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OPEN FORUM: E-GLOBALISATIES 

FAQ – VERSIE 5     12/2021 

 

 

Deze FAQ is een aanvulling op de infosessies van 15/10/2020 en 03/03/2021, zie website Nationaal Forum. 

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. 

7. Betekent bovenstaand antwoord dat de verbintenis voorzien in § 7 en § 120 van de instructie 
Gemeenschappen en Preferenties – 1999 (D.I. 561) niet kan gebruikt worden bij e-Globalisatie? 
Die verbintenis kan wel gebruikt worden bij e-Globalisaties. De opvolging van de effectieve 
voorlegging van de certificaten gebeurt buiten e-Globalisatie, namelijk door de hulpkantoren. 
Voor de verbintenis moet er onderstaande code in vak 44 worden meegegeven in PLDA: 

o 44-561I000-Ib (overeenkomst EU-Turkije) 
o 44-561I000-II20b (andere overeenkomsten) 

Een borg is nodig om hiervan gebruik te maken (= voldoende saldo op kredietrekening; in 
klantenrekening moet zekerheid actief zijn), ook voor AEO’s. 

  

https://www.naforna.be/nl/nieuws/15102020-open-forum-e-globalisatie-presentatie
https://www.naforna.be/nl/nieuws/04032021-open-forum-e-globalisatie-2-presentatie
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LINK MET ANDERE VERGUNNINGEN 
 

8. Moet ik mijn vergunningen aanpassen om van globalisatie over te stappen naar e-Globalisatie? 

Neen, je hoeft niets te wijzigen aan je huidige vergunningen om over te stappen naar e-Globalisatie. 

 

9. 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. 

 

10. 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 e-

Globalisatie. M.a.w. het al dan niet globaliseren op verkoopwaarde is gelinkt met het bepalen van de 

douanewaarde en niet met de overstap naar e-Globalisatie. Een vergunning voor de vereenvoudiging 

van de bepaling van bedragen die deel uit maken van de douanewaarde van goederen kan 

aangevraagd worden via Team Vergunningen. 

 

11. Wat met douanewaardes die vooraf bepaald zijn en niet gebaseerd zijn op de uitgaande factuurwaardes?  

Het bepalen van de douanewaarde is niet gelinkt met e-Globalisatie. Douane waarde wordt nooit 

gebaseerd op factuurwaardes. Douanewaarde is volgens het UCC gebaseerd op de laatste verkoop voor 

binnenkomst in de EU. 

 

12. 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). 

 

13. Zijn er vrijstellingen voor AEO-gecertificeerde firma's qua het periodiek verzenden van aangiftes? 

Neen. 

 

14. 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 e-Globalisatie hier identiek? 

De vereenvoudiging die toegestaan wordt in het kader van zeevaartbunkerprocedure is geen echte EiDR 

en valt bijgevolg niet onder e-Globalisatie. 

 

 

 

https://www.naforna.be/fr/nieuws/29012018-van-vergunning-domicili%C3%ABring-naar-vergunning-eidr
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15. Klopt het dat voor de bedrijven met een vergunning EiDR (weder)uitvoer met globalisatie dezelfde 
regels (termijn, werking van het ICT-systeem) van toepassing zijn als voor de firma's met een 
vergunning EiDR invoer globalisatie? 
De huidige ontwikkelde e-gGobalisatie kan enkel voor invoer gebruikt worden (dus EiDR-
vergunningen bij invoer met globalisatie).   
De vergunningen EiDR bij uitvoer en wederuitvoer met globalisatie zitten niet in de huidige scope van 
e-Globalisatie. 
 

16. Regeling 42 in combinatie met e-Globalisatie? 

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

 

17. We gebruiken regeling 40 42 61 en de preferenties 100 200 300 400. Moet dit dan in aparte 

aangiftes? 

EiDR is enkel toegestaan voor de regeling 40. De regeling 42 en 61 kan in principe niet worden 

toegepast bij EiDR (zie bovenstaande vraag). 

