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PSA ANTWERP & MPET BEHALEN EU CERTIFICAAT VOOR HOOGSTE  

STATUS VAN ‘AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR’ (AEO)  

 

PSA Antwerp & MPET hebben het ‘Authorized Economic Operator (AEO) - Full’ certificaat 

verkregen; de hoogst mogelijke status van het  AEO programma van de EU dat de beveiliging 

binnen de internationale Supply Chain versterkt en de vereenvoudiging van het legitieme 

handelsverkeer bewerkstelligt. Deze AEO autorisatie wordt uitgereikt door de Douane en 

toegekend aan betrouwbare bedrijven die internationaal actief zijn en beantwoorden aan de 

hoogste beveiligingsstandaarden in hun contacten met andere internationale klanten. 

Al vanaf de invoering van het AEO certificatie concept, werden alle PSA Antwerp & MPET 

terminals onmiddellijk ISPS gecertifieerd, wat betekent dat alle terminals de veiligheid van 

de internationale Supply Chain kunnen waarborgen. Daarom kunnen ook alle containers en 

goederen die behandeld worden op deze terminals genieten van de faciliteiten en/of  

gunstigere behandelingsvoorwaarden, verleend aan verladers, vervoerders en andere 

economische operatoren die ook AEO gecertificeerd zijn. 

De door PSA Antwerp  & MPET recent verkregen AEO ‘Full’ autorisatie zal bepaalde 

vereenvoudigingen inzake goederen onder tijdelijke opslag mogelijk maken, zoals het 

verplaatsen van containers zonder formaliteiten voor de plaatsing van goederen onder een 

douane procedure*. 

PSA Antwerp & MPET onderzoeken graag alle commerciële aanvragen voor bewegingen van 

containers onder deze vereenvoudigde procedure. 

 

 

*bij contractueel afgesloten regelingen. 



 

Achtergrond 

PSA in Antwerpen 

PSA baat in de Haven van Antwerpen drie container terminals uit vóór de sluizen: MPET 

(joint venture met TIL) aan het Deurganckdok, Noordzee Terminal en Europa Terminal.  

Achter de sluizen baat PSA een multi-purpose terminal uit aan het Churchilldok.  PSA stelt 

zo’n 3,000 personeelsleden te werk, verspreid over alle Antwerpse locaties (havenarbeiders, 

techniekers en bedienden).  

 

PSA International 

Als één van de toonaangevende havengroepen wereldwijd, participeert PSA in ongeveer 40 

terminals in 16 landen in Azië, Europa en Amerika, met vlaggenschipactiviteiten in PSA 

Singapore. PSA streeft samen met haar klanten, de rederijen, naar een voortdurende 

uitbreiding van haar havennetwerk, om zo wereldwijd de uitverkoren partner voor alle 

actoren in het havengebeuren te worden.  Door het tewerkstellen van de beste talenten in 

de sector, kan PSA een betrouwbare en hoogwaardige dienstverlening bieden en wordt 

steeds opnieuw een win-win relatie met partners ontwikkeld. Als grootste havenexploitant 

in de wereldwijde gateway hubs, is PSA “The World's Port of Call”. Neem voor meer 

informatie een kijkje op www.globalpsa.com.  

 

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Caroline Creve, Manager Corporate Communication PSA Antwerp & MPET 

caroline.creve@globalpsa.com 

 

http://www.globalpsa.com/

