
Royal Automobile Club of Belgium 
53, rue d’Arlon – 1040 BRUXELLES 
tél: 02/287.09.11 

 
VERBINTENIS N° C.P.D. : CPD TERUGGEKOMEN OP 

   

DATUM VAN AFLEVERING: 10 STROKEN WAARBORG TERUGBETAALD OP 

 25 STROKEN  

 
Ik ondergetekende, 
Naam :………………………………………………Voornaam : ....................................................  
Adres : ......................................................................................................................................  
Postnummer :……….…..Gemeente : .......................................................................................  
 
Handelend in naam en voor rekening van (vermeld de firma eigenaar van het voertuig.op de 
keerzijde moet de handtekening vergezeld zijn van een stempel  ............................................  
Adres ........................................................................................................................................  
Postnummer…………………………………….Gemeente ..........................................................  
Titularis  te zijn van een rekening bij de bank ...........................................................................  
B.T.W. n° ................................................  
 
Verzoek de  Royal Automobile Club of Belgium me te bezorgen: 

 Een doorgangsboekje voor douane van 10 stroken 
 Een doorgangsboekje voor douane van 25 stroken 

 

Persoonlijke inlichtingen 
Beroep ..............................................................................  
Nationaliteit .......................................................................  
N° identiteitskaart .............................................................  
Afgeleverd door de gemeente ..........................................  
Lidnummer bij de RACB ...................................................  
Ik verklaar : 

a) Eigenaar te zijn van de hierna volgende onroerende goederen : 
Aard :……………………… gelegen te…………………………………………………………………….. 

b) Titularis te zijn van een rekening bij de bank hierboven vermeld, bij dewelke ik de R.A.C.B. veroorloof 
alle mij betreffende inlichtingen te nemen. 

c) Eigenaar te zijn van boven vermeld voertuig. 
d) Verzekerd te zijn voor de risico’s van Burgerlijke Aansprakelijkheid met betrekking tot dit voertuig bij de 

aangenomen maatschappij……………………………………………………. 

e) Geen enkel woonplaats noch bijzondere handels of industriële uitbating te hebben in het (of in de) 
landen waarheen ik me wens te begeven, gebruik makend van de gevraagde documenten. 

 
KENMERKEN VAN HET VOERTUIG 
Aard : (auto, caravan, aanhangwagen,…) ..................................................................................................................  
Onderstel : Merk…………………………………….….. n° ............................................................................................  
Motor : Merk………………………………………….n° ..................................................................................................  
Koetswerk: kleur…………………………..Binnengarnituur ..........................................................................................  
Aantal cilinders ……………………………Paardenkracht  ...........................................................................................  
Aantal plaatsen ...........................................................................................................................................................  
Bouwjaar van wagen ..................................................................................................................................................  
Reservebanden ..........................................................................................................................................................  
Nr van regeringsplaat .................................................................................................................................................  
Gewicht van het voertuig ............................................................................................................................................  
Waarde van het voertuig ............................................................................................................................................  
Merk van de autoradio ................................................................................................................................................  
 
Heeft u het voornemen te reizen naar landen buiten Europa?       JA               NEE 
Zo ja, dewelke? ..........................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Andere bestuurder(s): .................................................................................................................................................  
Vertrekdatum:  ............................................................................................................................................................  
 

           De verzekeraars behouden het recht de handtekening te eisen van verscheidene borgstellers 



 
VERBINTENIS 
 
Ik bevestig hierbij uitdrukkelijk de juistheid van mijn identiteit en van de inlichtingen over het voertuig of voorwerp waarvoor 
het douanedocument wordt aangevraagd. Ik heb er kennis van dat deze inlichtingen doorslaggevend zijn voor het al dan niet 
verlenen van het gevraagde document. Ik heb er eveneens kennis van dat de gevraagde douanedocument er mij van ontstaat 
de douanerechten en/of taksen te storten verschuldigd voor de in- en uitvoer voor het hierboven. 
 
