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PERIODE
1. De globalisatie moet ten laatste de 10de kalenderdag van de maand worden ingediend. Kan de
globalisatie dus gevalideerd worden tussen de 1e en 9de van de maand?

Ja, dat kan.
2. Wat met het overgaan van de ene maand naar de andere? Je kan dan meerdere globalisaties samen
hebben lopen?

Correct. Uniek LRN is de link naar de globalisatieaangifte.
3. Kan het startbericht al voor de eerste van de volgende maand ingestuurd worden?

Ja

FINAL MESSAGE
4. De final message, is deze ook beperkt tot 999 Items?

Er is slechts 1 final closing bericht per LRN.
In de final message worden er geen items vermeld. Dit is enkel een finale bevestiging van de
ingestuurde deelberichten (=subsequents).
5. Kunnen er verschillende subsequent messages voor 1 final message ingestuurd worden?

Ja
6. Kunnen er nog certificaten ingestuurd worden na de final message?

Neen

LINK MET ANDERE VERGUNNINGEN
7. Naast de vergunning EiDR heeft de klant ook een vergunning uitstel waardebepaling (X-dagen na afsluit
maand). Deze zal dan niet meer kunnen toegepast worden?

Klopt, deze zal niet meer toegepast kunnen worden.
8. Dien je bij e globalisatie te globaliseren op verkoopwaarde of mag er nog steeds met Moving Average
geglobaliseerd worden?

Dit is verbonden aan de douanewaarde, waarvoor een vergunning nodig is. Het is niet gelinkt met eGlobalisatie.
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9. Zijn het enkel AEO-gecertificeerde bedrijven die een e-Globalisatie kunnen/mogen insturen?

Neen. De economische operatoren met een vergunning globalisatie en die dat wensen verder te
gebruiken, moeten overschakelen naar de e-Globalisaties. Die vergunninghouders kunnen zowel AEO als
niet-AEO zijn. Beiden moeten overstappen naar de e-Globalisaties. Het is wel zo dat die
vergunninghouders (EiDR met globalisatie) ofwel vrijstelling van kennisgeving kunnen hebben ofwel geen
vrijstelling van kennisgeving. Indien de vergunninghouder geen vrijstelling van kennisgeving geniet, dan
dient hij die kennisgeving nu via mail te versturen en vanaf 2022 via een elektronisch bericht. Voor een
vergunning EiDR met vrijstelling van kennisgeving dien je te voldoen aan de AEO-voorwaarden en een
geïntegreerde boekhouding te hebben.
Niet AEO’s dienen zich af te vragen of transactionele aangiftes niet interessanter zijn dan “EiDR met
mogelijkheid tot globalisaties maar zonder vrijstelling van kennisgeving”. Meer uitleg op kan je hier
terugvinden (opgelet! Deadline e-Globalisaties is ondertussen vastgelegd op 1/2/2022).
10. Zijn er vrijstellingen voor AEO-gecertificeerde firma's qua het periodiek verzenden van aangiftes?

Neen
11. Hier wordt steeds over EiDR gesproken in functie van import. Voor de procedure zeevaartbunkering wordt
ook nog steeds de vroegere domiciliëringsprocedure toegepast, die nu ook onder de titel EiDR valt. Is de
opzet voor eGlobalisatie hier identiek?

De vereenvoudiging die toegestaan wordt in het kader van zeevaartbunkerprocedure is geen echte EiDR
en valt bijgevolg niet onder e-Globalisatie.
12. Regeling 42 in combinatie met e-Globalisatie?

Regeling 42 kan in principe niet bij EiDR op enkele uitzonderingen na. Zie nieuwsbericht via link Naforna.

BETALING EN FRCT-REKENING
13. Hoeveel dagen is er voorzien om de te betalen invoerrechten op de FRCT-rekening te storten?

Het te betalen bedrag moet op de rekening staan op het moment dat het finale bericht wordt ingestuurd.
Bij de final closing gebeurt dus de check met de FRCT-rekening. Er is dus geen uitstel van betaling. Van
ieder tussenbericht ontvang je de verschuldigde bedragen (invoerrechten en btw). Op basis van die
bedragen kan je een inschatting maken van het finaal te betalen bedrag.
14. Alles insturen onder Payment type A dan?

Voor maandglobalisaties is dit het geval.
15. Kan er gekozen worden voor wekelijkse globalisatie, met maandelijkse betaling?

Neen, enkel bij de maandglobalisatie kan er maandelijks betaald worden.
16. Wij betalen (voor onze invoerrechten globalisatie) steeds de eerste vrijdag van de maand volgend op de
maand van operaties. Ik kan die betaling niet garanderen op de dag van aangifte globalisatie.

Bij het insturen van het finale bericht moet het openstaande bedrag beschikbaar zijn op de FRCTrekening. De aangifte zal niet vrijgegeven worden als er niet voldoende geld op de FRCT-rekening staat.
Je ontvangt hiervan een foutbericht. Je kan een 2 de finaal bericht sturen eens er voldoende geld op de
FRCT-rekening staat. Je wacht dus best met het insturen van het finaal bericht tot er voldoende geld op
de FRCT-rekening staat. Alles dient voor de 10de kalenderdag van de maand volgend op de maand van
activiteiten te gebeuren.

