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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de 4e bijeenkomst van de AES Uitgaan Klankbordgroep. Aan 
de agenda worden geen punten toegevoegd.

2. Notulen en actielijst
Op de notulen van 8 september jl zijn geen opmerkingen ontvangen en worden 
daarmee vastgesteld.

Actielijst
De huidige status van de nog openstaande acties wordt doorgenomen.

Nr Omschrijving Update

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

Webinars zijn ingepland. Actie wordt 
gesloten.

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

Actie loopt. Sinds 6 okt zijn ook Fenex 
en Stena Line aangesloten bij klank-
bordgroep.

2.1 Verdere uitwerking scenario’s voor keten specifieke 
presentaties.   

Douane heeft geen verzoeken ontvan-
gen om extra scenario’s uit te werken. 
Indien nodig kan Douane input geven 
aan koepels als zij informatie nodig 
hebben. Actie wordt gesloten.

2.2 Bedrijfsleven en softwareleveranciers geven aan wel-
ke stromen zij nog missen in het stroomschema.

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

Zie actie 1.3. Actie wordt gesloten.

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

Loopt.

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

Naar verwachting in week 10 okt ger-
eed.

http://www.douane.nl
mailto:ODB%40douane.nl?subject=
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Nr Omschrijving Update

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

Loopt. 

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

Loopt. Brief later deze maand verwa-
cht.

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

Loopt.

3.7 Communicatieplan delen zodra dit beschikbaar is. Communicatiekalender gedeeld. Actie 
wordt gesloten.

De actielijst wordt hiermee bijgewerkt.

Met betrekking tot actie 3.5 is besproken dat bij de EU een wijzigingsverzoek loopt 
dat ertoe moet leiden dat het EXD-bericht wel automatisch tot afschrijving van de 
ATO leidt. Het is nog niet bekend wanneer de wijziging van kracht wordt. Douane 
zal op dit punt z.s.m. nadere informatie verstrekken.

3. Webinars AES Uitgaan 2 november 2022
Ten opzichte van de vorige klankbordgroepvergadering is de opzet van de 
webinars is gewijzigd. Het voornemen is om 2 webinars te houden in plaats van 
3, nl 1 webinar voor het bedrijfsleven en 1 webinar voor softwareontwikkelaars. 
Douane heeft de opzet in een memo uitgewerkt dat met de deelnemers aan de 
klankbordgroep op 16 september is gedeeld. 

Het memo wordt tijdens de vergadering besproken en door Douane nader 
toegelicht. 

De webinars worden gehouden op 2 november. Het webinar voor 
softwareontwikkelaars is van 10:30-12:00 uur. Het webinar voor het bedrijfsleven 
is van 13:30-15:00 uur. Kijkers hebben de mogelijkheid om via de chatfunctie 
vragen te stellen. De vragen worden door moderators beantwoord. Als de vraag 
voor meerdere kijkers interessant is, wordt hij met de gespreksleider van het 
webinar gedeeld. De gespreksleider kan de vraag tijdens de presentatie aan 
de orde stellen. De webinars worden opgenomen en kunnen een jaar worden 
geraadpleegd. Na ongeveer 5 werkdagen komen de opnames beschikbaar en 
kunnen de webinars worden teruggekeken. De opnames worden voorzien van 
ondertiteling, waarbij kijkers de keuze hebben tussen Nederlandse en Engelse 
ondertitels.  

De deelnemers aan de klankbordgroep vragen of alle vragen die via de chat 
worden gesteld met hen gedeeld kunnen worden. De vragen geven inzicht in de 
onderwerpen die bij de kijkers (achterban) leven (actiepunt 06-10-2022-4.1). 
  
Douane geeft aan dat de save-the-date berichten aankomende week zullen 
worden uitgestuurd. Deze zullen via email met de deelnemers aan de 
klankbordgroep worden gedeeld.

Koepelorganisatie vraagt of kijkers bij registratie al een vraag kunnen indienen. 
Zo weet het panel al op voorhand wat er bij kijkers leeft en kan hierop inspelen 
(actiepunt 06-10-2022-4.2). 

Op de website ‘Douane voor bedrijven’ komt een tegel te staan met informatie 
over AES Uitgaan. De website zal ongeveer 1 week vóór de webinars worden 
aangepast. Op de tegel komt informatie waarin beschreven wordt wat AES 
Uitgaan inhoudt en er komen linkjes naar de webinars en naar de community voor 
softwareontwikkelaars. Verder kan de FAQ worden geraadpleegd en komt er een 
postbus voor vragen over de implementatie. 

