
Exportrichtlijnen
Oplossingen voor betrouwbare verzendingen wereldwijd 

GLS is met eigen vestigingen en partners actief in 41 Europese landen, acht VS-staten en Canada en is via contractuele 
partnerallianties met de hele wereld verbonden. Dankzij onze beproefde processen handelen we elke invoer en uitvoer 
vlekkeloos af, ook voor verzendingen met douaneformaliteiten.

In deze exportrichtlijnen vindt u alle informatie over verzendingen van goederen binnen en buiten de Europese Unie.

Deze exportrichtlijnen zijn louter informatief. De inhoud werd zorgvuldig en naar beste weten samengesteld.  
GLS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. 
Elke klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke vereisten. Deze exportrichtlijnen zijn dan ook geen 
vervanging voor wettelijk advies dat mogelijk voor een verzending of ontvangst vereist zou zijn.
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¹  Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 31 januari 2020 geen lidstaat van de EU meer en verzendingen tussen de EU en het VK staat sinds 1 januari 2021 onder douane-
toezicht.

Verzenden naar EU-landen
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland

Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland 
Italië
Kroatië
Letland

Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal

Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Zweden
Verenigd Koninkrijk1

Benodigde documenten

Bij een verzending naar EU-landen heeft u geen 
douanedocumenten nodig. Voor een verzending  
van luchtvracht naar Malta dient een leveringsbon  
te worden bijgevoegd. Voor verzendingen naar  
gebieden buiten de EU-belastingzone  
(bv. de Kanaaleilanden en de Canarische Eilanden)  
en voor internationale verzendingen naar  
landen met een eigen douaneregeling  
(bv. Gibraltar, San Marino, Andorra)  
zijn er evenwel bijzondere  
verzendingsdocumenten nodig  
(zie tabel blz. 7 e.v.). 
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Verzending naar EFTA-landen en derde landen
De EFTA (European Free Trade Association) wordt gevormd door 
Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en Ijsland. Alle andere 
bestemmingen zijn voor de Europese Unie derde landen.

EORI-nummer

Voor verzendingen naar niet-EU-landen dient u een 
internationaal BTW-nummer te hebben. Daarvoor dient u bij 
de FOD Financiën een EORI-nummer aan te vragen. Contacteer 
onze GLS-douaneafdeling (customsdoc@gls-belgium.com) om 
het EORI-aanvraagformulier te ontvangen.

Incoterms

De Incoterms bepalen welke bijkomende transportkosten 
door de afzender en door de invoerder dienen te worden 
betaald. Bij verzendingen buiten de EU komen er afhankelijk 
van de bestemming naast de gewone verzendingskosten 
nog bijkomende kosten kijken (bv. in- en uitklaringskosten of 
belasting op ingevoerde goederen). Bij een exportverzending 
met GLS kan de afzender uit de volgende mogelijkheden kiezen:

Incoterm 10 (DDP):
Transportkosten, uit- en inklaringskosten, douanerechten en 
taksen betaald – de afzender betaalt alle kosten, de invoerder 
draagt geen enkele kost.

Incoterm 20 (DAP):
Transportkosten betaald, uit- en inklaringskosten, douane-
rechten en taksen niet betaald – de afzender betaalt enkel de 
transportkosten, de invoerder draagt alle andere kosten.

Incoterm 30 (DDP, BTW niet betaald):
Transportkosten, uit- en inklaringskosten en douanerechten 
betaald, taksen niet betaald – de afzender betaalt de transport-
kosten, de uit- en inklaringskosten en de douanerechten, de in-
voerder betaalt de taksen.

Incoterm 40 (DAP, ingeklaard):
Transportkosten en uit- en inklaringskosten betaald, douanere-
chten en taksen niet betaald – de afzender betaalt de transport-
kosten en de uit- en inklaringskosten, de invoerder betaalt de 
douanerechten en taksen.