De preferentiecode (100, 200, 300, 400) is een data-element van een aangifte en wordt als dusdanig 

opgenomen in de tussenberichten samen met de andere data-elementen van de zendingen 

(tarieflijnen). Er kunnen zendingen met verschillende preferentiecodes in dezelfde 

globalisatieaangifte worden opgenomen.  

 

18. Is e-Globalisatie ook mogelijk voor regeling 51 71 (uitslag uit douane-entrepot en het brengen onder 

de regeling actieve veredeling, door dezelfde vergunninghouder)? 

• Regeling 51 (Actieve Veredeling): Uitstel voor de week- en/of maand globalisatie is mogelijk tot 

31 december 2022. 

• Regeling 6121 (Passieve Veredeling):Uitstel voor de week- en/of maand globalisatie is mogelijk 

tot 31 december 2022. 

Voor beide regelingen kan de huidige werkwijze behouden blijven tot het einde van de periode van 

uitstel. Operatoren die voor deze uiterste datum klaar zijn, kunnen uiteraard bovenstaande 

regelingen opnemen. Testing is mogelijk. 

 

• Regeling 4400 (Bijzondere Bestemming): Momenteel niet opgenomen. Informatie omtrent de 

datum van implementatie volgt na de implementatie van IDMS – ALL. 

Dit brengt met zich mee dat testing momenteel niet mogelijk is.  Voor bovenstaande regeling blijft de 

huidige werkwijze tot nader order behouden. 

 

19. Nieuwe code douane procedure voor bijzondere bestemming, namelijk procedure code 4400 ipv 

4000? 

De code 44 wordt momenteel nog niet aanvaard. Deze code kan pas geactiveerd worden op het 

ogenblik dat IDMS ALL live gaat, voorzien einde 2022. 

 

 

BETALING EN FRCT-REKENING 
 

20. 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. 

 

 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/20052019-eidr-en-douaneregeling-42
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21. Alles insturen onder Payment type A dan? 

Voor maandglobalisaties is dit het geval. 

 

22. Kan er gekozen worden voor wekelijkse globalisatie, met maandelijkse betaling? 

Neen, enkel bij de maandglobalisatie kan er maandelijks betaald worden. 

 

23. 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 FRCT-rekening. 

De aangifte zal niet vrijgegeven worden als er niet voldoende geld op de FRCT-rekening staat. Je ontvangt 

hiervan een foutbericht. Je kan een 2de 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. 

 

24. 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? 

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. 

 
25. Case: Noodproceure op de 10e kalenderdag van de maand. De automatische betaling wordt getriggered 

door PLDA als de final message is doorgestuurd. Indien de noodprocedure van toepassing is op de dag 

dat de periode ten laatste moet afgesloten worden er er wordt geen final message door PLDA gecreeerd, 

zal ook de betaling via de FRCT rekening niet kunnen gebeuren. Hoe gaan de douane hiermee om? 

Indien de 10 de dag voorbij is, kan er geen elektronische globalisatie aangifte worden ingestuurd, de lokale 

douane/ het kantoor kan enkel de schuld registreren in de schuldendatabank, en zo de nieuwe schuld 

betalen via het saldo van de FRCT rekening. 

 

26. Kan het bedrag aan verschuldigde invoerrechten geconsulteerd worden vóór het insturen van het 

eindbericht? 

Ja dit is mogelijk, want per subsequent bericht wordt er teruggekoppeld op lijnniveau. Bijgevolg weet je 

dus vóór het eindbericht hoeveel je zal moeten betalen. 

ANDERE 
 

27. 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.  

 

28. 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. 
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29. 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.  

 

30. 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. 
 

31. Moet er een link zijn tussen LRN (local reference nummer) van EIR (mini cuscar message) en LRN van 
globalisation messages? 
Neen, er moet wel een link zijn tussen het eerste bericht en de subsequent berichten om die aan elkaar te 
koppelen. Hierin moet er wel een verwijzing komen naar de voorafgaande regeling. 
 

