Reizigersinformatie van de Douane
Op vakantie in het buitenland? Geniet ervan! Maar let op wat u meeneemt naar huis. Is het
OK of niet?

(Nep)wapens
Veilig en zonder verrassingen naar huis? Wapens en munitie zijn niet ok. Dit geldt ook voor
nep- en speelgoedwapens.
•
•

Het is verboden vuurwapens of andere wapens en munitie over de grens te brengen.
Wapens en munitie zijn in België verboden.
Onder de wet Wapens en munitie vallen bijvoorbeeld:
Vuurwapens
Slag-, stoot- en steekwapens (bijvoorbeeld messen, boksbeugels, zwaarden en
dergelijke)
Gaspistolen
Alarmpistolen
Pepperspray
Speelgoedwapens die op echte wapens lijken
Munitie

•
•

U mag wapens en munitie alleen België binnenbrengen als u daarvoor toestemming
hebt van de Belgische overheid. Dat kan bijvoorbeeld voor wapens voor de
schietsport en de jacht.
Speelgoedwapens en nepwapens die net echt lijken zijn ook verboden. Deze
producten vallen ook onder de Wet wapens en munitie. Als de Douane deze
nepwapens aantreft in uw bagage, dan worden ze in beslag genomen.

Dieren en planten
Bedreigde dieren en planten? Ze zijn beschermd en horen in hun eigen omgeving.
•
•
•

Het is verboden om bedreigde dier- en plantensoorten mee te nemen en in te voeren
in België. De Douane neemt deze in beslag en stelt een proces-verbaal op.
Veel dier- en plantensoorten worden met uitsterven bedreigd als de handel niet aan
banden wordt gelegd. Om uitsterven te voorkomen, zijn wereldwijd regels
vastgesteld.
De handel in ernstig bedreigde dier- en plantensoorten is verboden.
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•

De handel in minder ernstig bedreigde dier- en plantensoorten mag alleen als
hiervoor door de betrokken overheid een CITES-document (Engelstalig) is afgegeven.
U hebt nodig:
een uitvoervergunning van het land van oorsprong of vertrek
een invoervergunning voor het land van bestemming

Voorbeelden van beschermde dier- en plantensoorten
•
•
•
•

exotische planten, zoals orchideeën en cactussen
apen, slangen, varanen en vele andere tropische dieren
koraal en schelpen
alle producten en artikelen die van bedreigde planten en dieren worden gemaakt.
Voorbeelden daarvan zijn:
o 'rainsticks' (muziekinstrumenten die van de stam van een cactus worden
gemaakt)
o siervoorwerpen van koraal of ivoor
o haarkammen van schildpaddenschild
o doopvontschelpen
o traditionele Chinese medicijnen en pleisters
(Hierin zijn vaak delen van beschermde planten of dieren verwerkt.)

Uitzondering
o Neemt u toch bedreigde dier- en/of plantensoorten mee naar België? Dan
moet u aan de Douane een CITES-uitvoervergunning of een CITESwederuitvoercertificaat tonen. Deze documenten worden afgegeven door de
bevoegde autoriteiten van het land waar u de artikelen hebt gekocht. De
ambassade van dat land kan u vertellen bij welke autoriteit u moet zijn. In
bepaalde gevallen is zelfs een CITES-invoervergunning nodig.
o Hebt u een CITES-vergunning, dan moet u bij de douanecontrole voor de rode
doorgang kiezen.

€ 430 belastingvrij
Waren gekocht buiten de EU? U mag tot een waarde van € 430 belastingvrij invoeren.

Ik reis vanuit een niet-EU-land naar België
Reist u België in vanuit een niet-EU-land (een land dat geen lid is van de Europese Unie)?
Dan mag u de volgende goederen meenemen zonder belastingen te betalen:
•
•
•
•

uw gebruikelijke normale reizigersbagage
een beperkte hoeveelheid alcoholhoudende drank en sigaretten (bijvoorbeeld 1 liter
gedistilleerde drank en 200 sigaretten)
andere goederen met een waarde van maximaal € 430
het vervoermiddel waarmee u reist
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Let op!
Reist u de EU in over land of met particuliere plezierzeevaart of plezierluchtvaart, vanuit
een niet-EU-land (een land dat geen lid is van de Europese Unie)? Dan mag u maar voor een
waarde van € 300 buiten de EU gekochte goederen meenemen zonder dat u daarvoor
belastingen bij invoer moet betalen.
Er zijn goederen die u:
•
•
•

niet mag meenemen naar België
in beperkte hoeveelheid mag meenemen naar België
alleen met speciale toestemming mag meenemen naar België

Voorbeelden daarvan zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geld en waardepapieren (Liquide middelen) (€ 10.000 of meer contant geld en
waardepapieren)
auto's, motoren en aanhangwagens
huisdieren
nagemaakte artikelen
bedreigde dier- en plantensoorten
dierlijke producten en levensmiddelen
planten, bloemen, groenten en fruit
wapens en munitie, speelgoedwapens en nepwapens
geneesmiddelen (wel voor persoonlijk gebruik)
verdovende middelen
cultuurgoederen (zoals kunst en antiek)
pleziervaartuigen