Incoterm 50 (DDP):
Transportkosten en uit- en inklaringskosten betaald, inklaring 
van goederen met een lage waarde – de afzender betaalt de 
transportkosten en de uit- en inklaringskosten, de invoerder 
draagt geen enkele kost. Bij verzendingen naar niet-EU-landen 
en EFTA-landen kan gebruik worden gemaakt van de vereenvou-
digde inklaringsprocedure (Simplified Procedure for Customs 

Clearance), waardoor de kosten worden beperkt en sneller kan 
worden geleverd. Deze procedure kan enkel bij goederen met 
een lage waarde (belangrijk: elk land heeft zijn eigen maximale 
goederenwaarde) of bij verzendingen van documenten worden 
toegepast.

De in- en uitklaring gebeurt in naam van de invoerder/
geadresseerde voor alle hierboven vermelde Incoterms.

Handelsfactuur

Voor verzendingen naar EFTA-landen en derde landen is een han-
delsfactuur in drievoud vereist (origineel + 2 kopieën). Voor verzen-
dingen via onze GlobalExpressParcel is een handelsfactuur in vier-
voud (origineel + 3 kopieën) in het Engels vereist. De handelsfactuur 
dient de volgende gegevens te vermelden: 

 • Naam en adres van de afzender met telefoonnummer en 
e-mailadres

 • EORI-nummer van de afzender

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactper-
soon van de geadresseerde

 • Leveringsadres (indien verschillend van factuuradres)

 • Datum, nummer en plaats van factuur

 • Omschrijving en aantal goederen met de toepasselijke doua-
netariefcodes1 en de waarde

 • Waarde van de goederen (met vermelding van munteenheid)

 • Leveringsvoorwaarden/leveringstermijnen

 • GLS-pakketnummer(s)

 • Gewicht (bruto/netto)

 • Oorsprongsverklaring (voor meer informatie, zie bladzijde 4)

 • Bedrijfsstempel, handtekening en volledige naam

Deze informatie is tevens vereist bij de verzending van monsters 
of geschenken en kosteloze verzendingen. Daarnaast dient de 
waarde van de goederen te worden vermeld, bv. door de ver-
melding “Sample or gift – value for customs purposes only” 
(Monster of geschenk – waarde enkel voor douanedoeleinden).

Er kan gebruik gemaakt worden van de eDeclarationService. GLS 
zorgt dan voor de opmaak en indiening van uw elektronische 
uitvoeraangifte. U dient hiervoor enkel de douanefactuur 
naar customsdoc@gls-belgium.com te sturen. Als u van 
de preferentiële tarieven wilt genieten voor automatische 
exportprocedures, maak dan gebruik van het AEB-portal of de 
API-oplossing.

¹ Meer informatie over douanetariefcodes vindt u op: www.tariffnumber.com
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Niet-formeel certificaat van preferentiële oorsprong Formeel certificaat van preferentiële oorsprong

Verklaring van oorsprong:
Indien de waarde van de goederen minder dan € 6.000 bedraagt, 
volstaat een verklaring van oorsprong op de handelsfactuur.

Daarvoor dient de exporteur de volgende verplichte verklaring 
te gebruiken:
“De exporteur (toegelaten exporteur, douanevergunnings-
nummer) bevestigt dat – behoudens uitdrukkelijke anderslui-
dende verklaring – deze producten als preferentiële oorsprong 
de Europese Gemeenschap hebben.” De verklaring van oor-
sprong dient op het origineel te worden getekend (met ver-
melding van de voluit geschreven naam en bedrijfsstempel) 
indien de exporteur geen “toegelaten” persoon is, d.w.z. met 
een toelating van het centrale douanekantoor voor de vereen-
voudigde uitvoer van goederen.

Andere niet-formele certificaten van preferentiële oorsprong:
 • Verklaring van oorsprong op de EUR-MED-factuu

Certificaat goederenverkeer EUR. 1:
Indien de waarde van de goederen meer dan € 6.000 bedraagt 
(bv. een levering van meerdere pakketten), dient een EUR. 
1-certificaat te worden gebruikt. Dit certificaat dient door 
het bevoegde douanekantoor te worden afgestempeld. Een 
uitzondering op deze regel geldt voor “toegelaten exporteurs”, 
voor wie de verklaring van oorsprong met vermelding van het 
vergunningsnummer volstaat.

