Federale Overheidsdienst
FINANCIEN

Brussel, 23 oktober 2006

Bericht aan de gebruikers van NCTS

Betreft: Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.
Aanpassing
van
de
akten
van
borgtocht
communautair/gemeenschappelijk douanevervoer.

inzake

Mevrouw, Mijnheer,
Zoals u wellicht reeds via de pers heeft vernomen treden de Republiek Bulgarije en Roemenië
met ingang van 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie.
Dit heeft voor gevolg dat de akte(n) van borgtocht inzake communautair/gemeenschappelijk
douanevervoer waarover u als aangever beschikt, moet(en) worden aangepast aan deze
nieuwe situatie. De borgtocht inzake douanevervoer moet immers geldig zijn in de ganse
Europese Gemeenschap, ongeacht of u douanevervoer verricht naar een van de beide nieuwe
lidstaten of niet.
In de akte van borgtocht moeten de beide nieuwe lidstaten bijgevolg worden toegevoegd aan
de lidstaten die deel uitmaken van de Europese Gemeenschap waartegenover de borg zich
verbindt.
Die aanpassing kan gebeuren met een aanvullende akte van borgtocht. Daarvoor kan gebruik
gemaakt worden van het bijgevoegde model.
U gelieve zich bijgevolg tot uw kantoor van zekerheidstelling inzake NCTS en tot uw
personele borg (bank, verzekeringsmaatschappij) te wenden teneinde uw akte van borgtocht
aan te passen.
Vermits de borg inzake douanevervoer geldig moet zijn in alle lidstaten van de EU, moet de
aanpassing van uw akte(n) van borgtocht ten laatste tegen 01.01.2007 gerealiseerd zijn.
Aangevers wiens akte van borgtocht op 01.01.2007 niet is aangepast, zullen niet langer in
staat zijn douanevervoer te verrichten met ingang van die datum. Het gebruik van de hen
toegekende GRN en accescodes zal door het kantoor van zekerheidstelling in de module
“Zekerheidstellingen” NCTS worden geblokkeerd.

U heeft er bijgevolg alle belang bij uw akte van borgtocht tijdig aan te passen. Indien uw akte
van borgtocht reeds geldig was voor Roemenië zullen de u bezorgde papieren certificaten van
doorlopende zekerheidstelling TC 31 eveneens moeten worden vervangen.
Indien u vragen heeft nopens de aanpassing van uw akte(n) van borgtocht en de vervanging
van uw certificaten van zekerheidstelling, gelieve contact op te nemen met uw kantoor van
zekerheidstelling dat eveneens van deze wijzigingen op de hoogte is gebracht.
Met de meeste hoogachting,

Het NCTS-team en de Dienst invordering en Geschillen en van Centrale Administratie der
douane en accijnzen

Bijlage
Model van aanvullende akte van borgtocht inzake communautair/gemeenschappelijk
douanevervoer
“Aanvullende akte van borgtocht nr. …. aan de akte van borgtocht nr. … dd° ……..
In punt I, 1, van de akte van borgtocht nr. …… dd° ……………………… wordt aan de
opsomming van de lidstaten van de Europese Gemeenschap tegenover wie de ondergetekende
zich verbindt, de Republiek Bulgarije en Roemenië toegevoegd.
In punt I, 4, van diezelfde akte van borgtocht wordt de lijst van de landen waar de
ondergetekende woonplaats kiest, aangevuld met de volgende keuze van woonplaats:
Bulgarije
Roemenië

Naam, voornaam, of handelsnaam en volledig adres van de correspondent in
Bulgarije
Naam, voornaam, of handelsnaam en volledig adres van de correspondent in
Roemenië

De overige bepalingen van de akte blijven onveranderd van toepassing.
Deze aanvullende akte heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.
Gedaan te ………………………(plaats), ………………… (datum)
(Naam en adres van de borgsteller) ……………………
Handtekening”

