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VRAAG MARKTDEELNEMERS

“Voorwaarden voor ontheffing zekerheid bij vergunning doorlopende 
zekerheid transit & verschil tussen kredietrekening en te borgen 

bedrag voor AEO.”



• Doorlopende zekerheid

• Uitstel van betaling

• Vergunningen / kredietrekening

• Borgakten en PLDA

• Europa



DOORLOPENDE ZEKERHEID

• Toekenningsvoorwaarden (art 95)

… douaneregelingen, beheerders van faciliteiten voor tijdelijke opslag, 
vereenvoudiging.

• Vermindering of vrijstelling 

- Artikel 39 b): hoog niveau van controle op de activiteiten.

- Artikel 39 c): toereikende solvabiliteit.



DOORLOPENDE ZEKERHEID

Bevoegdheid

• de zekerheid vereist in het kader van de toekenning van vergunningen en

• de vermindering of de vrijstelling van zekerheid die aan bepaalde 
operatoren wordt toegekend 

• hangen af van:

• de diensten van het departement “Operations”



UITSTEL VAN BETALING

• Er moet zekerheid worden gesteld (art. 110)

• Geen vermindering of vrijstelling voorzien.

• Bevoegdheid = departement “Operations”



VERGUNNINGEN / UITSTEL VAN BETALING

• De vermindering of vrijstelling van zekerheid heeft enkel betrekking op 
de vergunningen betreffende het gebruik van een douaneregeling.

• De kredietrekening laat uitstel van betaling toe op voorwaarde dat er een 
zekerheid wordt gesteld (art. 110 DWU).

• Zonder zekerheid, geen uitstel van betaling!

• De verschuldigde rechten moeten steeds worden betaald.



AKTE VAN BORGTOCHT EN PLDA

• De gestelde zekerheden komen samen in één gemeenschappelijke pot

• Indien zekerheid > bedrag vereist voor vergunning, dan



AKTE VAN BORGTOCHT EN PLDA

• Een operator die is vrijgesteld van zekerheid voor zijn vergunningen maar 
die gebruikmaakt van uitstel van betaling



EUROPA

• Storting aan Europa op basis van de vastgestelde rechten en niet op 
basis van de geïnde rechten.

• Vermindering of vrijstelling van borgtocht = risico gedekt door België.

• Beslissing tot vermindering of vrijstelling = ook een politieke beslissing.



TEAM NOMENCLATUUR:
OP WEG NAAR EEN DYNAMISCHE 

DIENSTVERLENING



Administrateur-generaal 

Wetgeving

Dienst Tarief

Team Nomenclatuur/BTI
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TARIEF - GOEDERENNOMENCLATUUR

 Buitenlandse handel = 
goederenstromen

 Tussen 50 en 100 miljoen 
goederensoorten

 Behoefte aan lijsten van goederen
 Geharmoniseerd Systeem: >190 landen

 Gecombineerde Nomenclatuur: EU

 TARIC



TARIEF - GOEDERENNOMENCLATUUR

• De bepaling van de tariefpost van goederen is dé vertrekbasis voor veel 
vragen met betrekking tot import en export. 

• Probleem:
• Fiscale verplichtingen: 

• rechten bij invoer, 
• antidumpingmaatregelen, 
• btw, 
• tariefschorsingen of –contingenten…

• Niet-fiscale verplichtingen: 
• invoerverboden of andere handelsbeperkende maatregelen, 
• bepalingen van preferentiële- en niet-preferentiële oorsprong in het kader 

van handelsakkoorden,
• statistieken buitenlandse handel…



TARIEF - GOEDERENNOMENCLATUUR

• Veel bedrijven weten niet tot welke tariefpost hun goederen behoren. 

Het indelen van goederen in de Nomenclatuur is 
geen sinecure. Kennis en ervaring van 
verschillende disciplines komen daarbij bij elkaar. 
Samenwerking tussen de 
importeur/exporteur/aangever en een specialist 
op het gebied van het indelen van goederen in de 
Nomenclatuur is daarbij van essentieel belang. 



BINDENDE TARIEFINLICHTING

• Een BTI= een bindende beschikking waarin de indeling van een bepaald goed 
wordt vastgesteld door de douaneautoriteiten

• Op basis van informatie die door de aanvrager overgelegd wordt 

• Wettelijke geldigheidsduur van 3 jaar

• Wettelijke verplichting voor bedrijven om hun BTI-beschikking aan te geven en 
te gebruiken bij het in- en uitvoeren

• Bindend ten aanzien van de douaneautoriteiten van alle lidstaten en voor de 
houder van de beschikking
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INFORMATIEKANALEN

• Ebti database: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?L
ang=en

• Tarbel: http://tarweb.minfin.fgov.be/well.htm

• Website team BTI: 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/nome
nclatuur-tarief/bindende-tariefinlichtingen-bti

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=en
https://tarweb.minfin.fgov.be/well.htm
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/nomenclatuur-tarief/bindende-tariefinlichtingen-bti


CONTACTINFORMATIE

• Brigitte Vandenbussche
Adviseur - teamchef

• FOD Financiën | Douane en Accijnzen | OEO - EWR | Tarief
SPF Finances | Douanes et Accises | EOS - ELR | Tarif

Koning Albert II- laan 33, bus 37 1030 Brussel
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 37 1030 Bruxelles

• Tel : 0257 530 76 | Fax : 0257 966 14 | Dienst : 0257 631 61

da.oeo.dt.ca@minfin.fed.be
da.eos.dt.ac@minfin.fed.be
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