Namaak
Goedkope merkartikelen, games of dvd's? Vaak gaat het om
namaak of illegale kopieën Neem ze niet zomaar mee.
Het is verboden om nagemaakte artikelen mee te nemen en in te voeren inBelgië. De
Douane neemt deze artikelen in beslag en u krijgt een boete.
Merkartikelen worden nagemaakt met als doel mee te liften op het succes van dat
merkartikel (intellectuele eigendomsfraude).
Veel voorkomende artikelen die worden vervalst zijn:
•
•
•

schoenen
kleding
tassen
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•
•
•

dure horloges
illegaal gekopieerde cd's en dvd’s
parfum

Let op!
Als handelaren in het buitenland u voor extreem lage prijzen zogenoemde
merkartikelen aanbieden, kunt u er bijna altijd van uitgaan dat het om illegale handel
gaat of om namaak.

Uitzondering
Het meenemen en invoeren van nagemaakte artikelen is verboden. Maar u mag voor
eigen gebruik toch een zeer kleine hoeveelheid nagemaakte artikelen zelf
meenemen.
Deze uitzondering geldt alleen als u de goederen zelf meeneemt als reiziger. Komen
nagemaakte goederen per post- of koeriersbedrijf in België aan, dan worden de
nagemaakte goederen in beslag genomen en kunt u worden vervolgd.
Maar bijvoorbeeld nooit nep-vuurwapens

Eten
Eten mee naar huis? Om verspreiding van dierziekten te voorkomen zijn er strenge regels
voor dierlijke producten en levensmiddelen, zoals melk en kaas.

Dierlijke producten en levensmiddelen
Voor de invoer van goederen van dierlijke oorsprong, waaronder levensmiddelen,
hebt u een zogenoemd gezondheidscertificaat nodig. Goederen van dierlijke
oorsprong zijn bijvoorbeeld: kaas, melk en melkproducten, eieren, vlees en
vleeswaren, maar ook huiden en jachttrofeeën.
Het gezondheidscertificaat bij binnenbrengen en invoeren van goederen van dierlijke
oorsprong moet door de autoriteiten van het land van vertrek zijn afgegeven. De
ambassade van dat land kan u vertellen bij welke autoriteit u moet zijn. Verder
worden deze producten bij binnenkomst in de EU-landen gecontroleerd door
veterinaire deskundigen.
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Uitzonderingen
De regels voor het invoeren van dierlijke producten gelden niet altijd:
U mag poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en speciale voeding voor
medische doeleinden meenemen naar België. Daarbij gelden de volgende
voorwaarden:
•
•
•

De producten hoeven vóór consumptie niet te worden gekoeld.
Het gaat om verpakte producten van een gedeponeerd handelsmerk.
De verpakking is onaangebroken en onbeschadigd.

Voor producten waarin het dierlijke bestanddeel niet meer herkenbaar is, hebt u
geen gezondheidscertificaat nodig. Voorbeelden van die producten zijn chocola en
snoep.

Neem geen risico!
In veel landen wereldwijd heersen besmettelijke dierziekten, zoals mond- en
klauwzeer (MKZ), vogelgriep en varkenspest. Een uitbraak in de Europese Unie (EU)
van zo'n ziekte kan rampzalig zijn voor mensen en dieren in de EU en de economie
van de EU. Neem daarom liever geen dierlijke producten mee op reis, zelfs niet in
kleine hoeveelheden.

Cultuur
Een beeldje uit Peru of een icoon uit Rusland? Let op! Voor kunst, antiek en oudheidkundige
voorwerpen zijn regels.

Cultuurgoederen (zoals kunst en antiek)
U mag cultuurgoederen (zoals kunst en antiek) niet altijd zomaar meenemen naar
België.
In de afgelopen eeuwen zijn er veel waardevolle voorwerpen zoals kunst, antiek en
oudheden uit hun oorspronkelijke omgeving weggehaald. Nationaal en internationaal
zijn er maatregelen genomen om deze 'leegroof' tegen te gaan. Als handelaren in het
buitenland u voor extreem lage prijzen cultuurgoederen aanbieden, kunt u er bijna
altijd van uitgaan dat het om illegale handel gaat of om namaak. Wilt u
cultuurgoederen mee naar België nemen? Dan hebt u vaak een uitvoervergunning
nodig van de overheid van het land van vertrek. Erkende antiquairs kunnen u hierbij
vaak helpen. Zonder die uitvoervergunning mag u de cultuurgoederen niet
meenemen en invoeren in België.
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Geld
Komt u van buiten de EU naar België met contant geld of waardepapieren? Tot € 10.000 is
ok. Daarboven moet u aangifte doen.

Geld en waardepapieren (liquide middelen)
Reist u vanuit een niet-EU-land naar België of een ander land van de Europese Unie?
En u neemt € 10.000 of meer mee aan liquide middelen (geld en waardepapieren)?
Dan moet u aangifte doen bij de Douane. U moet de aangifte doen bij de Douane in
het land waar u de Europese Unie binnenkomt of verlaat.