32. 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. 
 

33. Wat met anti-dumping en e-Globalisatie? 
Raadpleeg de website van het Nationaal Forum voor meer informatie.  
 

34. Moeten deze goederen apart aangegeven worden of mag dit meegaan in het geheel en moet er slechts 
één aangifte opgesteld worden voor deze specifieke import / customs procedure? 
Deze goederen kunnen in het geheel worden opgenomen. Een aparte aangifte voor goederen met 
antidumping is niet nodig. 
 

35. Wij hebben reeds de testvergunningen ontvangen, zijn deze incl. de antidumping voorwaarden? 
Aangifte Antidumping is pas zijn op het moment van de effectieve overgang naar e-Globalisatie.  
 

36. Worden zowel contingenten als anti-dumping herbekeken door de douane? 
De contigenten opnemen in de e-Globalisatie wordt momenteel niet voorzien, aangezien contingenten 
heel tijd kritisch zijn. Zo zou het mogelijk zijn dat het contingent uitgeput is wanneer de maandglobalisatie 
wordt ingestuurd. Het is bijgevolg beter om dit binnen de transactionele procedure te houden. 
 

37. Is het de importeur die handmatig moet controleren indien een contingent nog niet uitgeput is en 
deze nog kan toegepast worden ?  
Neen. Indien een contingent uitgeput is, zal PLDA de  aangifte niet valideren. Indien een contingent 
kritiek (bijna uitgeput) is, zal bij de validatie van de aangifte het verschil tussen het normale tarief en 
het tarief gekoppeld aan het contingent worden toegepast. 
 

38. Wat als je een aangifte zou insturen en het contingent is op dat moment uitgeput, wordt dan 
automatisch het normale invoerrecht toegepast ?  
Neen. De aangifte zal niet aanvaard worden. De aangifte moet dan met de correcte preferentie en 
zonder vermelding van het contingent worden doorgestuurd. 

https://www.naforna.be/nl/nieuws/20042021-e-globalisatie-antidumping-en-compenserende-maatregelen
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39. Deze transactionele aangifte, wat moet/mag deze dan bevatten? Enkel de anti-dumping producten 

of ook alle andere details van deze zending, dus ook niet-anti-dumping producten? We zouden 
bijvoorbeeld voor zendingen die een anti-dumping product bevatten een transactionele aangifte 
kunnen maken en deze uit de e-Globalisatie halen. Mag dat (vergunning)? Kan dat (technisch)? 
Dit kan en mag. Voor deze transactionele aangifte wordt geen toepassing gemaakt van een E iDR-
vergunning en er mag derhalve geen referentie naar deze vergunning worden gemaakt.  Deze 
aangifte zal in de meeste gevallen worden aangeboden op een goedgekeurde plaats (de locatiecode 
opgenomen van deze beschikking moet op de aangifte worden geplaatst). 
 

40. Wordt enkel de anti-dumpingrechten hierop geheven, of ook de gewone duties/aanvullende duties? 

Met deze transactionele aangifte worden alle betrokken verschuldigdheden (anti-dumping, 

invoerrechten, BTW,...) aangegeven.  De data van de betrokken goederen mogen niet worden 

opgenomen in de e-Globalisatie berichten.   

41. 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 

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).  

 

42. Is er een vak vast gesteld waarin je je EiDR referentie kan vermelden 

Vak 40 (waar er verwezen wordt naar het voorafgaand document). 

 

43. 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.  

 

44. 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 
 

45. 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). 
 

46. Wanneer kunnen de niet-piloten starten met de ontwikkeling? 
Bedrijven en softwareproviders kunnen al beginnen met ontwikkelen en testen.   
 

