
US Bonded Warehouses en
FTZ's1' wat, wanneer en waarom

Een exporteur op dan wel een impor-
teur in de Verenigde Staten kri jgt, af-
hankel i jk van de vervoerscondit ie te
maken met douane en invoerrechten.
In principe wordt een zaak (hierna: een
goed), die in de VS wordt ingevoerd,
onderworpen aan invoerrechten, die,
zoals bekend mag worden veronder-
steld, in tar ief zeer verschi l lend kunnen
zijn 1. Invoerrechten kunnen onnodig
beslag leggen op de l iquidi tei tsposit ie
van een exporteur of importeur.

H o e  k a n  h e f f i n g  v a n
i nvoe r rech ten  ( t i i de l i i  k )
wo rden  voo rkomen?

Heffing kan men uit- of afstellen - ui-
teraard afhankeli jk van het feit of het
goed op de Amerikaanse markt wordt
gebracht -  middels gebruikmaking van
een bonded warehouse of een zoge-
noemde Foreign Trade Zone (FTZ).

'1 
De VS heffen invoerrechten overeenkomstig
het Harmonized Tariff Schedule of the United
States (HTSUS).

2 19CFR1 9.1 1 (c)

3 Effectief 1 april 2003, zijn er 10 verschillende
classificaties van bonded warehouses.
19CFR19.1(a).  Een sprekend voorbeeld van
een bonded warehouse is een duty free sto-
re (customs warehouse, class 9), van waar-
uit bijvoorbeeld belastingvrije artikelen wor-
den geleverd aan tax-free shops op vliegvel-
den of aan luchtvaartmaatschappijen voor
hun 'wolkenwinkel ' .

4 USC Ti t le 19,  Chapter 4,  Subt i t le  l l l ,  Part  l l l ,
Sec. 1 505.
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Deze b i jd rage behande l t  he t  onderwerp  bonded warehouses  en  fo re ign  t rade zones  in  de

V e r e n i g d e  S t a t e n .  W a n n e e r  k r i j g t  m e n  e r  m e e  t e  m a k e n  o f  k a n  m e n  e r  m e e  t e  m a k e n  k r i j g e n

e n  w a t  k u n n e n  d e  v o o r d e l e n  z i j n .

W a t  i s  e e n  B o n d e d
W a r e h o u s e

Een bonded warehouse is een douane
gecontroleerde opslag plaats (customs
controlled warehouse) in het territori-
um van de Verenigde Staten, waar
goederen worden opgeslagen en
waarbi j  niet onmiddel l i jk invoerrechten
worden geheven. In een bonded ware-
house mogen naast opslag tevens pro-
ductie- of verwerkingsactiviteiten
plaatsvinden. Dat laatste kan nut heb-
ben, indien de goederen, na be- of
verwerking de Verenigde Staten weer
verlaten, of wanneer goederen eerst
dienen te worden herlabeled of omge-
pakt, of wanneer goederen eerst een
drogings- of sorteerproces dienen te
ondergaan, alvorens deze de Ameri-
kaanse markt opgaan. Voordeel van de
laatste processen kan zi1n, dat het ge-
wicht in verband met droging afneemt,
of dat enkel de gesorteerde, beste
kwaliteit wordt ingevoerd, waarmee
het totaal aan invoerrechten kan wor-
den verlaagd.
Alvorens productie, assemblage of an-
dersoortige bewerking in een bonded
warehouse plaatsvindt, dient goedkeu-
ring te zijn verkregen van een port di-
rector.2
Bewerking van goederen vindt echter
veelal plaats in een foreign trade zone
(zie hierna). Be- of verwerking van
goederen in een bonded warehouse is
afhankelijk van de soort warehouse.

Bonded warehouses bestaan in ver-
schil lende soorten varièrend van ware-
houses, in eigendom van en gecontro-
leerd door de overheid tot 'schuren en
tu inen'3.

Een bonded warehouse dient te zi jn
bevei l igd,  a l thans d ient  te  voldoen aan
de door US customs gestelde voor-
waarden en dient opgeslagen goede-
ren, waarop nog geen invoerrechten
zi jn geheven, duidel i jk te scheiden van
producten, waarop dat wel is gedaan.
Nog niet aan invoerrechten onderwor-
pen goederen dienen afzonderli jk/se-
paraat van andere goederen te wor-
den opgeslagen, in een afgesloten
ru imte.

