Bijlage 2
Verbintenis van de borg – doorlopende zekerheid andere dan voor transit
Tussen de ondergetekende :
De………………………………………………..………………………………………………….……………(1),
………………………. (2), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te …………………………………..,
straat, nr…………….., en waarvan de statuten zijn gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dd.
………………………… , akte nr. …………………………………….., handelend door haar zetel te
……………………….., hier vertegenwoordigd door de heer
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................(3)
handelend in naam en voor rekening van vorenvernoemde vennootschap krachtens de volmacht hem/hun
verleend bij ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................(4),
ten eenre;
en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Heer ………………………………………………………. (5),
ontvanger der douane en accijnzen te ………………………………………………………………………………,
straat ……………………………………………..………………nr. …………..(6), handelend als rekenplichtige
van de Algemene Administratie van de douane en accijnzen, ter andere zijde;
is overeengekomen hetgeen volgt :
De ondergetekende ten eenre verklaart zich solidair borg te stellen tegenover en ten voordele van de Belgische
Staat tot een beloop van (7)…………………………………………………………………………………… Euro,
voor zekerheid en invordering van alles wat …………………………………………………………………… (8),
te ………………………………………………………, straat………………………………………………, nr. ...
of elke derde persoon voor wie hij/zij zich persoonlijk borg heeft gesteld of zou stellen, zelfs door een
eenvoudige verbintenis op de douane- of accijnsaangifte of op het douane- of accijnsdocument (9), verschuldigd
is of zou worden ten kantore der douane en accijnzen te ……………………………………………………., 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 landbouwproducten 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 landbouwproducten verkregen goederen van toepassing zijn, accijns, bijzondere accijnzen, belasting over de
toegevoegde waarde, heffingen, retributies, nalatigheidsinteresten en zekerheidstellingen, verschuldigd op
1 Maatschappelijke benaming van de bank die de personele borg stelt
2 Soort van vennootschap (voor zover deze bijzonderheid niet voorkomt in de maatschappelijke benaming)
3 Naam, voornamen, adres en functie (bestuurder, directeur, enz.) van de persoon of van de personen die de vennootschap vertegenwoordigen
4 Artikel van de statuten, beslissing van de algemene vergadering, enz
5 Naam en voornamen
6 Adres van het kantoor
7 Som voluit schrijven
8 Naam en voornamen voor de natuurlijke personen; firmanaam voor de rechtspersonen
9 Bij te voegen zo de borggenietende zich eveneens borg stelt voor door derde personen verschuldigde sommen

