Bijlage 1
Verbintenis van de borg — Doorlopende
Doorlopende zekerheidstelling Uniedouanevervoer en
Gemeenschappelijk Douanevervoer
I. Verbintenis van de borg
1. Ondergetekende (1) …
wonend te (2) …
stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van …
tot betaling van een maximumbedrag van …Euro (hetgeen overeenkomt met 100/50/30 % (3)
van het referentiebedrag van de doorlopende zekerheid waarmee deze verbintenis verband
houdt)
tegenover de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de
Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de
Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse
Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek
Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek
Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de
Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de
Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland) en de Republiek IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,
het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije (4), het Vorstendom
Andorra en de Republiek San Marino (5),
voor al hetgeen dat de persoon die deze zekerheidstelling verstrekt (6): … aan de
voornoemde landen verschuldigd is of kan worden, zowel voor hoofd- en bijsommen als voor
kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten uit hoofde van de rechten en
andere heffingen die kunnen en/of zijn ontstaan met betrekking tot goederen die onder de
bijzondere regeling Uniedouanevervoer en/of

Gemeenschappelijk Douanevervoer zijn

geplaatst.

2. Ondergetekende verbindt zich ertoe om op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde
autoriteiten van de onder punt 1 genoemde landen de gevorderde bedragen te betalen, zulks
tot het hierboven vermelde maximumbedrag en zonder de termijn van dertig dagen vanaf het
tijdstip van het verzoek te kunnen overschrijden, tenzij ondergetekende of iedere andere
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Naam en voornaam, of handelsnaam.
2 Volledig adres.
3 Doorhalen wat niet van toepassing is.
4 Haal de naam/namen door van het land/de landen op het grondgebied waarvan de zekerheidstelling niet
mag worden gebruikt.
5 De verwijzingen naar het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino hebben uitsluitend op
Uniedouanevervoer betrekking.
6 Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres van de persoon die zich borg stelt.

belanghebbende vóór het verstrijken van deze termijn ten genoegen van de bevoegde
douaneautoriteiten aantoont dat het betreffende Uniedouanevervoer of Gemeenschappelijk
douanevervoer is beëindigd.Op verzoek van ondergetekende en om iedere als geldig erkende
reden kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn binnen welke ondergetekende de
gevorderde bedragen moet betalen, na de dertig dagen vanaf de datum van het verzoek om
betaling verlengen. De uit de toekenning van deze extra termijn voortvloeiende kosten, en met
name de rente, moeten zodanig worden berekend dat het bedrag gelijk is aan het bedrag dat
op de nationale geld- en kapitaalmarkt zou worden aangerekend.
Dit bedrag kan slechts dan worden verminderd met de reeds krachtens deze verbintenis
betaalde sommen, wanneer de ondergetekende wordt aangesproken om een schuld te betalen
die

is

ontstaan

naar

aanleiding

van

het

Uniedouanevervoer

of

Gemeenschappelijk

Douanevervoer dat is begonnen vóór de ontvangst van het vorige verzoek tot betaling of
binnen dertig dagen na ontvangst daarvan.
3. Deze verbintenis is geldig vanaf de dag van goedkeuring door het kantoor van
zekerheidstelling. Ondergetekende blijft aansprakelijk voor de betaling van de schuld die
ontstaan is naar aanleiding van het Uniedouanevervoer of Gemeenschappelijk Douanevervoer
dat onder dekking van deze verbintenis is begonnen vóór de datum waarop de intrekking of
opzegging van de akte van borgtocht is ingegaan, ook als de betaling pas later wordt geëist.
4. Ten behoeve van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats (7) in elk van de onder
punt 1 genoemde landen, bij:
Land

Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres

Ondergetekende erkent dat alle correspondentie, betekeningen, formaliteiten en procedures in
verband met deze verbintenis die schriftelijk aan één van de gekozen woonplaatsen worden
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Wanneer de wetgeving van een land niet voorziet in de mogelijkheid om woonplaats te kiezen, wijst de borg
in dit land een lasthebber aan die gemachtigd is alle voor de borg bestemde mededelingen te ontvangen. De
verbintenissen in punt 4, tweede en vierde alinea, moeten op overeenkomstige wijze worden bedongen. De
onderscheiden rechters in wier rechtsgebieden de woonplaatsen van de borg en van de lasthebber zijn
gelegen, zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende deze borgtocht.

gericht respectievelijk op één van de gekozen woonplaatsen worden vervuld, door hem/haar
aanvaard zullen worden als op geldige wijze aan hem/haar te zijn gericht of te zijn vervuld.
Ondergetekende erkent de bevoegdheid van de onderscheiden rechters in wiens rechtsgebieden
hij/zij woonplaats heeft gekozen.
Ondergetekende verbindt zich ertoe de gekozen woonplaatsen te handhaven of, als hij/zij één of
meer ervan moet wijzigen, dit van tevoren aan het kantoor van zekerheidstelling mee te delen.
Gedaan te …
op …
…
(Handtekening) (8)

II. Goedkeuring door het kantoor van zekerheidstelling
Kantoor van zekerheidstelling…
…
Verbintenis van de borg aanvaard op…
…
…
(Stempel en handtekening)
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De ondertekenaar dient vóór zijn handtekening het volgende in handschrift te vermelden: „Goed voor
borgstelling voor een bedrag van …” (waarbij het bedrag voluit in letters wordt geschreven).

