Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELASTINGEN EN INVORDERING

Brussel, 31 december 2008

correspondentieadres
Dienst Invordering en Geschillen
North Galaxy – Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030 Brussel

Administratie der Douane en Accijnzen

Bericht aan de NCTS-gebruikers

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

bijlage(n)

D.C.237.167

Betreft: Zekerheidstelling inzake communautair/gemeenschappelijk douanevervoer.
Vervoer van goederen met verhoogd frauderisico.

De lijst van de “Goederen met verhoogd frauderisico” vermeld in artikel 340 bis en
opgenomen in bijlage 44quater van de toepassingsbepalingen van het Communautair
Douanewetboek (Verordening 2454/93) wordt met ingang van 1 januari 2009 vervangen door
een nieuwe lijst ingevolge artikel 1, cijfer 101, van Verordening (EG) 1192/2008 van 17
november 2008 (PB L 329 van 06.12.2008).
+ Toegevoegde goederen
Aan deze lijst werden een aantal goederen (GS-codes 0207 12, 0207 14 en 2403 10)
toegevoegd (zie kopie lijst hierbij gevoegd).
Met ingang van 01.01.2009 kan het vervoer van deze toegevoegde goederen bijgevolg niet
langer gebeuren met gebruikmaking van een vergunning doorlopende zekerheid (GRN - code
1) die enkel geldig is voor goederen zonder verhoogd frauderisico. Tevens dient voor deze
goederen steeds de GS-code in de aangifte te worden vermeld (vak 33).
De aandacht wordt erop gevestigd dat -behalve in de gevallen dat vrijstelling van zekerheid
kan worden verleend op grond van artikel 95 van het Communautair Douanewetboek,
Verordening. EG 2913/92 (vrijstelling verbonden aan de wijze van vervoer)– een aangever
voor het vervoer van goederen met verhoogd frauderisico over een GRN moet beschikken die
verbonden is aan een vergunning doorlopende zekerheid voor goederen met verhoogd
frauderisico (art. 381 Verord. 2454/93) of die verbonden is aan andere vorm van
zekerheidstelling (zekerheid per aangifte of zekerheid in speciën) eveneens geldig voor het
vervoer van goederen met verhoogd frauderisico.
In voorkomend geval dient met het oog op het aanvragen of het aanpassen van de vergunning
doorlopende zekerheid of het stellen van een andere vorm van zekerheid, contact te worden
opgenomen met het Enig Kantoor, Koning Albert II-laan, 33, bus 388, 1030 Schaarbeek, tel.
0257/656 95 – e-mail: buek.da@minfin.fed.be.

+ Geschrapte goederen
Een aantal goederen (o.m. verse bananen, GS-code ex 0803 00) worden niet langer als
goederen met verhoogd frauderisico aangemerkt zodat voor het vervoer van deze goederen
voortaan gebruik kan worden gemaakt van een GRN verbonden aan een vergunning
doorlopende zekerheid die enkel geldig is voor goederen zonder verhoogd frauderisico.
Aangevers die ingevolge het schrappen van een aantal goederen met verhoogd frauderisico uit
de lijst van bijlage 44quater van het communautair toepassingwetboek, hun vergunning
doorlopende zekerheid wensen aan te passen dienen eveneens contact op te nemen met het
Enig Kantoor te Brussel.
Het NCTS-Team en de Dienst Invordering en Geschillen van de Centrale Administratie der
douane en accijnzen te Brussel
*
*

*

GOEDEREN MET VERHOOGD FRAUDERISICO
Lijst van toepassing met ingang van 01.01.2009
1
GS-code

2
Omschrijving van de goederen

0207 122

Vlees en eetbare slachtafvallen van
pluimvee (bedoeld bij post 0105),
van hanen of van kippen, bevroren
Rietsuiker en beetwortelsuiker,
alsmede chemisch zuivere sacharose,
in vaste vorm

0207 142
1701 11
1701 12
1701 91
1701 99
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
ex 2208 90
2402 20
2403 102

1

2
3

3
4
Minimum- Code
hoeveelheid gevoelige
goederen1

5
Minimumbedrag
van zekerheidstelling per aangifte
325 EUR/ton3

3 000 kg

1024 EUR/ton3
7 000 kg
419 EUR/ton3

Gedistilleerde dranken, likeuren en
andere dranken die gedistilleerde
alcohol bevatten

5 hl

Sigaretten, tabak bevattend
Rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in
welke verhouding

35 000 stuks
35 kg

1
2 500 EUR/hl
zuivere alcohol

120 EUR/1000 stuks
60,26 EUR/kg3

Wanneer de douanevervoergegevens met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken
worden uitgewisseld en de GS-code niet voldoende is om de in kolom 2 genoemde goederen met
zekerheid te identificeren, moet zowel de in kolom 4 aangegeven code voor gevoelige goederen als de
in kolom 1 vermelde GS-code worden gebruikt.
Nieuw toegevoegde goederen
Nationaal vastgestelde bedragen op basis van de invoerrechten en de nationale belastingen

