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Brussel, 24/09/2019

Douane – Doorlopende zekerheid: voorstelling van de genomen beslissingen
WETTELIJK KADER
Om te kunnen genieten van een doorlopende zekerheid, moet elke operator die verschillende
douaneregelingen wenst te dekken die een borg vereisen, eerst een aanvraag tot vergunning doorlopende
zekerheid indienen om de bedragen van de in- of uitvoerrechten van de goederen en andere heffingen in
verband met twee of meer transacties, aangiften of douaneregelingen te dekken (art. 89 UCC).
De invoering van een doorlopende zekerheid houdt in dat er een referentiebedrag moet worden berekend
(zelfs als er een vrijstelling van borg is): een operator die de gebruiksvoorwaarden voor een doorlopende
zekerheid vervult, moet een borgstellingsakte voorleggen die 100% van het referentiebedrag dekt.

1. Toekenningsvoorwaarden voor de doorlopende zekerheid
Om gebruik te kunnen maken van een doorlopende zekerheid, dient de economische operator aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
a) in het douanegebied van de Unie gevestigd zijn;
b) geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douanewetgeving en belastingvoorschriften en
geen strafblad hebben met zware misdrijven in verband met de economische activiteit van de
aanvrager;
c) geregeld gebruik maken van de betrokken douaneregelingen of beheerders zijn van faciliteiten voor
tijdelijke opslag of voldoen aan de vereiste praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties die
rechtstreeks samenhangen met de verrichte activiteit .
Deze zekerheid is geldig voor elk type van schuld: bestaande schulden, mogelijke schulden gelinkt aan een
aangifte en mogelijke schulden gelinkt aan een vergunning.
Als gevolg van de publicatie van de wijziging van artikel 84 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 en
na de periode van de herziening van de vergunningen, heeft de Algemene Administratie van de Douane en
Accijnzen beslist om de hoogte van de borg te herzien teneinde beter tegemoet te komen aan de Europese
wetgeving, tegelijkertijd rekening houdend met de wensen van de operatoren en met de technische aspecten
van de implementatie van deze heffingen.
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2. Beslissingen tot aanpassing van de verminderingen per type schuld

Totale borg
Bestaande schulden
(kredietrekening)
Mogelijke schulden –
aangiften
Mogelijke schulden vergunningen
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10%
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0%

30%
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01/10/2019

2.1. Bestaande schulden en mogelijke schulden (gelinkt aan de aangifte)
De zekerheidsstelling voor deze schulden dekt de risico’s verbonden aan verlegging van betaling
(kredietrekening) en/of aan reserveringen voor de aangiften verbonden aan de klantrekening.

2.1.1.

Aanpassing PLDA
De applicatie PLDA moet op 2 niveaus aangepast worden:
1. PLDA moet gelinkt zijn met een AEO databank die up to date is om het onderscheid te
kunnen maken tussen AEO en niet AEO operatoren;
2. Het systeem van de hoogte van de borg moet helemaal herzien worden.
Hoewel deze wijzigingen in uitvoering zijn, kennen we de precieze implementatiedatum ervan
nog niet.

2.1.2.

Directe vertegenwoordiging
In het geval van directe vertegenwoordiging, kan de vertegenwoordiger niet genieten van de
vermindering tot 30%, zelfs niet als hij AEO is.

2.1.3.

AC4
De verminderingen betreffen enkel en alleen de douanemateries, de AC4’s kunnen niet op de
zelfde klantrekening verwerkt worden. Het zal dus nodig zijn een afzonderlijke klantrekening te
openen voor de transacties op de kredietrekening.
Merk op dat de accijnsrechten vermeld op de douaneaangiften de verminderingen van de
douanerechten volgen.

2.2. Mogelijke schulden gelinkt aan de vergunning
Een AEO operator kan een vermindering van zekerheidsstelling tot 0% vragen (vrijstelling van
zekerheidsstelling) indien hij de voorwaarden opgesomd in artikel 84 Gedelegeerde Verordening (EU)
2015/2446 betreffende de overeenkomstige vermindering respecteert.
Aan het einde van de maand begint de dienst Borgtochten en Uitgaven (departement Boekhouding) het
handmatig aanpassen van de voor de vergunning gereserveerde bedragen.
De vergunningsdiensten van de Administratie Operaties zullen ook de relevante vergunningen aanpassen
en een kopie van de gewijzigde vergunningen aan de operator toezenden. Die kan dan de door zijn borg
afgegeven borgakte laten wijzigen of intrekken1.
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Opgelet: er moet een akte worden behouden voor de kredietrekening en reserveringen voor aangiften.
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