Enkele andere formele certificaten van preferentiële oorsprong: • 
Certificaat goederenverkeer EUR-MED
• Certificaat goederenverkeer A.TR. (voorgestempeld of met  

een speciale stempel)
• Certificaat van oorsprong, formulier A

Preferenties/preferentiële behandelingen
De Europese Unie heeft met heel wat landen douaneverdragen ges-
loten, waarbij goederen vanuit bepaalde landen en gebieden een 
preferentiële behandeling genieten. Indien de exporteur de prefer-
entiële oorsprong van de goederen met een certificaat aantoont, 

gelden in bepaalde gevallen lagere taksen of zelfs een vrijstelling van 
taksen. Het land van oorsprong en in het bijzonder de waarde van de 
goederen bepalen welk certificaat van preferentiële oorsprong dient 
te worden gebruikt.

Uitvoeraangifte

Indien de waarde van de goederen meer dan 1.000 € bedraagt, 
dient de afzender voor het vervoer van pakketten naar EFTA-lan-
den en derde landen een elektronische uitvoeraangifte in te die-
nen. De uitvoeraangifte wordt door het ATLAS-systeem (Auto-
mated Tariff en Local Customs Clearance System) aangemaakt. 
Opgelet: enkel de tweestaps-uitvoerprocedure wordt aanvaard. 
Indien de afzender gebruikt maakt van onze  eDeclarationService , 
zorgt GLS voor de opmaak van de elektronische uitvoeraangifte. 
De goederen mogen pas door de afzender worden verzonden na-
dat de elektronische uitvoeraangifte is opgemaakt.

Verzending van documenten 

Via GlobalExpressParcel kunnen documenten met Incoterm 50 
worden verzonden. Voeg een kopie van het adreslabel of het pak-
ketlabel bij. Het maximale toegelaten gewicht bedraagt 5 kg (500 
g voor India) en er mag enkel papier worden verzonden (docu-
menten zonder goederenwaarde, bv. catalogi, brochures enz.).

Als alternatief kan u de GLS AWB (Air Way Bill) als vervoersdocu-
ment voor alle landen gebruiken. Bij een verzending van documen-
ten naar India dient een factuur te worden bijgevoegd.
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Land Postcodes /  
gemeenten

Handelsfactuur Verklaring van 
oorsprong op 
handelsfactuur  
(voor EU-goederen)

Certificaat goede-
renverkeer EUR.1 
of verklaring van 
oorsprong met 
douanevergun-
ningsnummer

Limiet voor inklaring van  
goederen van lage waarde  
(Incoterm 50)

Albanië Alle Origineel + 3 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Enkel voor documenten tot  
5 kg (bruto)

Bedrijfsstempel en handtekening verplicht op de factuur. Enkel Incoterm 40 of 50 mogelijk.

Andorra Alle Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Niet mogelijk 

Voor bedrijven: verplichte vermelding van het btw-nummer van de afzender en de geadresseerde.  
Voor privépersonen: verplichte vermelding van ID-kaartnummer (rijksregisternummer) en tevens telefoonnummer  
van de geadresseerde. Enkel Incoterm 20 mogelijk.
Opgelet: de uitvoeraangifte is verplicht voor elke goederenwaarde. 

Bosnië- 
Herzegovina Alle Origineel + 3 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Niet mogelijk 

Bedrijfsstempel en handtekening verplicht op de factuur

Gibraltar Alle Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Niet mogelijk 

Voor bedrijven: verplichte vermelding van het BTWbtw-nummer van de afzender en de geadresseerde.  
Voor privépersonen: verplichte vermelding van ID-kaartnummer (rijksregisternummer) en tevens telefoonnummer  
van de geadresseerde. Enkel Incoterm 20 mogelijk.