Wat  i s  he t  nu t  van  een
bonded  wa rehouse

Een bonded warehouse kan leiden tot
verbetering van de l iquidi tei tsposit ie
van een onderneming, daar bi j  ' invoer ' ,

althans entree van goederen in de Ver-
enigde Staten niet direct invoerrechten
behoeven te worden betaald. Het be-
treft een soort van pre-import. De goe-
deren zijn in het Amerikaanse territori-
um gebracht, maar ziln echter nog niet
in het vri je verkeer verhandelbaar, al-
thans wetteli jk niet. Totdat de goede-
ren het bonded warehouse verlaten
voor bi jv.  verhandel ing binnen de Ver-
enigde Staten, behoeven invoerrech-
ten niet te worden afgedragen.a



Dat laatste hoeft evenmin, indien goe-
deren weliswaar uit het bonded ware-
house worden genomen , maar direct
worden geéxporteerd; daarbij kan het
gaan om een transit shipment, waarbij
een parti j  goederen zich gedurende
een bepaalde termijn in de Verenigde
Staten bevindt, bijvoorbeeld voor
doorvoer naar Lati jns Amerika. Nor-
mali ter zou in- en vervolgens uitvoer
dienen plaats te vinden, met overeen-
komstige heffing en verzoek om terug-
gave van invoerrechten, bij t i jdeli jke
opslag in een bonded warehouse
hoeft daarmee geen rekening te wor-
den gehouden.

B o n d e d  W a r e h o u s e  e n
o n d e r p a n d  ( c o l l a t e r a l )

Goederen welke zi jn opgeslagen in
een bonded warehouse kunnen die-
nen als onderpand, ook al zijn deze
niet direct vri j verhandelbaar. Indien
invoerrechten nog niet zijn betaald,
kan een 'certif icate of deposit ' worden
gebruikt, indien invoerrechten wel zijn
betaald en de goederen zich toch nog
in een bonded warehouse bevinden,
kan middels een 'pledge bond' onder-
pand worden gegeven. Hierbi j  dient te
worden gedacht aan onderpand te ge-
ven aan bi jvoorbeeld een bank, die
daarop l iquide middelen ter beschik-
king stel t .

Voordeel voor een importeur of dealer
bestaat in het uitstellen van betalen
van invoerrechten (en BTW), tot het
moment, waarop de verkoop van een
bepaald opgeslagen goed, daadwer-
kel i jk is gesloten.

Voor banken kan tevens een voordeel
bestaan in deze vorm van onderpand;
het recht kan worden uitgewonnen (fo-
reclosure), indien een pandgever zijn
verpl icht ingen niet nakomt, gerechte-
li jke tussenkomst is in zo'n geval niet
(alt i jd) nodig. De goederen zijn gemak-
keli jk lokaliseerbaar, daar die zich die-
nen te bevinden op een f iur idisch)
vastgelegde plaats, namelijk het bon-
ded warehouse.

Wat  i s  een  Fo re ign  T rade
Zone

De Foreign Trade Zones Board (FTZ)
lmport Administration geeft de volgen-
de definit ie van een FTZ:

Foreign-trade zones are designated si-
tes licensed by the Foreign-Trade Zo-
nes (FTZ) Board (the Secretary of
Commerce is Chairman) at which spe-
cial customs procedures may be used.
FTZ procedures allow duty-free export
and deferral of customs duty payment
on items used in domestic commerce,
helping to offset customs cost advanta-
ges available to plants abroad. FTZ ac-
tivity is conducted under the superuisi-
on of the Bureau of Customs and Bor-
der Protection, Department of Home-
land Security.

Het gebruik van een Foreign Trade
Zone kan een positief effect hebben
op de l iquidi tei t  van de onderneming,
daar heffing van invoerrechten wordt
uitgesteld of invoerrechten in het ge-
heel niet hoeven te worden betaald.

In een FTZ kunnen productie en as-
semblage plaatsvinden met behulp van
goederen, die niet als zodanig in de VS

ztjn ingevoerd, welke volledig worden
'verbruikt' in het nieuwe product, dat
vervolgens als geheel weer wordt
geèxporteerd.

Tevens kan fabricage van een goed,
dat geheel of gedeelteli jk uit buiten-
landse bestanddelen bestaat, plaats-
vinden in een FTZ, waarop, bij invoer
in de Verenigde Staten, lagere invoer-
rechten worden toegepast.
Een FTZ vertoont gelijkenis met een
bonded warehouse in die zin dat een
bonded warehouse veelal dient voor
uitstel van heffing van invoerrechten en
een FTZ voor afstel van heffing.

Verklaring van afkortingen en termen
USC: United States Code
CFR: Code of Federal Regulations
FTZ: Foreign Trade Zone
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