47. Is er een mogelijkheid tot insturen van douane data via SAP + interface OF zonder SAP + interface: voor- 
+ nadelen van beide alternatieven ? 
Dit is mogelijk, maar dien je verder te bespreken met je integrator of je softwareleverancier. 
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48. Zijn de details zoals VIN nrs ook ergens opgenomen wanneer gewerkt wordt met e-Globalisatie?  

Neen, niet opgenomen. 

 

49. In vergelijking met de huidige situatie, dienen er bijkomende documenten opgestuurd te worden? 

Neen, sinds UCC van toepassing is, geldt zelfarchivering. De documenten zijn voor te leggen enkel op 

vraag van de douane. 

 

50. Kijkend naar de MIG staat bij operator zowel O (optional) als R (requested) vermeld. Kan dit 

toegelicht worden? 

Je dient te kijken naar de eerste kolom om te zien op welk niveau je zit. De eerste kolom bepaalt of 

de rest ook ingevuld moet worden. Vul je dit optioneel veld in dan dien je wel de onderliggende velden 

verplicht aan de te vullen. Laat je het optioneel veld open dan zijn de onderliggende velden niet 

verplicht aan te vullen. 

 

51. In de MIG is opgenomen dat de code N990 (vergunning bijzondere bestemming) niet mag toegepast 

worden voor e-Globalisatie. Indien er met Bijzondere Bestemming (BB) wordt gewerkt, hoe kan dit 

gecovered worden? Is er bijvoorbeeld een alternatief (cfr. Antidumping)? 

Goederen met bijzondere bestemming zijn van E-globalisatie uitgesloten en dien je met een gewone 

aangiften aan te gegeven. 

 

52. Is enkel de eindafrekening uitgesloten of ook de gewone aangiftes ? Indien volledig uitgesloten, moet 

enkel dan het stuk dat onder BB valt transactioneel aangegeven worden en de rest van de zending 

via e-Globalisatie. Of moet de volledige zending transactioneel aangegeven worden ?  

Het gedeelte van de zending dat onder BB valt, moet transactioneel worden aangegeven. Het 

gedeelte zonder BB kan ofwel transactioneel ofwel via e-Globalisatie worden aangegeven. 

 

53. In de MIG is opgenomen dat Q-codes niet mogelijk zijn om aan te geven via de eGlobalisatie, wat te 

doen bij tariefposten waarbij Q-codes gevraagd worden? Dient hier een vergunning aangevraagd te 

worden? Of dienen deze transactioneel aangeven te worden? 

Deze goederen dienen transactioneel te worden aangegeven. 

 

54. Dient enkel het stuk dat onder een Q code valt transactioneel aangegeven worden en de rest van de 

zending via e-Globalisatie of moet de volledige zending transactioneel aangegeven worden ?  

Het gedeelte van de zending dat met een Q-code moet je transactioneel aangegeven. Het gedeelte 

zonder q-code kan ofwel transactioneel ofwel via globalisatie worden aangegeven. 

 

55. Volgens de MIG zijn volgende zaken optional:  

• NAR 

• Mode of Transport (MOT) 

• Delivery Terms 

Klopt dit? 

Dit is afhankelijk van het type aangifte en wordt duidelijk in de wetgeving omschreven, terug te vinden 

op de website va de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen:  

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/enig-document.  

 

56. Wordt er rekening gehouden met wijzigingen in wisselkoersen. 

Ja, het systeem houdt hier rekening mee. 

 

 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/enig-document
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57. De voorafgaande regeling kan uw inschrijving in de voorraadadministratie douane-entrepot zijn, vb. 

voorraadfiche. Correct? 

Juist. 

 

58. Moment van Go Live: Moet dit op de 1ste van de maand, of kan er halfweg de maand gestart worden? 

Tijdens de 1e maand van de go live kan zowel het oude als het nieuwe systeem gebruikt worden. 

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met 2 voorwaarden:  

• Dit kan enkel in de 1e maand 

• Hiervan kan je geen gebruik maken na de deadline van 1/2/2022. Vanaf dan is enkel het gebruik 

van de e-Globalisatie mogelijk. 

 