Groot-Brit-
tannië

Alle met uitzondering 
van Noord-Ierland Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 ≤£ 39.00

Voor meer informatie, neem contact op met customsdoc@gls-belgium.com.

Ijsland Alle Origineel + 3 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Enkel voor documenten tot  
5 kg (bruto)

Bedrijfsstempel en handtekening verplicht op de factuur. Enkel Incoterm 40 of 50 mogelijk.

Kosovo Alle Origineel + 3 kopieën  
in het Engels < € 6.000 ≥ € 6.000 Niet mogelijk 

Bedrijfsstempel en handtekening verplicht op de factuur.

Liechtenstein Alle Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Enkel voor EU/EFTA-oorsprong 
62,50 CHF (ongeveer € 52)

Incoterm 50: verzending van documenten, catalogi enz. tot 4 kg. Niet toegelaten zijn software, juwelen, horloges,  
elektronische componenten en alcohol. Afhandeling via Zwitserland.

Macedonië Alle Origineel + 3 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Niet mogelijk 

Bedrijfsstempel en handtekening verplicht op de factuur.

Montenegro Alle Origineel + 3 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Niet mogelijk 

Bedrijfsstempel en handtekening verplicht op de factuur. 

Exportchecklist: verzending binnen  
Europa – douanebestemmingen 
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Exportchecklist: verzending binnen  
Europa – douanebestemmingen 

Land Postcodes /  
gemeenten

Handelsfactuur Verklaring van 
oorsprong op 
handelsfactuur  
(voor EU-goederen)

Certificaat goede-
renverkeer EUR.1 
of verklaring van 
oorsprong met 
douanevergun-
ningsnummer

Limiet voor inklaring van  
goederen van lage waarde  
(Incoterm 50)

Noorwegen Alle Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 350 NOK (ongeveer € 39)

Incoterm 50: verzending van documenten, catalogi enz. tot 4 kg. Factuur verplicht (geen pro forma-factuur).
Niet toegelaten: juwelen, alcohol, sigaretten en telecommunicatie-uitrusting. Verklaring van oorsprong met originele hand-
tekening en voluit geschreven naam. 
Opgelet: voor de inklaring van pakketten met een goederenwaarde van minder dan 200 NOK is enkel het paspoortnummer 
van de geadresseerde vereist

San Marino 47890-47899 (IT) Origineel + 2 kopieën Enkel T2L  (bewijs communau-

tair karakter)

Enkel T2L  (bewijs com-

munautair karakter)
Niet mogelijk

Tot een bedrag van 500 € volstaat de volgende verklaring op de factuur: “T2L Commission Regulation (EEC) 2920/90 dated  
10 Oct. 1990”. Bij bedragen van meer dan 500 € is een T2L vereist.

Zwitserland Alle Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Enkel voor EU/EFTA-oorsprong 
62,50 CHF (ongeveer € 52) 

Incoterm 50: verzending van documenten, catalogi enz. tot 4 kg. Niet toegelaten: software, juwelen, horloges, 
elektronische componenten en alcohol. Verklaring van oorsprong met originele handtekening en voluit geschreven naam.

Servië Alle Origineel + 3 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 € 80

Turkije Alle Origineel + 3 kopieën 
in het Engels

Enkel land van oorsprong 
of A.TR. (EUR. 1) A.TR. Niet mogelijk

Indien de waarde van de goederen meer dan € 75 bedraagt, kan Incoterm 20 of 40 worden toegepast. Niet toegelaten zijn: 
alcohol, sigaretten, chemische producten, aanstekers (alle types), elektronische uitrusting/componenten. Bij de verzending 
naar privépersonen van pakketten met een gewicht van meer dan 30 kg of een goederenwaarde van meer dan € 1.500 dient 
een externe douaneagent het pakket in te klaren, wat mogelijk bijkomende kosten veroorzaakt.
Incoterm 50: uitzondering: boeken en drukwerk voor privédoeleinden met een maximale waarde van € 150 (inklaring als 
goederen van lage waarde met correcte factuur en inhoud).

