Wijs op reis
Nuttige informatie voor reizigers
- 2014 -

EENDR

ACHT MAAKT MACHT

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

U vertrekt op reis en u wilt bij uw terugkeer familie en vrienden overstelpen met
souvenirs?
U geniet binnen bepaalde perken een vrijstelling van invoerrechten en taksen wanneer u goederen meebrengt uit het buitenland.
Hou echter rekening met een beperking inzake cash geld, waarmee u reist, om bijvoorbeeld deze souvenirs aan te kopen.
In bepaalde gevallen, mag u uw gezelschapsdier meenemen.
Sommige souvenirs brengen schade toe aan bedreigde dieren en planten (ivoren
beeldjes en juwelen, handtassen en schoenen uit reptielenhuid of juwelen en versieringen gemaakt van koraal …).
Ten slotte houden sommige souvenirs een gevaar in voor uw gezondheid, uw veiligheid of de economie: het gaat hier over namaakgoederen.
De do’s en don’ts geven wij u in deze brochure graag mee.
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1. Vrijstellingen van invoerrechten en taksen
■ Ik kom terug uit een niet-Europese lidstaat
1) Wat mag ik meenemen naar België uit een niet-Europese lidstaat (1)?
Goederen zonder handelskarakter die deel uitmaken van uw persoonlijke bagage worden binnen bepaalde perken met vrijstelling toegelaten (Zie tabel 1).
U geniet een vrijstelling als:
✓ u de goederen in die landen aankocht onder de voorwaarden van de binnenlandse markt
✓ u de goederen in die landen aankocht met terugbetaling of vrijstelling van de
belastingen wegens hun uitvoer (bv. aankopen in een taxfreeshop op een luchthaven)
✓ u de goederen cadeau kreeg

(1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië,
Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.
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Tabel 1
GOEDEREN ZONDER HANDELSKARAKTER
Tabaksproducten*

Toegelaten
hoeveelheden**

Sigaretten
Cigarillo’s
Sigaren
Rooktabak

200 stuks of
100 stuks of
50 stuks of
250 gram

Alcohol en alcoholische dranken*

Toegelaten
hoeveelheden

Niet-mousserende wijn
Bier
Gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een
alcoholgehalte van meer dan 22 % vol; niet gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger
Gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of van alcohol, tafia, saké of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van ten hoogste 22 % vol; mousserende wijnen, likeurwijnen

4 liter en
16 liter en
1 liter of

Andere goederen***

Totale maximumwaarde **** per
persoon

Lucht- en zeereizigers;
Andere reizigers (landreizigers of particuliere
plezier-, lucht- of zeevaart)

430 euro
300 euro

2 liter

*

De vrijstelling voor “tabaksproducten” en “alcohol en alcoholische dranken” geldt enkel voor reizigers vanaf 17
jaar.

**

Deze hoeveelheden zijn van toepassing bij invoer in België. Elke lidstaat van de EU kan beslissen over een lager
toegelaten hoeveelheid.

*** Deze vrijstelling wordt beperkt tot € 175 voor reizigers jonger dan 15 jaar.
**** Deze bedragen kunnen worden gewijzigd. Voor meer inlichtingen, neem contact op met de inlichtingendiensten
waarvan de telefoonnummers in deze brochure zijn vermeld.
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2) Welke uitgang neem ik bij mijn terugkeer uit een niet-Europese lidstaat?
Een douanecontrole is altijd mogelijk als u uit een land komt dat niet behoort
tot de Europese Unie (1) of uit een gebied met een speciaal fiscaal statuut (2).
Om de luchthaven te verlaten, neemt u de:
✓ rode uitgang (of ‘Goederen aan te geven’) als u goederen moet aangeven
✓ groene uitgang (‘Niets aan te geven’) als u zeker bent dat u niets aan te geven
heeft of als u de wettelijk bepaalde vrijstellingen zoals aangegeven in tabel 1
niet overschrijdt
Opmerking:
Als u terugkomt met het vliegtuig uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie,
via een luchthaven binnen de Europese Unie, dan zal u op deze transferluchthaven alleen de goederen moeten aangeven die u in uw handbagage meeneemt.
3) Welke goederen zijn uitgesloten van de vrijstelling?
Bepaalde goederen zijn uitgesloten van de vrijstelling:
✓ goederen bestemd voor de uitoefening van een beroep
✓ goederen bestemd voor voortverkoop
✓ goederen die worden ingevoerd in grotere hoeveelheden dan normaal in 1 keer
door particulieren worden aangekocht
U moet deze goederen dus aangeven, want de invoerrechten en taksen zijn verschuldigd.

