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1 Wat is e-Globalisatie? 

In de nieuwe UCC-wetgeving en voor de toepassing van de EIDR-vergunning met vrijstelling van 
kennisgeving en toelating tot globalisatie bij invoer (domiciliëring invoer vrije verkeer), wordt het 
noodzakelijk om de EXCEL die vandaag gemaakt wordt te vervangen door elektronische berichten waarop 
de douane controles kan doen, alsook de berekening van BTW en invoerrechten. 

2 Waarom e-Globalisatie? 

De nieuwe procedure van e-Globalisatie is een wettelijke verplichting vanuit de AAD&A. Alle bedrijven die 
op dit ogenblik de huidige globalisatie gebruiken, zullen uiterlijk op 01/02/2022 moeten overschakelen 
naar de nieuwe e-Globalisatie.  

De e-Globalisatie bestaat uit een volledige dataset, dus vervalt het voordeel van het aangeven met een 
beperkte dataset. Daarentegen behoudt de economische operator wel het voordeel niet transactioneel 
te moeten aangeven. Goederen kunnen dus ontvangen en verzonden worden zonder transactionele 
aangifte en aldus zonder te moeten wachten op een vrijgave van de douaneautoriteiten. De bestaande 
bedrijfsprocessen kunnen dus blijven doorlopen.  

3 Hoe gaat het in zijn werk? 

De procedure en het formaat garanderen een maximum aan flexibiliteit voor de aangever. Het systeem 
laat toe op ieder moment tijdens een globalisatieperiode te starten, aangiften in te sturen en op het einde 
van de periode af te sluiten. 

Een berichtuitwisseling bestaat uit een minimum van drie berichten: 

 Een initialisatiebericht voor de opening van een globalisatieperiode. 
 Een subsequentbericht per zending met de gegevens van de aangifte.  

De douaneautoriteiten raden ook ten stelligste aan om de berichten gedurende het verloop van 
de periode in te sturen en niet te wachten tot op het einde.   

 Een afsluitbericht voor het sluiten van de globalisatieperiode. 

De elektronische berichten worden door de Centrale Administratie gecontroleerd op basis van de 
controles die ook voor PLDA gelden. Bij fouten en onvolledigheden moet een nieuw gegevensbericht 
ingestuurd worden.  

4 Hoe bereid ik mij voor op e-Globalisatie? 

Vergunninghouders voor de huidige globalisatie kunnen deze vergunning verder blijven gebruiken, maar 
dienen over te stappen naar de e-Globalisatie, en dit voor 01/02/2022. Bedrijven die gebruik willen maken 
van de procedure dienen AEO-gecertificeerd te zijn alsook enkele vergunningen te bezitten: Douane-
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entrepot en EIDR (inschrijving in de administratie van de aangever). Op de website van het Nationaal 
forum vindt u overigens een FAQ terug.  

5 e-Globalisatie binnen de Customs Streamliner® 

Net zoals de werking met de huidige globalisatie module, is de werking met de nieuwe module volledig 
geïntegreerd in het Customs Dossier. Bij het declareren van het dossier zal een declaratie scenario ‘To 
globalisation’ voorgesteld worden en komt het dossier in status OK. 

In de huidige werking startte u het proces op het einde van de periode handmatig op om de gegevens te 
verzamelen en te consolideren in een Excel overzicht. Vervolgens kon er ook een overkoepelende aangifte 
voorgesteld worden. 

In de nieuwe werking vraagt de douane om per zending de gegevens in te sturen, waarop zij onmiddellijk 
controles zullen uitvoeren en de (deel)aangifte al dan niet valideren. Onze Customs Streamliner is 
ontworpen om uw operationele werking optimaal te ondersteunen en dus is er gekozen om manueel werk 
zoveel mogelijk te vermijden. 

Het systeem zal automatisch de nodige periodes aanmaken en de initialisatieberichten insturen zodra er 
een zending (= dossier) is voor deze periode. Dit gebeurt volautomatisch in de achtergrond en dus is voor 
dit onderdeel geen interactie vereist. Zodra de initialisatie van de periode voltooid is zal uw applicatie 
automatisch deelaangiftes (= subsequents) beginnen in te sturen. Om u de kans te geven om bij bepaalde 
zendingen in te grijpen en bv. alsnog transactioneel in te klaren, worden de deelaangiftes uitgesteld 
ingestuurd met 1 of meerdere dagen vertraging. Indien er gegevens ontbreken, of andere fouten door de 
douane geconstateerd worden, zal het betrokken dossier terug in status CREATE gezet worden, waarna u 
de nodige correcties kan doen. 