Vaticaan 00120 (IT) Origineel + 2 kopieën Enkel T2L  (bewijs communau-

tair karakter)

Enkel T2L  (bewijs com-

munautair karakter)
Niet mogelijk

Voor alle hierboven vermelde bestemmingen gelden de volgende regels: 

 • Vanaf een factuurbedrag van € 1.000 is een elektronische uitvoeraangifte vereist. Hiervoor kan onze eDeclarationService worden gebruikt.  
Enkel de tweestaps-uitvoerprocedure wordt aanvaard.

 • De goederenwaarden voor de verklaring van oorsprong en het certificaat inzake goederenverkeer verwijzen altijd naar een verzending (meerdere 
pakketten van één enkele afzender naar dezelfde geadresseerde). De waarde van de goederen per pakket is altijd beperkt tot € 5.000.
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Exportchecklist: verzending binnen Europa –  
speciale gebieden 

Land Postcodes /  
gemeenten

Handelsfactuur Verklaring van 
oorsprong op 
handelsfactuur  
(voor EU-goederen)

Certificaat goede-
renverkeer EUR.1 
of verklaring van 
oorsprong met 
douanevergun-
ningsnummer

Limiet voor inklaring van  
goederen van lage waarde  
(Incoterm 50)

Aaland (FI) 22000-22999 (FI) Origineel + 2 kopieën Enkel T2L  (bewijs communau-

tair karakter)

Enkel T2L  (bewijs com-

munautair karakter)
Niet mogelijk

Büsingen (CH) 8238 (CH) Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 62,50 CHF (ongeveer € 52)

Incoterm 50: verzending van documenten, catalogi enz. tot 4 kg.  
Niet toegelaten: software, juwelen, horloges, elektronische componenten en alcohol.

Canarische 
Eilanden (ES)

35xxx (ES), 38xxx
(ES) Origineel + 2 kopieën T2LF (naar keuze van de 

afzender) Niet vereist Niet mogelijk

Voor bedrijven: verplichte vermelding van het btw-nummer van de afzender en de geadresseerde. Voor privépersonen: verplichte 
vermelding van ID-kaartnummer (rijksregisternummer) en telefoonnummer van de geadresseerde. Enkel Incoterm 20 mogelijk.  
De uitvoeraangifte is verplicht voor elke goederenwaarde en bij de verzending van monsters of documenten bij een minimale 
goederenwaarde van € 150.

Ceuta (ES) 51xxx (ES) Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Niet mogelijk

Voor bedrijven: verplichte vermelding van het btw-nummer van de afzender en de geadresseerde. Voor privépersonen: verplichte 
vermelding van ID-kaartnummer (rijksregisternummer) en telefoonnummer van de geadresseerde. Enkel Incoterm 20 mogelijk.

Kanaaleilanden  
(VK)

Guernsey (GB): GY
+ xxxxx
Jersey (GB): JY +
xxxxx

Origineel + 2 kopieën Enkel T2L  (bewijs communau-

tair karakter)

Enkel T2L  (bewijs com-

munautair karakter)
Niet mogelijk

Uitvoeraangifte en factuur verplicht voor elke goederenwaarde. Factuur, btw-nummer van de afzender en de geadresseerde en 
telefoonnummer van de geadresseerde.

Noord-Cyprus 
(TR)

99010-99970 Origineel + 3 kopieën 
in het Engels

Enkel land van oorsprong 
of A.TR. (EUR. 1) A.TR. € 75 tot 30 kg (bruto)

Goederenwaarde van meer dan € 75: Incoterm 20 of 40 mogelijk. Incoterm 50: verzending van documenten, catalogi enz. tot 4 kg. 
Niet toegelaten: software, juwelen, horloges, elektronische componenten en alcohol.

Faeröer (DK) Alle Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000
Enkel voor documenten tot 5 kg 
(bruto)

Bedrijfsstempel en handtekening verplicht op de handelsfactuur. Enkel Incoterm 40 en 50 mogelijk.

