Zekerheidstelling in speciën
inzake vervoer van accijnsproducten onder de
schorsingsregeling door of voor rekening
van een erkend entrepothouder c.q. geregistreerde afzender

Tussen de deposant
ten eenre;
en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Heer Christian Postman,
Adviseur-generaal van het departement Boekhouding der Douane en Accijnzen te
1030 Brussel, Koning Albert II laan 33, handelend als rekenplichtige van de
Algemene Administratie der Douane en Accijnzen,
ten andere zijde;
is overeengekomen hetgeen volgt:
De deposant heeft een som, als pand of borgstelling tegenover het Koninkrijk België,
de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse
Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek
Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek
Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek
Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de
Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, de Republiek
Bulgarije, de Republiek Kroatië en de Republiek Roemenië overgeschreven op
bankrekening van de Deposito- en Consignatiekas, voor zekerheid en invordering van
alles wat de persoon voor wie deze zekerheid wordt gesteld aan de voornoemde Staten
zowel voor de hoofdsommen en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen,
en als boeten, uit hoofde van accijnzen verschuldigd is of kan worden wegens een
overtreding of onregelmatigheid begaan bij het vervoer van accijnsproducten onder de
schorsingsregeling in België of vanuit België naar een andere Lid-Staat van de Europese
Unie dat door of voor rekening van de persoon voor wie deze borg wordt gesteld wordt
verricht.
Benadrukt wordt dat de zekerheid geldt als zekerheid in alle gevallen waarin er sprake
is van vervoer van accijnsproducten onder de schorsingsregeling door of voor rekening
van de persoon voor wie deze zekerheid wordt gesteld, dus zowel ingeval dat vervoer
onder de schorsingsregeling gebeurt in het kader van een vergunning “erkend
entrepothouder” als ingeval dat vervoer onder de schorsingsregeling gebeurt in het
kader van een vergunning “geregistreerd afzender”.
De deposant verklaart genoegen te zullen nemen met het bedrag van de belastingen
en verschuldigdheden zoals dat ten aanzien van de hoofdschuldenaar zal zijn
vastgesteld.
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Al de sommen welke door deze akte worden gewaarborgd, zijn degene
voortspruitend uit de thans van kracht zijnde of uit de naderhand getroffen wetten,
besluiten en instructies.
Bij afwijking van artikel 2078 van het Burgerlijk Wetboek verklaart de deposant dat, bij
niet-betaling van de schuld, de in pand gegeven som zonder voorafgaande rechterlijke
beslissing, op eenvoudig verzoek van de autoriteiten die bevoegde zijn tot invordering
op basis van de bestaande wetgeving, mag worden overgeschreven op de rekening
van een harer rekenplichtigen ten belope van de verschuldigde sommen.
De deposant verklaart verder dat hij volledig kennis heeft van het koninklijk besluit van
12 december 1934, betreffende de inrichting van de Deposito- en Consignatiekas.
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