
de informatiesessies van eind september begin oktober op te splitsen per sector, 
haven, luchtvaart en softwareleveranciers. De Douane geeft aan deze wens te 
delen en drie webinars in te plannen. (actiepunt 20220707-2.3).

8. Rondvraag
Softwareleverancier vraagt of de release kalender gedeeld kan worden in de 
klankbordgroep. De douane geeft aan dat de kalender online staat maar deze ook 
te delen tijdens de volgende bijeenkomst. (actiepunt 20220707-2.4).

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende overleg: 8 september 2022

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/odb/vergaderschema-odb
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/odb/vergaderschema-odb
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/odb/vergaderschema-odb
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Actielijst

# Actie Organisatie Startdatum Afgerond voor: Status 

1.1 Uitwerken van een aantal business 
scenario’s waarin nadere informatie 
over AES Uitgaan wordt gegeven ten 
aanzien van de te hanteren berichten 
(REN, AAX en EXD).

Douane 13 juni 2022 7 juli 2022 Afgerond 

1.2 Volgende klankbordgroep bijeenkomst 
inplannen waarin Douane de scenario’s 
zal toelichten. Idealiter vindt deze 
bijeenkomst vóór het begin van de 
zomervakantie plaats.

Douane 13 juni 2022 7 juli 2022 Afgerond 

1.3 Plannen van een online webinar 
om informatie over AES Uitgaan 
aan het hele bedrijfsleven en 
softwareleveranciers te geven. 
Indicatie: september 2022.

Douane 13 juni 2022 September 2022 Loopt

1.4 Zorgen voor een meer complete 
vertegenwoordiging van het 
bedrijfsleven in de klankbordgroep. 

Douane/ 
Klanbordgroep

13 juni 2022 8 september 
2022

Loopt

1.5 In een volgende bijeenkomst nadere 
informatie geven over de transitie naar 
AES Uitgaan per bedrijf.

Douane 13 juni 2022 7 juli 2022 Afgerond 

1.6 Korte informatiebijeenkomst plannen 
met de deelnemende organisaties 
die niet bij de eerste klankbordgroep 
bijeenkomst aanwezig konden zijn.

Douane 13 juni 2022 7 juli 2022 Afgerond 

1.7 Maandelijks Klankbordgroep 
bijeenkomsten inplannen bij voorkeur 
fysiek.

Douane 13 juni 2022 Doorlopend Doorlopend 

2.1 Verdere uitwerking scenario’s voor 
keten specifieke presentaties.   

Douane 7 juli 2022 September/
oktober 
2022

Loopt 

2.2 Bedrijfsleven en softwareleveranciers 
geven aan welke stromen zij nog 
missen in het stroomschema. 

Bedrijfsleven/
Software-
leveranciers 

7 juli 2022 8 september 
2022

Loopt 

2.3 Plannen van een online webinar 
per sector haven, luchtvaart, 
softwareleveranciers om informatie 
over AES Uitgaan.

Douane 7 juli 2022 8 september 
2022

Loopt 

2.4 Release kalender delen met de 
klankbordgroep tijdens de volgende 
vergadering.

Douane 7 juli 2022 8 september 
2022

Loopt 
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Bijlage 1.1 – Stroomschema’s 
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