17. Momenteel sturen wij de globalisatie in met betaling via FRCT-rekening. Indien wij niet genoeg op die
rekening hebben staan wordt er bij betaald en komt de aangifte toch nog vrij. Dit zou toch ook nog
moeten kunnen indien dit voor de 10de kalenderdag is?
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In tegenstelling tot het huidig systeem zal er met e-Globalisaties een automatisch foutbericht verstuurd
worden naar de operator als er niet voldoende geld op de FRCT-rekening staat. De operator zal een
tweede finaal bericht moeten insturen, eens er voldoende geld op de FRCT-rekening staat.

ANDERE
18. Welke TARIC-code moet worden gebruikt voor de maandelijkse globalisatie? Die geldig op datum
transactie of (indien gewijzigd) die geldig op aangifte maandglobalisatie?

Die van de transactie. Aanvaardingsdatum zit op artikelniveau om dit mogelijk te maken.
19. Als ik het goed begrijp, een maandelijkse globalisatie is gevaarlijk voor het systeem, gezien de volume
van gegevens . Zou het niet nuttiger zijn een wekelijkse globalisatie aan de operatoren aan te bieden ?

Wekelijkse globalisatie is mogelijk. Performantieproblemen zullen optreden als alle firma’s de laatste dag
van de periode insturen. Bij zowel maandglobalisatie als weekglobalisatie wordt dus aangeraden om
regelmatig de tussenberichten in te sturen en niet te wachten tot het einde van de periode. Bij CRSNP is
er consensus om op regelmatige basis berichten in te sturen met een wachtperiode van 1 à 3 dagen om
correcties toe te laten.
20. Het is aangeraden om periodieke aangiftes te doen - in de loop van de maand - en niet te wachten tot
op het einde van de maand. Wat is dan het nut of voordeel van maandelijkse globalisaties?

Elke firma dient zelf te onderzoeken of gebruik maken van de maandelijkse globalisatie wel nuttig is. Om
dit te doen kan ze contact opnemen met haar regionale dienst (klantencoördinator of dienst vergunningen
- team ABC). Een voorbeeld waarbij dit wel nuttig zou kunnen zijn, is wanneer de firma heel veel uitslag
doet uit een douane-entrepot en een vergunning heeft om maandglobalisatie te doen mét vrijstelling van
kennisgeving. De firma moet dan niet wachten op het vrijgavebericht van de Douane voor zijn uitslag uit
entrepot. En de firma betaalt maar één keer per maand.
21. Er is een beperking tot 999 lijnen. Wat is precies 1 lijn? Is dat 1 zending of 1 goederencode, 1 container?

Per lijn 1 goederencode. Meerdere goederencodes zorgen dus voor meerdere lijnen. Bovendien, indien
er verschillende aanvullende codes zijn, dienen de lijnen dan ook opgesplitst te worden. Er zijn dus
technische limieten aan de e-Globalisatie.
Voor elke periode kunnen in principe meerdere hoofdaangiftes ingestuurd worden (telkens een INIT met
een andere LRN).
Elke hoofdaangifte of LRN (te initiëren via het INIT bericht) kan tot 999 999 subaangiftes bevatten
(=subsequents) die elk op hun beurt 999 itemlijnen kunnen bevatten.Voor elke LRN dient wel een final
bericht gestuurd te worden.
22. Is er nog een aangifte DV1 nodig en zo ja moet die per lijn worden opgemaakt?

Het is niet meer nodig om een DV1 apart op te maken. De voorwaarden uit bijlage B zijn opgenomen.
23. Wat met antidumping? Altijd transactionele aangifte?

Ja, altijd transactioneel, want antidumping is niet mogelijk met Globalisatie.

24. Ik begrijp dat je in de e-Globalisatie berichten moet verwijzen naar de EiDR-vergunning. Maar er werd
net ook gezegd dat je per detaillijn van de subsequent message moet verwijzen naar het EiDR-bericht.
Hoe maak je die verwijzing zo lang er gewerkt wordt met mails?

Er moet in de subsequent messages verwezen worden naar het EiDR-bericht uit het eigen systeem, dat
geldt als aangifte. Deze link naar het EiDR-bericht is een zelf gekozen referentie (=referentie van de
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inschrijving in de eigen douane administratie/geïntegreerde boekhouding). In het subsequent message
wordt er niet verwezen naar de kennisgeving (die nu nog via mail verstuurd wordt).
25. Is er een vak vast gesteld waarin je je EiDR referentie kan vermelden

Vak 40 (waar er verwezen wordt naar het voorafgaand document).
26. Zullen de vermeldingen in vak 40 (voorafgaand document) voldoende zijn om de link te maken tussen
de aangifte en het systeem van de operator?

De gegevens zouden duidelijk genoeg moeten zijn om deze link te maken. Verwijzing naar EiDR-bericht
is een vereiste.
27. Tijdens de presentatie werd gezegd dat Consignor steeds identiek moet zijn. Nochtans staat dit
element op goodsitem niveau, wat dus ruimte geeft om meerdere consignors te gebruiken. Zou dit
element niet beter verhuizen naar header level ?

Consignor moet niet identiek zijn. Indien dit op header niveau wordt geplaatst komt dit overeen met
transactioneel werken.
Het is net de bedoeling om per item te kunnen zien waar het oorspronkelijk vandaan kwam
(oorsprong/afzender) om zo een betere risicoanalyse te kunnen doen
28. Zijn softwareproviders (vb SAP met GTS) al bezig met e-Globalisaties? Zo ja, weet je wanneer ze dit
kunnen aanbieden?

Hiervoor dien je contact op te nemen met je softwareprovider (afhankelijk van provider tot provider).
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