Ik verbind er mij dan ook toe: 

1. Voor de geldigheidsduur van het document lid te zullen blijven van de R.A.C.B. 
2. Voor de vervaldatum van het document het voertuig definitief uit het land te brengen, waar ik het voorlopig zal 

ingevoerd hebben. 
3. Het betrokken voertuig of voorwerp niet te verkopen en er geen wijzigingen aan te brengen voordat de ontvangen 

douanedocumenten definitief zullen aangezuiverd zijn en aan de R.A.C.B. teruggeven. 
4. Om binnen de maand van het verstrijken van de geldigheidsduur of van zodra ik niet meer beantwoord aan de 

voorwaarden voor toekenning van het document, zoals bvb, de keuze van woonst in het buitenland, de 
aangezuiverde en / of niet gebruikte documenten terug te geven aan het R.A.C.B., minstens, ingeval van verlies van 
betrokken documenten, een attest van de douane af te leveren, dat zal vaststellen dat het betrokken voertuig of 
voorwerp zich in België bevindt. 

5. Alle verplichtingen na te leven die verbonden zich aan het gebruik van de documenten, en meer bepaald, de 
documenten voor in– en uitvoer te laten viseren, de documenten niet te gebruiken voor het land waar ik mijn 
hoofdverblijf heb, de door de douanevoorschriften maximumduur van de verblijven niet te overschrijden, en in geen 
geval het voertuig ter beschikking te stellen van personen die hun woonplaats hebben in het bezochte land. 

6. Op eerste aanvraag van de R.A.C.B. alle inlichtingen, documenten en stavingstukken mede te delen, nodig voor de 
aanzuivering van een verloren of niet in orde bevonden document, of die om gelijk welke reden voorwerp van klacht 
vanwege de douaneadministratie uitmaakt of zou kunnen uitmaken. 

7. Op de eerste vraag aan de R.A.C.B. en/of de borgstellende verzekeraar, die in de rechten van de R.A.C.B. zullen 
gesubrogeerd zijn, alle rechten; taksen en boetes terug te betalen, die zij ingevolge de niet–zuivering der 
douanedocumenten zullen betaald hebben aan de douaneadministratie van de landen waar het document geldig is. 

 
Tevens de R.A.C.B. en/of borgstellende verzekeraars te vergoeden voor alle kosten ontstaan door het niet tijdig 
aanzuiveren van de documenten, en die forfaitair en cumulatief volgens de omstandigheden begroot worden op 25 
euro’s, voor elk document dat niet aangezuiverd is op de vervaldag of niet tijdig aan de R.A.C.B. werd teruggegeven, 
vermeerderd met 75 euro’s voor elk document dat niet aangezuiverd is binnen de 8 dagen na de verzending van een 
aanmaning door R.A.C.B., vermeerderd met 15% van het geconsigneerd bedrag voor elk niet aangezuiverd document 
dat consignatie van de rechten, taksen en boetes heeft meegebracht, en dit benevens de wettelijke interesten, die 
zullen verschuldigd zijn op elk  bedrag dat wegens niet - aanzuiveren door de R.A.C.B. en/of de gesubrogeerde 
borgstellende verzekeraar zal zijn geconsigneerd of betaald aan de douaneadministratie, en die vanaf de datum van 
consignatie tot de datum van volledige vrijgave door de administratie of van integrale terugbetaling door mijzelf. 
 

Ik erken persoonlijk met mijn gans vermogen aansprakelijk te blijven voor alle gevolgen van valse inlichtingen over het gebruik, 
de beschrijving, het gewicht en de waarde van het voertuig, van overbelasting, en verbetering en wijzigingen aan de 
douanedocumenten en het gebruik ervan. Ik erken eveneens persoonlijk met mijn gans vermogen behouden te blijven tot alle 
invoerrechten, taksen en boetes die zouden kunnen opgeëist worden door de betrokken douaneadministraties om welke reden 
ook, met betrekking tot het voertuig of afgeleverde documenten. 
 
Ter goede trouw gedaan, te …………………………………op………………………………………………. 
(met de hand de woorden schrijven “gelezen en goedgekeurd”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Ik ga expliciet akkoord, volgens de nieuwe privacywetgeving, dat mijn gegevens worden bewaard en gebruikt om 

      mij op de hoogte te houden in het kader van mijn aanvraag. 
 