Tijdens de vergadering wordt gesproken over de behoefte bij de achterban aan 
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vervolgsessies. Eén van de koepelorganisaties geeft aan deze al in voorbereiding 
te hebben. Andere koepelorganisaties geven aan dat vervolgsessies worden 
georganiseerd als blijkt dat de achterban hieraan behoefte heeft. Aan Douane 
wordt gevraagd om de webinars af te sluiten met een poll-vraag waarbij aan 
kijkers de vraag wordt voorgelegd of behoefte bestaat aan sectorspecifieke 
vervolgsessies die door de koepelorganisaties worden georganiseerd (actiepunt 
06-10-2022-4.3).

Een conceptversie van de presentaties die tijdens de webinars worden gegeven, 
is met de klankbordgroepdeelnemers gedeeld. Een koepelorganisatie merkt 
op dat het belangrijk is om bij het tijdspad rekening te houden met de laatste 
ontwikkelingen en de meest actuele situatie. Voor softwareontwikkelaars is de rek 
eruit wat betreft het kunnen voldoen aan de Brusselse deadlines. 

Tijdens de vergadering was niet voldoende tijd om de presentaties in zijn geheel 
te behandelen. Deelnemers wordt gevraagd om hun reacties op de presentaties 
met Douane te delen (actiepunt 06-10-2022-4.4).

4. Brief AES Uitgaan
De status van de brief en de publicatie op de website wordt besproken. De brief is 
in voorbereiding en zal deze maand met de klankbordgroep worden gedeeld. De 
brief wordt gebruikt om aan geïnteresseerden uit te leggen wat de veranderingen 
zijn die AES Uitgaan met zich mee brengt.

Ferrymaatschappij heeft een gedetailleerde vraag over transshipment. Het advies 
is om deze vraag met de contactpersoon van de Douane in de regio op te nemen. 
Hij zal intern afstemmen en de vraag beantwoorden.

5. Communicatieplan Douane
-

6. Update voortgang implementatie
-

7. Update softwareleveranciers en bedrijfsleven
Deze agendapunten zijn niet behandeld, doordat de tijd dit niet toeliet.

8 Rondvraag
Geen rondvraag.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering: 10 november 2022 van 15:00-17:00 uur.
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Actielijst

Actie Organisatie Startdatum Deadline Status 

1.1 Uitwerken van een aantal business sce-
nario’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 bijeen-
komst vóór het begin van de zomervakan-
tie plaats.

Douane 13 juni 2022 7 juli 2022 Afgerond 

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

Douane 13 juni 2022 Oktober 2022 Afgerond 

1.4 Zorgen voor een meer complete vertegen-
woordiging van het bedrijfsleven in de 
klankbordgroep. 

Douane/ Klank-
bord-groep

13 juni 2022 6 oktober 
2022

Loopt

1.5 In een volgende bijeenkomst nadere in-
formatie 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 bijeenkom-
sten 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

Afgerond

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

Bedrijfsleven/
Software-lever-
anciers 

7 juli 2022 6 oktober 
2022 

Afgerond

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

Douane 7 juli 2022 8 september 
2022

Afgerond

2.4 Release kalender delen met de klankbord-
groep 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 softwarelev-
eranciers. Douane plant afstemmoment-
en.

Douane 8 sept 2022 Oktober 
2022

Loopt

3.4 Concept brief met informatie over veran-
deringen a.g.v. AES Uitgaan onder klank-
bordgroepdeelnemers 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 
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Actie Organisatie Startdatum Deadline Status 

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 bes-
chikbaar is.

Douane 8 sept 2022 6 oktober 
2022

Afgerond

4.1 Vragen die tijdens de webinars door kijk-
ers via de chatfunctie zijn gesteld delen 
met de klankbordgroep.

Douane 6 okt 2022 November 
2022

Loopt

4.2 Mogelijkheid opnemen om bij registratie 
voor de webinars al vragen te kunnen 
indienen.

Douane 6 okt 2022 Oktober 2022 Loopt

4.3 Tijdens webinars poll-vraag voorleg-
gen over behoefte aan sectorspecifieke 
vervolgsessies.

Douane 6 okt 2022 Oktober 2022 Loopt

4.4 Reacties op de presentaties van de webi-
nars delen met Douane.

Bedrijfsleven/
Software-lever-
anciers

6 okt 2022 Oktober 2022 Loopt
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