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1. Opening vaststelling agenda punten
De voorzitter/Douane opent de 3e bijeenkomst van de AES Uitgaan 
Klankbordgroep. Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

2. Notulen
Notulen van de klanbordgroepbijeenkomsten van 13 juni 2022 en 7 juli 2022 
worden zonder wijziging vastgesteld. Douane plaatst de notulen op de ODB- 
website (actiepunt 08-09-2022-3.1).

3. Bespreken actiepunten overleggen 13 juni en 7 juli 2022
Aan de hand van de actielijst uit de notulen van 7 juli wordt een update gegeven 
van de nog openstaande acties:
- (Actie 1.3 en 2.3) De Douane is een online webinar aan het voorbereiden/

plannen om informatie over AES Uitgaan aan het hele bedrijfsleven en 
softwareleveranciers te geven. Over dit onderwerp volgt meer informatie 
tijdens dit overleg.

- (Actie 1.4) De actie voor de Douane om een meer complete 
vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de klankbordgroep loopt, maar 
heeft nog niet tot nieuwe deelnemers geleid.

- (Actie 1.7) Maandelijks klankbordgroep bijeenkomsten inplannen bij voorkeur 
fysiek. Er wordt in dit overleg gevraagd of de huidige opzet voor iedereen nog 
past.

- (Actie 2.1 en 2.2) 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 vraag aan de klankbordgroep is 
of we nog scenario’s missen. Tot nu toe is daar geen reactie op gekomen.

- (Actie 2.4) De releasekalender zit als bijlage bij de uitnodiging van deze 
bijeenkomst.

De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.

4. Mededelingen
Het bedrijfsleven geeft aan dat de maritieme vertegenwoordigers graag nogmaals 
door de verschillende scenario’s wil lopen. De Douane stelt voor een keer aan 
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te sluiten bij het VRTO-overleg. Het bedrijfsleven geeft aan dat het goed zou 
zijn om eerst de webinars af te wachten en vervolgens een aparte sessie in te 
plannen met de achterban van de maritieme sector. De Douane stelt voor dit af te 
stemmen via reguliere overleggen met de sector.

5. Webinars
De Douane informeert het bedrijfsleven en softwareleveranciers over de webinars 
die Douane wil gaan organiseren.

Douane stelt de volgende datums voor:
- Maandag 3 oktober 13:00-14:30: Webinar t.b.v. softwareleveranciers.
- Woensdag 5 oktober 10:30-12:00: Webinar t.b.v. luchtvrachtsector.
- Woensdag 5 oktober 14:00-15:30: Webinar t.b.v. maritieme sector.

De koepelorganisaties geven aan positief te zijn over de webinars, omdat de 
achterban op dit moment nog weinig bekend is met AES Uitgaan. Het bedrijfsleven 
ziet de webinars als een kick-off van het project AES Uitgaan. Douane zorgt voor 
save-the-dates op hun eigen website plus een korte omschrijving waarin staat wat 
kijkers tijdens de webinars kunnen verwachten (actiepunt 08-09-2022-3.2). Ook 
plant Douane afstemmomenten met koepelorganisaties en softwareleveranciers 
voor de inhoud van de webinars (actiepunt 08-09-2022-3.3).

Naschrift:
Inmiddels is de opzet en het tijdstip van de webinars veranderd. 
Koepelorganisaties zijn hierover geïnformeerd. Voorgesteld is om de webinars 
voor de luchtvracht- en maritieme sector te combineren en om de datum van alle 
webinars te verplaatsen naar woensdag 2 november. Nadere bespreking vindt 
plaats tijdens de vergadering van de klankbordgroep op 6 oktober.

6. Brief AES Uitgaan
De Douane geeft toelichting aan de klankbordgroep over de brief die Douane 
wil opstellen om bedrijfsleven en softwareleveranciers te informeren over de 
veranderingen die AES Uitgaan tot gevolg heeft. Aanleiding voor de brief vormt 
het feit dat de automatische aankomstmelding niet meer wordt ondersteund als 
het kantoor van uitvoer gelijk is aan het kantoor van uitgang (als vak 26 wordt 
leeg gelaten) bij in gebruik name van DMS Uitvoer.

De inhoud van de brief is momenteel onder handen en zal zo spoedig mogelijk 
met de klankbordgroep worden gedeeld ter afstemming (actiepunt 08-09-2022- 
3.4).

Het bedrijfsleven vraagt of de brief geplaatst gaat worden op de website ‘Douane 
voor bedrijven’ en of AES Uitgaan eenzelfde tegel krijgt als DMS. De Douane geeft 
aan dat de informatie inderdaad op de website te vinden zal zijn en een tegel 
heeft daarbij de voorkeur.

7. Update over EXD en REN-bericht
De Douane informeert het bedrijfsleven en softwareleveranciers over het 
standpunt dat Douane inneemt n.a.v. de bespreking van dit onderwerp tijdens de 
bijeenkomst van 7 juli.