Groenland Alle Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000
Enkel voor documenten tot 5 kg 
(bruto)

Bedrijfsstempel en handtekening verplicht op de handelsfactuur. Enkel Incoterm 40 en 50 mogelijk.

Livigno (IT) 23030 (IT) Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Niet mogelijk

Bedrijfsstempel en handtekening verplicht op de handelsfactuur. Enkel Incoterm 40 en 50 mogelijk. Geen MRN vereist.
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Land Postcodes /  
gemeenten

Handelsfactuur Verklaring van 
oorsprong op 
handelsfactuur  
(voor EU-goederen)

Certificaat goede-
renverkeer EUR.1 
of verklaring van 
oorsprong met 
douanevergun-
ningsnummer

Limiet voor inklaring van  
goederen van lage waarde  
(Incoterm 50)

Melilla (ES) 52xxx (ES) Origineel + 2 kopieën < € 6.000 ≥ € 6.000 Niet mogelijk

Voor bedrijven: verplichte vermelding van het BTW-nummer van de afzender en de geadresseerde.  
Voor privépersonen: verplichte vermelding van ID-kaartnummer (rijksregisternummer) en telefoonnummer van  
de geadresseerde. Enkel Incoterm 20 mogelijk.

Mount Athos
(GR) 63086 (GR) Origineel + 2 kopieën Enkel T2L  (bewijs communau-

tair karakter)

Enkel T2L  (bewijs com-

munautair karakter)
Niet mogelijk

Samnaun 
(CH)

7562 (CH),
7563 (CH) Origineel + 2 kopieën Niet vereist Niet vereist Douane-enclave

Afzonderlijke factuur en uitvoeraangifte verplicht + 50 CHF voor de verzending van douaneplichtige goederen.  
Incoterm 50: verzending van documenten, catalogi enz. tot 4 kg.  
Niet toegelaten zijn software, juwelen, horloges, elektronische componenten en alcohol.

 
Voor alle hierboven vermelde bestemmingen gelden de volgende regels: 

 • Vanaf een factuurbedrag van 1.000 € is een elektronische uitvoeraangifte vereist. Hiervoor kan onze eDeclarationService worden gebruikt.  
Enkel de tweestaps-uitvoerprocedure wordt aanvaard.

 • De goederenwaarden voor de verklaring van oorsprong en het certificaat goederenverkeer verwijzen altijd naar een verzending (meerdere  
pakketten van één enkele afzender naar dezelfde geadresseerde). De waarde van de goederen per pakket is altijd beperkt tot € 5.000.

Exportchecklist: verzending binnen Europa –  
speciale gebieden 
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Exportchecklist: wereldwijde verzending

Land Mogelijke 
bewijzen van 
oorsprong

Verboden goederen (naast 
de goederen die volgens 
onze Algemene Voorwaar-
den niet zijn toegelaten)

Informatie over in- en uitklaring Mogelijk Incoterm 

GlobalExpressParcel

Australië Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Ontvlambare 
nachtkleding, 
dennenappels, 
paintballgeweren, 
gloeilampen, 
paintballkogels.

Invoervergunningen vereist voor therapeutische 
apparatuur, geneesmiddelen, draadloze telefoons, 
CB-radio’s en steps. Voor CD’s, DVD’s en video’s is 
een verklaring op de factuur vereist. Op basis van de 
CITES-overeenkomst geldt voor bepaalde soorten 
leder een invoerverbod. Afhankelijk van de oorsprong 
is voor bepaalde textielsoorten een verklaring van 
oorsprong vereist.

10, 40, 50

Brazilië Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Edelstenen, stempels, 
porselein, aarde.

De invoerder dient bij de USDA een invoervergunning 
voor textiel aan te vragen.

40, 50

Canada Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Producten gemaakt in 
gevangenissen, ivoor, 
beperkingen op producten 
uit Liberia.