ingevoerde goederen, als rechten voor gezondheidsonderzoek, verblijfstaksen, en magazijnrechten 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 ontvanger het bericht van creditering van 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, accijnzen, bijzondere accijnzen, belasting over
de toegevoegde waarde, en kosten wegens bewaking, nalatigheidsinteresten, boeten, kosten, en om 't even welke
andere sommen, opvorderbaar uit hoofde van de uitoefening van zijn/haar beroep van ………………………….
en met betrekking tot het door de desbetreffende wetten, besluiten en instructies verleende uitstel van betaling,
inzonderheid op (10) …………………………………………………………………., voorkomend in een op
zijn/haar naam opgemaakte aangifte, waarborgbewijs, magazijn-, krediet- of entrepotrekening (11).
De ondergetekende ten eenre verklaart genoegen te zullen nemen met het bedrag van de belastingen en
verschuldigdheden zoals dat ten aanzien van de hoofdschuldenaar zal zijn vastgesteld.
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.
Ingeval de bedrijvigheid van . …………………………………………………………………………. (12),
ofschoon nog op dezelfde plaats uitgeoefend, aan een ander kantoor zou worden verbonden, zou het
vorenstaande toepassing vinden op al de in deze akte bedoelde sommen welke verschuldigd zijn op dat ander
kantoor. Deze borgtocht dekt echter in geen geval de rechten welke tegelijkertijd op verscheidene kantoren
moeten worden gewaarborgd.
In haar hoedanigheid van borg en onder uitdrukkelijke afstand van het recht van uitwinning en van
schuldsplitsing en van alles wat de geldigheid van deze akte zou kunnen aantasten, daaronder begrepen het
beroep op artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek dat zij verklaart goed te kennen, verbindt de ondergetekende
ten eenre zich
tot de betaling van de vorenvermelde sommen welke de ……………………………………………....…(13),
verschuldigd is of zou worden, en zulks op de eerste aanmaning welke haar zal worden gedaan door de
Administratie der douane en accijnzen, vertegenwoordigd door de ontvanger of rekenplichtige van het kantoor
der douane en accijnzen te ………………………….of van het ander kantoor waaraan de bedrijvigheid van de
belastingschuldige zou worden verboden, zonder dat het nodig zij enigerlei andere voorafgaande formaliteiten te
vervullen.
Kortom, de ondergetekende ten eenre neemt al de verplichtingen van de belastingschuldige op zich.
De borgtocht kan slechts worden opgezegd per aangetekend schrijven. Deze opzegging zal slechts van kracht
worden op de zestiende dag na de datum waarop de opzegging door de borg is meegedeeld aan het
douanekantoor waar de zekerheid was gesteld. Evenzo zal, in geval van ontbinding van
……………………….……(14), de borgtocht zijn uitwerking behouden gedurende dertig dagen volgend op de
dag waarop de vereffenaars van die vennootschap of haar rechthebbenden de ontbinding per aangetekend
schrijven zullen ter kennis hebben gebracht van de ondergetekende ter andere zijde. Wel te verstaan, blijft de
ondergetekende ten eenre verantwoordelijk voor de gevolgen van al de verrichtingen en vaststellingen, welke
vóór het verstrijken van gezegde termijnen zijn geschied met dien verstande dat hij aansprakelijk blijft voor de
betaling van de schuld die ontstaan is in verband met goederen geplaatst onder een douaneregeling of tijdelijke
opslag waarbij de aangegeven goederen onder dekking van deze verbintenis onder de douaneregeling of onder
tijdelijke opslag zijn geplaatst vóór de datum waarop de intrekking of opzegging van de borgtocht is ingegaan,
ook als de betaling pas later wordt geëist.
10 Bij voorbeeld : het bier, de alcohol en alcoholhoudende dranken
11 De sommen sub 3° hebben hoofdzakelijk betrekking op accijnsverrichtingen
12 Naam en voornamen voor de natuurlijke personen; firmanaam voor de rechtspersonen
13 Naam en voornamen voor de natuurlijke personen; firmanaam voor de rechtspersonen
14 Firmanaam van de vennootschap die de personele borg stelt.

Het bedrag ten belope waarvan de voorliggende borgtocht is gesteld, kan slechts dan met de reeds krachtens deze
verbintenis betaalde sommen worden verminderd, wanneer de onderschrijver van deze verbintenis wordt
aangesproken om een schuld te betalen die is ontstaan in verband met onder een douaneregeling of onder
tijdelijke opslag geplaatste goederen waarbij de aangegeven goederen onder dekking van deze verbintenis zijn
vrijgegeven c.q. de goederen onder tijdelijke opslag zijn geplaatst onder dekking van deze verbintenis vóór de
ontvangst van het vorige verzoek tot betaling op basis van deze verbintenis of binnen dertig dagen na ontvangst
daarvan.
De ondergetekende ten andere zijde, handelend zoals hierboven gezegd, verklaart deze borgtocht aan te nemen
overeenkomstig artikel 286 van de algemene wet inzake douane en accijnzen onverminderd de uitoefening van
alle andere rechten en vorderingen.
Voor de uitvoering van vorenstaande overeenkomst, kiest de ondergetekende ten eenre domicilie in haar zetel te
………………........................................, …………………………………………….……. straat, nr…………,
en de ondergetekende ter andere zijde ten kantore der douane en accijnzen te ………………….,
……………………....straat, nr. …….
De kosten van deze akte zijn ten laste van de ondergetekende ten eenre.
Opgemaakt in tweevoud te ……………………………………
de ………………………………..(15).

15 De ondertekenaars moeten vóór hun handtekening eigenhandig schrijven : “Goed, als borg, voor”, gevolgd door het bedrag, voluit geschreven (artikel 1326 van het
Burgerlijk Wetboek).

