
Globalisatie aangiften 

Dienst Ondersteuning Automatisering 

Brussel, 09 januari 2017 

1 
AA Douane & Accijnzen 



Agenda 

2 

• Wat werd reeds overeengekomen? 

• Planning 

• Openstaande vragen 

• AOB 

• Volgende vergadering 
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Verwerkingsproces 
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GA Customs and Excise 

1. Elke globalisatie aangifte start met een elektronisch bericht voor  kennisgeving nieuwe 
globalisatie aangifte: 

• Dit bericht krijgt een unieke referentie toegewezen. 

• De unieke referentie is de sleutel voor het verder proces van de globale 
aangifte 

2. Na ontvangst van de unieke referentie op de kennisgeving  kunnen één of meerdere 
tussentijdse (globale) aangiften worden verstuurd mits: 

• Opgave van het  ontvangen unieke referentie nummer en volgnummer 

• Elke bericht is beperkt tot 999 tarieflijnen/items 

• Het aantal aangiften is onbeperkt. 

3. De globale aangifte wordt afgesloten door middel van een eindbericht 

• Dit bericht zal de verzameling van globale aangiften afsluiten 

• Het bevat een opsomming van de ingestuurde tussentijdse globale aangiften 



Verwerkingsproces 
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1. De  tussentijdse globale aangifte(n) dienen  genummerd te zijn. Het nummer 
bestaat uit unieke referentie+  volgnummer. 

2. Door IT systeem douane worden volgende checks uitgevoerd: 

• XSD checks 

• Tarbel checks 

• Andere nodige business checks 

3. Indien een tussentijdse aangifte wordt geweigerd , wordt geen enkel element van 
deze aangifte gestockeerd op database  dus terug volledig doorsturen. 

4. Een globale aangifte wordt beschouwd als zijnde volledig na ontvangst van het 
eindbericht 

5. De rechten en taksen worden berekend door de Administratie tenzij aangever 
voldoet aan SA.  

6. De betaling van de rechten en taksen kan gebeuren via kredietrekening, FRCT of 
cash afhankelijk van het tijdsvak waar de globale aanvullende aangifte  betrekking 
op heeft. 

7. Via kredietrekening gelden de wettelijk voorziene termijnen van uitstel van 
betaling 

 



Verwerkingsproces 
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1. De  tussentijdse globale aangifte(n) dienen  genummerd te zijn. Het nummer 
bestaat uit MRN +  volgnummer. 

2. Door IT systeem douane worden volgende checks uitgevoerd: 

• XSD checks 

• Tarbel checks 

• Andere nodige business checks 

3. Indien een tussentijdse aangifte wordt geweigerd , wordt geen enkel element van 
deze aangifte gestockeerd op database  dus terug volledig doorsturen. 

4. Een globale aangifte wordt beschouwd als zijnde volledig na ontvangst van het 
eindbericht 

5. De rechten en taksen worden berekend door de Adminisratie tenzij aangever 
voldoet aan SA.  

6. De betaling van de rechten en taksen kan gebeuren via kredietrekening of FRCT 

7. Via kredietrekening gelden de wettelijk voorziene termijnen van uitstel van 
betaling 

 



Vragen?? 
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1. Welke EO zijn nodig en op welk niveau: 
a. Is bestemmeling verplicht of is aangever altijd gelijk aan bestemmeling 
b. Geen bestemmeling nodig  op artikelniveau? Bestemmeling is altijd op hoofding niveau? 
c. Is de verantwoordelijke vertegenwoordiger nodig op item niveau of hoofding niveau? 
 

2. Mag globalisatie aangiften voor alle tariefposten worden ingediend of zijn er uitzonderingen? 

3. Volgens huidige instructie/omzendbrief dient de globalisatie aangifte te worden ingediend voor de zesde van de 
maand volgend op de maand van de invoer van de goederen.  
Graag hadden we ook een zicht gekregen op de termijnen inzake betaling en boeking. 
Concreet hebben we volgende vragen: 
a. tegen wanneer dient een globalisatieaangifte te worden ingediend? 
b. Wanneer dient de schuld te worden geboekt. Binnen PLDA gebeurt de boeking op het moment van de 
betalingstransactie. 
c. wanneer dient de schuld te worden betaald? 
d. Is uitstel van betaling mogelijk? 
 



Verwerkingsproces 
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4. In paragraaf 198 van  Enig document wordt gezegd: "Dit hoofdstuk handelt niet over de globalisatie van de aangiten ten verbruik in het kader van de 
regelingen actieve veredeling - schorsingssysteem en van de particuliere douane-entrepots en van het publiek enterpot type A. Die globalisatie is geregeld 
in de desbetrefferende instructies". Wat wordt hier juist bedoeld en wat is de impact op het project Globalisatie  

5. Bij de opzet van dit project werd uitgegaan van maand globaliatie aangiften. De paragraaf 199 van de instructie Enig Document zegt het volgende: "Er 
wordt opgemerkt dat andere dan maandelijkse globalisatievergunningen eveneens kunnen worden verleend…"  
Over welke types gaat het hier dan en over welke termijnen (per week, tweemaal per week, jaarlijks?  Bij het antwoord op deze vraag dient ook vraag 3 te 
worden meegenomen. 

6. In paragraaf 212 van de instructie Enig Document wordt het volgende gesteld:  "…maakt per globale aangifte een chronologische opgave"?  
Om het aantal bevragingen van TARBEL tijdens het validatieproces te beperken stellen we voor om te groeperen als volgt: 
- eerst per acceptatiedatum 
- vervolgens per land van oorsprong  
- en finaal (binnen acceptatiedatum en land van oosprong) per goederencode. 
Akkoord? 
 



Verwerkingsproces 
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7. We hadden graag staistieken gekregen over het aantal globaliatieaanguiften dat gedurende periode van één jaar wordt ingediend en 
aantal lijnen per globalisatieaangifte? 

8. Welke voorafgaande douaneregelingen kunnen worden ingebracht. We gaan er vanuit dat het de voorafgaande regelingen betreft met 
als code "CLE". De vraag stelt zich dan of iedere inschrijving individueel dient te worden vermeld bij de gegroepeerde tarieflijnen?  

9. Preferentieel regime met verbintenis: 
Kan dit in het kader van een globale aangifte? 
En zo ja  hoe dienen we dit dan te behandelen? Verschil borgen, terugbetalen na voorlegging van certificaat, opvolgingsmechanisme 
voorzien? 
 
 

10. Kunnen goederen waarvoor  het systeem van vorken inzake invoerprijzen van toepassing is worden aangegeven binnen een globalisatie 
aangifte?? 

11. Dezelfde vraag voor aanvullend rechten op de suiker en gevogelte ? 



Verwerkingsproces 
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12. Kunnen globalisatie aangiten worden ingediend voor plaatsing in entrepot 

13. Paragraaf 201 van Instructie Enig document zegt dat de globalisatieaangiftes worden aangemaakt per code van vak 37 en per BTW 
geadresseerde. Kunnen we er dan vanuit gaan dat het veld 37 dan naar hoofdingniveau kan gaan deze velden kunnen 
Globalizationdeclaration are created per code in field 37  en bijkomend vak 37 bevat in wezen aparte regelingen opgenomen in 
37.1a (huidig regime), 37.1b (voorafgaand regime), 37.2 (communautair aanvullende code) en in vak 44(nationaal aanvullende 
code ter verduidelijking van vak 37) kan nog nationale aanvullende regeling.  Kunnen we er vanuit gaan dat al deze 
onderverdelingen dan naar hoofding niveau kunnen gaan? 