(1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië,
Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.
(2) De gebieden met een speciaal fiscaal statuut zijn o.a: de Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey …), de Canarische
Eilanden (Gran Canaria, Tenerife …), DOM landen (Frans Guyana, Réunion, Guadeloupe en Martinique), de Åland
eilanden en de Berg Athos ... De vrijstellingen bij invoer uit een gebied met een speciaal fiscaal statuut van de
EU, zijn beperkt tot de vrijstellingen die verleend worden aan reizigers komende uit niet-EU-landen.
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4) Wat als ik meer invoer?
U moet de goederen aangeven bij de Douane wanneer u meer invoert dan
de toegelaten vrijstellingen. Zo vermijdt u een boete bovenop de verschuldigde belastingen.
✓ De Douane belast enkel de hoeveelheden boven de maxima (hoeveelheden)
bij tabaksproducten en/of alcoholische dranken.
✓ De Douane int belastingen op de totale waarde van het voorwerp bij ‘andere
goederen’ (zie tabel 1).

■ Ik kom terug uit een Europese lidstaat
1) Wat mag ik meenemen naar België uit een Europese lidstaat (1)?
U betaalt geen accijnzen meer in België wanneer u als particulier, voor eigen behoefte, accijnsgoederen in een andere lidstaat van de EU aankoopt en u deze zelf
vervoert. Het moet gaan om goederen waarvoor de accijnzen reeds betaald zijn
in de lidstaat van aankoop. Onder eigen behoefte wordt verstaan: verbruik door
uzelf of door de onder uw dak wonende personen.
In de andere gevallen beschouwt de Douane de goederen als binnengebracht voor
commerciële doeleinden en zijn de accijnzen in België verschuldigd.
Om te kunnen evalueren of de door een particulier in België binnengebrachte goederen wel degelijk bestemd zijn voor eigen behoefte, heeft de Europese Unie aan
de administratie een aantal criteria ter beschikking gesteld:

(1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië,
Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.
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✓ de commerciële status van de belanghebbende en de beweegredenen van zijn
reis
✓ de plaats waar deze producten zich bevinden
✓ de wijze van vervoer
✓ elk document betreffende deze producten
✓ de aard en hun hoeveelheid volgens de hierna vermelde indicatieve beperkingen (tabel 2)
Tabel 2
Indicatieve beperking
Tabaksproducten
Sigaretten
Cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht
van 3g/stuk)
Sigaren
Rooktabak

800 stuks
400 stuks
200 stuks
1 kg

Alcoholhoudende dranken
Gedistilleerde dranken
Tussenproducten (bv. Porto, Pineau des Charentes ...)
Wijn
Bier

10 liter
20 liter
90 liter (waarvan maximaal 60 l
mousserende wijn)
110 liter

Al deze criteria zijn slechts indicatieve elementen die bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen de aandacht moeten vestigen op het feit dat door
een particulier vervoerde accijnsgoederen een commercieel karakter kunnen hebben. In dat geval betaalt de particulier de accijnzen in België.
Enkel concrete elementen (die hun vaststellingen bevestigen) laten de Douane toe
om te beslissen dat de goederen voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
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■ Wat kan ik kopen in taxfree shops?
✓ U reist binnen de Europese Unie (1):
- U koopt in de taksvrije verkooppunten alleen nog met betaling van de
accijnzen en de btw, dus helemaal niet taxfree.
- U reist naar één van de gebieden met een speciaal fiscaal statuut: dan gelden dezelfde regels als voor niet-EU-landen (zie onderstaand punt).
✓ U reist buiten de Europese Unie:
- U koopt belastingvrij (en onbeperkt) indien u met een rechtstreekse vlucht
of een vlucht met tussenstop (zonder dat u uw bagage opnieuw incheckt)
van een EU-lidstaat naar een niet-EU-land reist.
U moet in principe de aankopen verbruiken in het niet-EU-land en mag deze
dus niet opnieuw in de EU invoeren.
- U geniet enkel de vrijstellingen die vermeld zijn in tabel 1 bij uw terugkeer
in de Europese Unie. U betaalt de rechten en de taksen op de aankopen die
de vrijstellingen overschrijden.

■ Wat moet ik doen als ik met waardevolle voorwerpen reis?
Informeer u bij de Douane wanneer u, bij uw vertrek naar niet-EU-lidstaten, waardevolle voorwerpen meeneemt zodat u deze goederen bij uw terugkeer opnieuw
met vrijstelling kunt invoeren.

(1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië,
Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.
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■ Bijkomende informatie over vrijstellingen?
U kan bijkomende inlichtingen over vrijstellingen bekomen:
✓ door onze internetpagina te bekijken (http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/citizens/index.htm) of
✓ door te telefoneren naar de inlichtingendienst van een van onze gewestelijke
directies:
Antwerpen
Brussel
Gent
Hasselt
Luik
Bergen

0257 607 51
0257 624 50
0257 856 00
0257 760 56
0257 617 50
0257 739 12
0257 800 01
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2. Controle op bewegingen van cash
■ Reist u met 10.000 euro cash of meer (3)? Vergeet het niet aan te
geven!
1) De EU (1) binnenkomen of verlaten
Als u de EU binnenkomt of verlaat met 10.000 euro cash of meer (3) moet u dit bij
de Douane aangeven (4).
Deze aangifte draagt bij tot de EU-inspanningen om de veiligheid te verbeteren
door witwaspraktijken, terrorisme en criminaliteit te bestrijden.
2) Reizen tussen twee landen van de Europese Unie
Als u België binnenkomt of buitengaat komende van/vertrekkend naar een lidstaat
van de Europese Unie, moet u geen aangifte doen voor het transport van cash.
Echter, bij een controle door de Douane of een andere bevoegde autoriteit, zal u gevraagd worden om een aangifte te doen als u met 10.000 euro cash of meer (3) reist.