Voor CD’s, cosmetica, lederproducten (met CITES-
certificaat), medische apparatuur, geneesmiddelen, 
muziekinstrumenten, kantoorbenodigdheden, vlieg-
tuigonderdelen, computeronderdelen, elektronische 
(reserve)onderdelen, machineonderdelen, sportuit-
rusting, textiel, speelgoed en mobiele toestellen zijn 
bijkomende documenten vereist.

10, 40, 50

China Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Lucifers, speelgeld, hout-
pulp, speelgoed-, model- 
en namaakgeweren, aarde.

De transportkosten dienen op de factuur te worden 
vermeld. Voor de volgende goederen zijn invoerver-
gunningen of desgevallend certificaten vereist: 
DVD’s, CD’s, cosmetica, lederen goederen, medische 
uitrusting, mechanische en elektronische producten. 
Voor films, foto’s of afbeeldingen vereist de Chinese 
douane een bijbehorende verklaring op de handels-
factuur. Het CR-nummer van de invoerder dient op de 
handelsfactuur te worden vermeld.

40, 50

Hong Kong Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Lucifers, speelgeld, hout-
pulp, speelgoed-, model- en 
namaakgeweren, aarde, 
snuiftabak, elektronische 
sigaretten.

Voor de volgende goederen zijn invoervergunningen 
vereist: rijst, leder, geneesmiddelen, medische uitrust-
ing, computerapparatuur, elektronische apparatuur, 
software en mobiele telefoons. Voor textiel dient 
een bijbehorende verklaring op de factuur te worden 
vermeld.

10, 40, 50

India Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Paspoorten, gebruikte 
goederen/tweede-
handsgoederen, zaden, kits 
voor het voorspellen van 
het geslacht van een baby, 
chemische producten, 
elektronische apparatuur, 
sommige geneesmiddelen, 
magneten, poeder, draden 
en alle vloeistoffen.

De GSTN- en IEC-code van de geadresseerde dient op 
de factuur te worden vermeld. Indien de geadresseerde 
een privépersoon is dient het Aadhaar- of PAN-kaart-
nummer te worden vermeld. Een pro-formafactuur van 
meer dan 1.000 € is niet mogelijk. Indien de verzending 
meer dan 1 pakket omvat, dient bij de factuur een lijst 
te worden gevoegd die de inhoud per pakket vermeldt. 
Niet toegelaten zijn goederen die bestemd zijn om 
weer uit India te worden uitgevoerd.

10, 40, 50

Israël Verklaring van 
oorsprong  
< € 6.000 
EUR. 1 ≥ € 6.000 

Edelmetalen, edelstenen, 
juwelen, aarde.

Voor de volgende goederen zijn invoervergunningen 
vereist: alle soorten toestellen, geneesmiddelen, 
medische uitrusting, elektronische apparatuur, vlieg-
tuigonderdelen, sportuitrusting, speelgoed en mobiele 
telefoons. Voor leder en textiel zijn certificaten vereist 
(en eventueel ook bijkomende invoervergunningen). 
Voor DVD’s en CD’s dient een bijbehorende verklaring 
op de handelsfactuur te worden vermeld.

40, 50
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Land Mogelijke 
bewijzen van 
oorsprong

Verboden goederen (naast 
de goederen die volgens 
onze Algemene Voorwaar-
den niet zijn toegelaten)

Informatie over in- en uitklaring Mogelijk Incoterm 
GlobalExpressParcel

Maleisië Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Communistisch materiaal, 
onbewerkt koraalmateriaal, 
zaden, minerale producten, 
(meerkleuren-) kopieerma-
chines, schildpadeieren, 
natriumacetaat, antennes, 
ontvangers, satellietscho-
tels, alle goederen uit Haïti, 
beperkingen op producten 
uit Liberia en op kleding.

Voor de volgende goederen zijn invoervergunningen 
vereist: toestellen, boeken, cosmetica, medische 
voorschriften, films (met toelichting op de factuur), 
lederproducten, medische voorraden, computerappa-
ratuur, textiel, speelgoed-, model en namaakgeweren 
en mobiele telefoons.