Dankzij onze Declarant Assist module, die gebruik maakt van up-to-date TARIC-informatie, onze 
uitgebreide product masterdata mogelijkheden, alsook de mogelijkheid tot datacontrole voor insturen, 
zal het aantal fouten tot een minimum beperkt worden waardoor uw tijdsbesteding beperkt blijft. 

De volledige opvolging gebeurt in de Customs Dossier module. De status en historiek van insturen naar 
de e-Glob zullen ook aldaar op te volgen zijn, alsook een oplijsting van eventuele foutmeldingen. Na 
correctie declareert u het dossier opnieuw, totdat het dossier de substatus ‘SUBSEQ ACCEPTED’ 
weergeeft.  

Bij het ontvangen van de acceptatie, worden ook de te betalen BTW en invoerrechten meegestuurd door 
de douane. Deze zijn consulteerbaar in het dossier, alsook in de nieuwe globalisatiemodule. U kan dus 
vooraf opvolgen hoeveel u dient te betalen. 

De customs dossier module (inbound/outbound) is uitgebreid met de nodige filters en 
opvolgmogelijkheden waardoor u in staat bent om de volledige opvolging vanuit dit scherm te doen.  Dit 
in tegenstelling tot de huidige werking, waar u voornamelijk vanuit het globalisatie scherm werkte, en 
daar de consolidatie uitvoerde. 

 
Net zoals vandaag wordt de aansturing van de procedure 40 00 of 40 71 d.m.v. voorgedefinieerde 
template declaraties aangestuurd. Er moet dus niets meer in de aangifte zelf aangevuld worden. 
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Op het einde van de periode voert u de nodige controles uit via de aanwezige filters en controles, zodat u 
zeker bent dat alle zendingen uit de periode volledig afgewerkt zijn. Vervolgens gaat u naar de nieuwe 
globalisatie module, die zich op dezelfde locatie bevindt als de huidige module. Daar kan u het 
totaalbedrag van de invoerrechten en BTW per Business Unit bekijken, alsook het totaal voor de hele 
periode.  Bijkomend is ook de mogelijkheid voorzien om extra rapporten te genereren om de informatie 
snel naar de nodige contacten te verdelen. Bij deze standaardrapporten zit ook de historische Excel 
output, weliswaar op basis van de invoerrechten en BTW berekend door de douane. 

Nu bent u klaar om de aangifte te finaliseren. Dit doet u door het Final bericht in te sturen. Na acceptatie 
wordt een MRN ontvangen en wordt deze weggeschreven in de periode. 
Net zoals in de huidige module, wordt deze MRN vermeld bij afschrijvingen op de stockfiches van uw 
douane entrepot administratie. 

Het hele proces is nu voltooid. 

6 Interesse? 

Stream Software is één van de twee softwareproviders die ingestapt is als pilootpartner van de AAD&A. 
Wij zitten dus op de eerste rij om deze nieuwe functionaliteit te ontwikkelen!  

Stream Software stapt in zijn laatste testweek met de pilootklant, om in april live te gaan. Eens mogelijk 
geven wij graag een demonstratie om u te overtuigen van de eenvoud van deze module die dit belangrijke 
proces voor u zal stroomlijnen.  

Bent u benieuwd naar de werking van deze module, en wil u de e-Globalisatie automatiseren via onze 
Customs Streamliner? Neem dan contact op met onze sales afdeling (Sam Jespers – 
sam.jespers@streamsoftware.be). Na goedkeuring van de algemene offerte zullen wij de configuratie van 
de nieuwe module in wederzijds overleg inplannen. Wij plannen natuurlijk al onze klanten succesvol voor 
de deadline van 01/02/2022 geïmplementeerd te hebben!  
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1. What is e-Globalisation? 

In the new UCC legislation and for the application of the EIDR licence with exemption from notification 
and admission to globalisation on import (local clearance import free circulation), it becomes necessary 
to replace the EXCEL made today by electronic messages on which customs can perform checks, as well 
as calculate VAT and import duties. 

 

2. Why e-Globalisation? 

The new procedure of e-Globalisation is a legal obligation from the AAD&A. All companies currently 
using the current globalisation will have to switch to the new e-Globalisation by 01/02/2022. 

The e-Globalisation consists of a complete dataset, so the advantage of declaring with a limited dataset 
is lost. On the other hand, the economic operator retains the advantage of not having to declare 
transactional goods. Goods can therefore be received and dispatched without transactional declaration 
and thus without having to wait for a release from customs authorities. Existing business processes can 
therefore continue. 

