BORGTOCHT IN SPECIËN

Tussen de deposant
en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer CHRISTIAN
POSTMAN, adviseur-generaal van het Departement Boekhouding 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 ten voordele van de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen overgeschreven op de bankrekening van de
Deposito- en Consignatiekas, voor zekerheid en invordering van alles wat hij of elke
derde persoon voor wie hij zijn borgtocht laat gelden of zal laten gelden, zelfs door
een eenvoudige verbintenis op de douane- of accijnsaangifte of op het douane- of
accijnsdocument, verschuldigd is of zou worden ten kantore van het departement
Boekhouding der Douane en Accijnzen te Brussel, wie er ook rekenplichtige zij,
zowel voor de hoofdsommen en bijsommen als voor de desbetreffende kosten en
toebehoren:
1° als douanerechten en heffingen van gelijke werking van toepassing bij de
invoer en de uitvoer van goederen, landbouwheffingen en andere belastingen bij
invoer en bij uitvoer die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid of in het kader van specifieke regelingen die op bepaalde door
verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen van toepassing zijn, accijns,
bijzondere accijnzen, belasting over de toegevoegde waarde, vergunningsrechten,
retributies, nalatigheidsinteresten, boeten, verbeurdverklaringen, kosten en om 't
even welke andere sommen, opvorderbaar uit hoofde van de niet-wederoverlegging,
de niet-zuivering, de laattijdige wederoverlegging of zuivering, de niet-afschrijving,
het tekort, het teveel, de verkeerde benaming, de onderschatting of elke andere
overtreding of onregelmatigheid, met betrekking tot een aangifte, een document, een
waarborgbewijs of een rekening, opgemaakt voor goederen welke zich, om 't even
hoe, onder douane- of accijnsverband bevinden, inzonderheid bij invoer te land,
langs de lucht, uit zee of langs rivieren en kanalen, bij voorlopige opslag, bij
inverbruikstelling, bij het in het vrije verkeer brengen, bij doorvoer, bij tijdelijke of
voorlopige vrijstelling, bij verzending op entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag, bij
opslag in entrepot, bij uitvoer met accijnsafschrijving;
2° als douanerechten en heffingen van gelijke werking van toepassing bij de
invoer en de uitvoer van goederen, landbouwheffingen en andere belastingen bij
invoer en bij uitvoer die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid of in het kader van specifieke regelingen die op bepaalde door
verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen van toepassing zijn, accijns,
bijzondere accijnzen, belasting over de toegevoegde waarde, retributies,
nalatigheidsinteresten en zekerheidsstellingen, verschuldigd op ingevoerde
goederen, als rechten voor gezondheidsonderzoek, verblijfstaksen, magazijnrechten
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en als kosten en om 't even welke andere sommen waarvoor de Administratie uitstel
van betaling verleent ingevolge de desbetreffende wetten, besluiten en instructies.
Wel te verstaan kan de handtekening van de rekenplichtige of van zijn gemachtigde
op de douanedocumenten of op de kwitanties, of de stempel van de zegelmachine
niet worden ingeroepen tegen de titularis van het kantoor om bevrijding van de
borgtocht te eisen, en kan deze laatste slechts als werkelijk vrijgemaakt worden
beschouwd, wanneer de eerstaanwezend inspecteur het bericht van creditering op
zijn postrekening en betaling van de eventueel verschuldigde nalatigheidsinteresten
heeft ontvangen;
3° als douanerechten en heffingen van gelijke werking van toepassing bij de
invoer en de uitvoer van goederen, landbouwheffingen en andere belastingen bij
invoer en bij uitvoer die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid of in het kader van specifieke regelingen die op bepaalde door
verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen van toepassing zijn, accijns,
bijzondere accijnzen, belasting over de toegevoegde waarde, taksen en kosten
wegens bewaking, nalatigheidsinteresten, boeten, kosten en om 't even welke
andere sommen, opvorderbaar uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep van
handelaar en met betrekking tot het door de desbetreffende wetten, besluiten en
instructies verleende uitstel van betaling, inzonderheid op accijnsgoederen,
voorkomend in een op zijn naam opgemaakte aangifte, document, waarborgbewijs,
magazijn -, krediet- of entrepotrekening.
De deposant verklaart eveneens te waarborgen alles wat hij of elke derde
persoon voor wie hij zich persoonlijk borg heeft gesteld of zou stellen, zelfs door een
eenvoudige verbintenis op een aangifte of een document, verschuldigd is of zou
worden:
a) aan de Luxemburgse Staat, als rechten, accijnzen, belastingen, boeten en
andere verschuldigdheden, wegens de onder 1° van onderhavige akte opgesomde
overtredingen of onregelmatigheden, met betrekking tot documenten welke ten
kantore van het departement Boekhouding der Douane en Accijnzen te Brussel zijn
afgegeven om mede te dienen in Luxemburg;
b) aan de Nederlandse Staat, als rechten, accijnzen, taksen, andere
belastingen en boeten, wegens het niet-zuiveren of het niet geheel zuiveren van
documenten welke ten kantore van het departement Boekhouding der Douane en
Accijnzen te Brussel zijn afgegeven om mede te dienen in Nederland.
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.
Als 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.
In geval de bedrijvigheid van de deposant, of elke derde persoon voor wie hij
zijn borgtocht laat gelden of zal laten gelden, ofschoon nog op dezelfde plaats
uitgeoefend, aan een ander kantoor zou worden verbonden, zou het vorenstaande
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toepassing vinden op al de in deze akte bedoelde sommen welke verschuldigd zijn
op dat andere kantoor. Deze borgtocht dekt echter in geen geval de rechten welke
tegelijkertijd op verscheidene kantoren moeten worden gewaarborgd.
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 Algemene Administratie der
Douane en Accijnzen, mag worden overgeschreven op de bankrekening van een
harer rekenplichtigen ten belope van de verschuldigde sommen (artikel 12 van het
Koninklijk Besluit van 18 maart 1935).
De deposant verklaart verder dat hij volledig kennis heeft genomen van het
Koninklijk Besluit van 12 december 1934, betreffende de inrichting van de Depositoen Consignatiekas.
De ondergetekende ter andere zijde, handelend zoals hierboven gezegd,
verklaart deze borgtocht aan te nemen overeenkomstig artikel 286 van de Algemene
Wet inzake Douane en Accijnzen, met ten behoeve van de Luxemburgse Staat en
van de Nederlandse Staat, onverminderd de uitoefening van alle andere rechten en
vorderingen.
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