10, 40, 50

Rusland Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Contacteer uw depot voor 
meer informatie.

Contacteer uw depot voor meer informatie. 10, 40, 50

Singapore Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Communistisch mate-
riaal, minerale producten, 
aanstekers (alle types), 
neushoornhoorn (in 
poedervorm en als afval), 
bewerkte neushoorn-
hoorn, voedingssup-
plementen, kauwgom, 
opruiend materiaal en 
materiaal dat tot verraad 
aanzet.

Voor elektronische toestellen, medische uitrusting en 
mobiele telefoons gelden er beperkingen en zijn er 
invoervergunningen of certificaten van oorsprong vere-
ist. Certificaten zijn vereist voor medische apparatuur 
en elektronische apparatuur. Voor speelfilms, com-
puterapparatuur, elektronische apparatuur, medische 
uitrusting, muziekinstrumenten, machineonderdelen, 
software, sportuitrusting, films en mobiele telefoons 
zijn bijbehorende toelichtingen op de handelsfactuur 
vereist of dienen er desgevallend bijkomende docu-
menten bij de douaneformulieren te worden gevoegd.

10, 40, 50

Zuid-Afrika Verklaring van 
oorsprong  
< € 6.000 
EUR. 1 ≥ € 6.000

Meubelen, paspoorten, 
bont.

De geadresseerde dient voor alle toestellen een 
verklaring op te maken. Voor geneesmiddelen, tex-
tiel, kranten, computerapparatuur en elektronische 
apparatuur zijn invoervergunningen vereist. Voor 
software en textiel dient de vereiste informatie op de 
handelsfactuur te worden vermeld.

10, 50

Taiwan Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Aarde, communistisch 
materiaal, obligaties, 
stempels, zaden.

Voor toestellen, boeken, CD’s, DVD’s, cosmetica, 
tijdschriften uit China, handleidingen, medische 
uitrusting, geneesmiddelen (bijkomende beperkin-
gen), kantoorbenodigdheden, computerapparatuur, 
textiel en speelgoed uit China zijn invoervergunnin-
gen vereist.

10, 50

Verenigde 
Staten

Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Beperkingen voor pro-
ducten uit China of Puerto 
Rico, aarde.

Voor verschillende goederensoorten zijn verschil-
lende documenten vereist.

10, 40, 50
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Voor alle hierboven vermelde bestemmingen gelden de volgende regels: een handelsfactuur in het Engels (origineel + 3 kopieën) is 
verplicht. Vanaf een factuurbedrag van € 1.000 is een elektronische uitvoeraangifte vereist. Daarvoor kan u gebruik maken van onze  
eDeclarationService Enkel de tweestaps-uitvoerprocedure wordt aanvaard. Voor de verzending van documenten is Incoterm 50 mogelijk 
tot 5 kg (bruto) met GLS AWB (Air Way Bill) of een doorslag van het pakketlabel (verzending naar India: factuur). Onze werknemers op de 
GLS-douanedienst geven u graag meer uitleg over de vereiste documenten die in het hoofdstuk “Informatie over in- en uitklaring” worden 
vermeld.

Land Mogelijke 
bewijzen van 
oorsprong

Verboden goederen (naast 
de goederen die volgens 
onze Algemene Voorwaar-
den niet zijn toegelaten)

Informatie over in- en uitklaring Mogelijk Incoterm 

GlobalExpressParcel

Verenigde 
Arabische 
Emiraten

Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Radardetectors, beperkingen 
voor elektronische pro-
ducten.

Invoervergunningen vereist voor boeken, camera’s, 
CD’s, cosmetica, DVD’s, geneesmiddelen, medische 
uitrusting en benodigdheden, kranten, vliegtuigon-
derdelen, computerapparatuur, elektronische beno-
digdheden, machineonderdelen, foto’s en mobiele 
telefoons.

10, 40, 50

Overige 
landen

Verklaring van 
het land van 
oorsprong.

Contacteer uw depot voor 
meer informatie.

Contacteer onze douanediensten voor meer infor-
matie.