(1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië,
Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.
(3) Of een equivalent in andere munteenheden.
(4) Verordening (EC) Nr 1889/2005 van het Europees Parlement en van de Raad van toepassing vanaf 15 Juni 2007.
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3) Wie moet een aangifte indienen?
Elke persoon die de Europese Unie binnenkomt of verlaat langs de buitengrenzen en met 10.000 euro cash of meer (3) reist, moet dit aangeven bij de Douane.
Onder cash (liquide middelen) verstaan we:
✓ bankbiljetten en muntstukken
✓ cheques aan toonder
✓ reischeques
✓ cheques waarvan
✓ kredietbrieven
✓ kasbonnen
4) Waar moet u een aangifte doen?
Bij de douaneautoriteiten van de Europese lidstaat (of andere bevoegde autoriteit) waar u de EU binnenkomt of verlaat.
5) Hoe moet u aangifte doen?
U kunt het document, om cash geld aan te geven, bij de Douane op een douanekantoor verkrijgen.
6) Wat als u geen aangifte of een valse aangifte indient?
Wanneer u geen aangifte of een verkeerde aangifte indient, kan de Douane het cash
geld inhouden en stelt zij een proces verbaal op en verzendt dit naar het Parket.
De wetgeving voorziet sancties, die van geval tot geval variëren.

(3) Of een equivalent in andere munteenheden.
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3. Zeldzame dieren en planten
Denk goed na bij de jacht op een mooi en tof souvenir voor het thuisfront. Ieder
jaar komen heel wat beschermde dieren en planten en hun afgeleide producten
zoals pelsen, kaviaar en kunstvoorwerpen illegaal in België terecht. Gaat het hier
om georganiseerde misdaad? Soms.
Maar heel vaak zijn het toeristen die – zich van geen kwaad bewust – deze voorwerpen als souvenir mee naar huis nemen. Zo’n ondoordachte aankoop kan verregaande gevolgen hebben. In de eerste plaats is de handel in deze voorwerpen
nefast voor heel wat beschermde dieren en zeldzame planten. U mag er ook zeker van zijn dat de Douane zo een souvenir in beslag zal nemen. En soms hangt er
een flinke boete en een gevangenisstraf aan vast.
De belangrijkste categorieën zijn:
✓ rainsticks en orchideeën
✓ koralen
✓ ivoor
✓ huiden en kledij van katachtigen
✓ reptielenhuiden
✓ juwelen en schilden van zeeschildpadden
✓ traditionele Chinese
medicijnen
✓ bepaalde schelpen
✓ kaviaar
✓ sjaals uit wol van de
Tibetaanse antilope
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Wenst u meer informatie over zeldzame dieren en planten (CITES-wetgeving)?
Consulteer dan onze internetsite: http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/citizens/cites.
htm of neem contact op via:
E-mail: cites@milieu.belgie.be
Tel.: +32 2 524 74 02 (of 21)

4. Meebrengen van namaakgoederen
Opgepast met merkkledij, cd’s, dvd’s, medicamenten of andere aantrekkelijke goederen waarvan de prijs abnormaal laag is, met een middelmatige kwaliteit, die stiekem verkocht worden ...
Het kan gaan om namaakgoederen, gevaarlijk voor uw gezondheid en uw veiligheid en ze schaden onze economie.
Raadpleeg voor uw vertrek onze brochure ‘Namaak, echt nep!’ of onze internetsite:
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/downloads/namaak_NL.pdf
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5. Reizen met uw gezelschapsdier
Regels rond reizen met uw hond, kat of fret zijn eenvormig in de gehele Europese
Unie.
Voor bepaalde lidstaten moet u extra regels respecteren.
Voor landen buiten de Europese Unie zijn de regels afhankelijk van het land van
bestemming.
Welke reis u ook wilt ondernemen, als u uw gezelschapsdier wilt meenemen, heeft
u er alle belang bij om alle nodige informatie te raadplegen op de site van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/Animauxdomestiques/index.htm
De Douane kan altijd het paspoort en de inentingen van uw gezelschapsdieren
controleren.
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De Belgische Douane wenst u een goede reis!
N.B.: Deze informatie geldt als aanwijzing. De verordeningen, wetten, besluiten en
andere bepalingen die kracht van wet hebben, primeren op de tekst in deze
informatiebrochure en deze kan niet tegen de administratie worden ingeroepen.
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Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website:
www.financien.belgium.be > Publicaties

of op het volgende adres:
Federale Overheidsdienst Financiën
Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie - North Galaxy
Koning Albert II-laan 33 - bus 70 - 1030 Brussel

Verantwoordelijke uitgever:
Nadine Daoût - Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie
North Galaxy - Toren B24 - Koning Albert II-laan 33, bus 70 - 1030 Brussel