De vraag die voorligt is of bedrijven ervoor mogen kiezen om een EXD-bericht 
in te sturen in de situatie waarin niet-Unie goederen binnen 14 dagen worden 
wederuitgevoerd (en dus eigenlijk een REN-bericht zou volstaan).

De Douane geeft aan dat hier nog geen uitsluitsel over bestaat. Dit actiepunt blijft 
staan voor de volgende bijeenkomst (actiepunt 08-09-2022-3.5).

8. Update voortgang implementatie
De Douane informeert bedrijfsleven en softwareleveranciers over de status van de 
implementatie van AES Uitgaan.
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De Douane geeft aan dat de precieze datum van livegang nog niet zeker is. 
De Douane verwacht dat er vanaf medio oktober getest kan worden met de 
systemen en de nieuwe berichten. Softwareleverancier geeft aan dat zorgen 
bestaan over de implementatieperiode, omdat de sector momenteel nog de 
handen vol heeft aan DMS.

Het bedrijfsleven vraagt wanneer de exacte datum van implementatie bekend zal 
zijn. De Douane geeft aan dat hier nog geen duidelijkheid over is maar z.s.m. een 
datum zal terugkoppelen aan de klankbordgroep.

9. Update softwareleveranciers en bedrijfsleven
Bedrijfsleven en softwareleveranciers informeren elkaar en de Douane over de 
voortgang van hun werkzaamheden m.b.t. de transitie naar AES Uitgaan.

Softwareleveranciers geven aan dat AES Uitgaan op hun roadmap staat, maar 
nog niet zijn begonnen met concrete systeemaanpassingen voor AES Uitgaan. 
De focus ligt voor nu op DMS.

Het bedrijfsleven geeft aan zich nog in de verkenningsperiode te bevinden voor 
AES Uitgaan.

10. Vergaderschema najaar 2022
De Douane heeft een verzoek ontvangen om de bijeenkomsten van de 
klankbordgroep voortaan van 15:00-17:00 uur te houden in plaats van 14:00- 
16:00 uur. Het bedrijfsleven en softwareleveranciers geven aan akkoord te zijn 
met de verandering. Douane past de vergadertijdstippen in de uitnodigingen aan 
(actiepunt 08-09-2022-3.6).

11. Communicatieplan Douane
De Douane geeft aan dat er een communicatieplan voor AES Uitgaan gemaakt 
is en legt in hoofdlijnen uit waar dit plan uit bestaat. Zodra het plan beschikbaar 
is, zal dit met de klankbordgroep worden gedeeld (actiepunt 08-09-2022-3.7). 
De webinars worden gezien als een startmoment voor de communicatie richting 
het bedrijfsleven en de softwareleveranciers.

Het bedrijfsleven vraagt of er tijdens de webinars mogelijkheid is tot het stellen 
van vragen en personen dan in beeld komen. Dit kan mensen tegenhouden om 
een vraag te stellen. De Douane geeft aan dat er vragen gesteld kunnen worden 
via een chat en dat personen niet in beeld komen bij het stellen van een vraag 
tijden het webinar.

12. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende overleg: donderdag 6 oktober 2022 van 15:00-17:00 uur.
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Actielijst

Actie Organisatie Startdatum Deadline 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 Oktober 2022 Loopt

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

Douane/ 
Klankbord- 
groep

13 juni 2022 6 oktober
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 Afgerond

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
/ Softwareleve 
ranciers

7 juli 2022 6 oktober
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

Afgerond

3.1 Notulen klankbordgroepbijeenkomsten 13 
juni en 7 juli op ODB-website plaatsen.

Douane 8 sept 2022 6 oktober
2022

Loopt

3.2 Webinars: save-the-dates uitsturen
+ korte omschrijving van wat kijkers 
kunnen verwachten.

Douane 8 sept 2022 6 oktober
2022

Loopt

3.3 Webinars: Inhoud van de webinars 
vorm geven samen met koepels en 
softwareleveranciers. Douane plant 
afstemmomenten.

Douane 8 sept 2022 Oktober 2022 Loopt

3.4 Concept brief met informatie over 
veranderingen a.g.v. AES Uitgaan 
onder klankbordgroepdeelnemers laten 
circuleren.

Douane 8 sept 2022 Oktober 2022 Loopt

3.5 Update over EXD- en REN bericht delen 
zodra meer informatie beschikbaar is.

Douane 8 sept 2022 6 oktober
2022

Loopt

3.6 Vergadertijdstippen aanpassen naar 
15:00-17:00u i.p.v. 14:00-16:00u.

Douane 8 sept 2022 6 oktober
2022

Afgerond

3.7 Communicatieplan delen zodra dit 
beschikbaar is.

Douane 8 sept 2022 6 oktober
2022

Loopt
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