 

3. How does it work? 

The procedure and format guarantee maximum flexibility for the declarant. The system allows starting 
at any time during a globalisation period, sending in declarations and closing them at the end of the 
period. 

A message exchange consists of a minimum of three messages: 

 An initialisation message for the opening of a globalisation period. 
 A subsequent message per consignment with the details of the declaration. 

The customs authorities also strongly recommend to send the messages during the period and 
not to wait until the end.   

 A cut-off message for closing the globalisation period. 

The electronic messages are checked by the Central Administration on the basis of the same checks as 
those for PLDA. In case of errors and incompleteness a new data message has to be sent. 

 

4. How do I prepare for globalisation? 

Authorisation holders for the current globalisation can continue to use this authorisation, but have to 
switch to e-Globalisation before 01/02/2022: Customs warehouse and EIDR (registration in the 
administration of the declarant). On the website of the National Forum you will find a FAQ by the way. 

  

5. e-Globalisation within the Customs Streamliner® 

Just like the operation with the current globalisation module, the operation with the new module is fully 
integrated in the Customs File. When declaring the file, a declaration scenario 'To globalisation' will be 
proposed and the file will be in status OK. 

In the current operation, you started the process manually at the end of the period to collect the data 
and consolidate them into an Excel sheet. Subsequently, an overall declaration could also be proposed. 
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In the new operation, customs ask to send the data per shipment, on which they will perform immediate 
checks and validate or not the (partial) declaration. Our Customs Streamliner is designed to support your 
operational work in the best possible way and therefore we have chosen to avoid manual work as much 
as possible. 

The system will automatically create the necessary periods and send the initialisation messages as soon 
as there is a shipment (= file) for this period. This happens fully automatically in the background and 
therefore no interaction is required for this part. As soon as the initialisation of the period is completed, 
your application will automatically start to send in sub-declarations (= subsequents). In order to give you 
the opportunity to intervene on certain shipments and e.g. still clear them transactional, the sub-
declarations will be sent with a delay of 1 or more days. If data are missing or other errors are detected 
by customs, the file in question will be put back in CREATE status, after which you can make the 
necessary corrections. 

Thanks to our Declarant Assist module, which uses up-to-date TARIC information, our extensive product 
master data possibilities, as well as the possibility of pre-submission checking, the number of errors will 
be kept to a minimum, thereby reducing your time expenditure. 

The complete follow-up is done in the Customs Dossier module. The status and history of the 
submission to the e-Glob will also be available there, as well as a list of possible error messages. After 
correction, you declare the file again, until the file displays the sub status 'SUBSEQ ACCEPTED'. 

Upon receipt of the acceptance, customs also sends the VAT and import duties to be paid. These can be 
consulted in the dossier as well as in the new globalisation module. So you can check in advance how 
much you will have to pay. 

The customs file module (inbound/outbound) has been expanded with the necessary filters and follow-
up possibilities, so that you are able to do the entire follow-up from this screen. This is in contrast to the 
current operation, where you mainly worked from the globalisation screen, and did the consolidation 
from there. 

Just like today, the control of the procedure 40 00 or 40 71 is done with predefined template 
declarations. Therefore, nothing more needs to be added in the declaration itself. 

At the end of the period, you carry out the necessary checks using the filters and checks provided to 
ensure that all shipments from the period have been fully processed. Then you go to the new 
globalisation module, which is in the same location as the current module. There you can view the total 
amount of import duties and VAT per Business Unit, as well as the total for the entire period. In 
addition, there is also the possibility to generate additional reports to quickly distribute the information 
to the necessary contacts. These standard reports also include the historical Excel output, albeit based 
on the import duties and VAT calculated by customs. 

Now you are ready to finalise the declaration. You do this by sending in the Final message. After 
acceptance, an MRN is received and written into the period. 
Just like in the current module, this MRN is mentioned in the debit entries of your customs warehouse 
administration. 

The whole process is now complete. 
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6. Interested? 

Stream Software is one of the two software providers that joined as a pilot partner of the AAD&A, so we 
are in the front row to develop this new functionality! 

Stream Software is entering its final week of testing with the pilot customer, to go live in April. We will 
be happy to give a demonstration to convince you of the simplicity of this module that will streamline 
this important process for you. 

Are you curious about the working of this module, and do you want to automate e-Globalisation via our 
Customs Streamliner? Then please contact our sales department (Sam Jespers 
- sam.jespers@streamsoftware.be). After approval of the general offer we will plan the configuration of 
the new module in mutual agreement. Of course we plan to have all our customers successfully 
implemented before the deadline of 01/02/2022! 

 

 