Wat zijn liquide middelen?
Liquide middelen zijn onder andere:
•
•
•

contant geld, bankbiljetten of munten, die als betaalmiddel in omloop zijn
waardepapieren aan toonder, zoals aandelen en obligaties
reischeques die niet op naam zijn gesteld.

Waarde omrekenen in Euro
Liquide middelen in vreemde valuta moeten worden omgerekend naar euro's.
Let op!
U moet ook aangifte doen als u geen eigenaar bent van de liquide middelen, maar
deze vervoert voor iemand anders.

Alcohol en tabak
Terug naar huis? Voor alcoholhoudende drank, sigaretten en andere tabaksproducten
gelden vrijstellingen.
Lees hoeveel u mag meenemen
•

vanuit een EU-land
Vrijstelling van accijns / accijns betalen als u uit een ander
EU-land België in reist
Reist u België in vanuit een ander EU-land? En neemt u niet meer accijnsgoederen
mee dan de volgende hoeveelheden?
•

110 liter bier
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•
•
•
•
•
•

90 liter wijn
20 liter likeurwijn, zoals sherry of port
10 liter gedistilleerde drank, zoals whisky, cognac, jenever
800 sigaretten
400 cigarillo's of sigaren
1 kilo rooktabak

Dan hoeft u bij binnenkomst in België geen accijns te betalen. (U krijgt dan
vrijstelling van accijns.) De Douane gaat ervan uit dat de goederen voor eigen
gebruik zijn. U hoeft geen aangifte te doen.
Voorbeeld:
U reist van Frankrijk naar België: U kocht in een gewone winkel in Frankrijk 30
liter bier, 90 liter wijn, 650 sigaretten en 2 liter whisky. U neemt die goederen
allemaal mee naar België. Dan hoeft u bij binnenkomst in België geen accijns te
betalen als u de drank en de sigaretten kocht voor eigen gebruik.
Tabaksproducten die niet zijn bestemd voor eigen gebruik, moeten bovendien
zijn voorzien van accijnszegels.
•

vanuit een niet-EU-land
Voor welke goederen hoef ik geen belasting te betalen
(krijg ik vrijstelling van belasting)?
Voor welke goederen hoeft u geen belastingen te betalen als u België in reist? (U
krijgt vrijstelling van belasting.) Deze vrijstelling geldt voor elke reiziger.
Voor bemannings- en personeelsleden die in het internationale verkeer met niet
EU-landen worden ingezet, gelden extra beperkingen voor alcoholhoudende
producten en tabaksproducten. Deze beperking gelden slechts als de goederen
worden meegebracht in het kader van een beroepsactiviteit in het internationale
verkeer.
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Tabel: Geen belasting betalen bij binnenbrengen en
invoer in België door reizigers
Omschrijving van de
goederen

Bijzonderheden / maximale hoeveelheden

Persoonlijke bagage

Persoonlijke bagage zijn alle gebruiks- en verbruiksgoederen
zonder handelskarakter die de reiziger bij de douane kan
aangeven. Het betreft alleen goederen bestemd voor
persoonlijk gebruik van de reiziger of voor gebruik door leden
van het gezin of bestemd om als geschenk te worden
aangeboden. Er mag geen sprake zijn van een commercieel
karakter.

Kostbare goederen die u
eerder kocht en meenam uit
België of de Europese Unie.
Voorbeelden:
- foto- en filmtoestellen
- muziekinstrumenten
- sieraden met edelmetalen
of diamanten
- laptopcomputers.

De Douane kan u vragen te bewijzen dat de goederen in
België of een ander EU-land zijn gekocht met betaling van
belastingen. Dit geldt vooral voor luxe en kostbare goederen
Het is handig om van deze artikelen een aankoop-, betalingsof garantiebewijs of een zogenoemde Douaneverklaring mee
te nemen.
Vraag de Douaneverklaring voor u op reis gaat aan bij een
douanekantoor in uw omgeving
De behandeling van deze aanvraag kan namelijk enige tijd
vergen. Bij het douanekantoor moet u laten zien:
- het aankoop-, betalings- of garantiebewijs
- de goederen waarvoor u de Douaneverklaring aanvraagt
4 liter alcohol en alcoholische dranken, niet-mousserende
wijn én
16 liter bier én

Alcoholhoudende producten

1 liter gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een
alcoholgehalte van meer dan 22% vol; niet gedentureerde
ethylalcohol van 80 % vol en hoger óf
2 lietr 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.
Let op!
Alleen voor personen van 17 jaar en ouder

Tabaksproducten
(bijvoorbeeld sigaretten,
sigaren en tabak)

200 sigaretten
óf 250 gram rooktabak
óf 100 cigarillo's
óf 50 sigaren
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of een proportioneel assortiment van deze producten.
Let op!
Tabaksproducten mag u alleen meenemen voor eigen
gebruik.
Alleen voor personen van 17 jaar en ouder
Als u de EU inreist in een andere lidstaat kunnen echter
beperkingen op de hierboven genoemde hoeveelheden
tabaksproducten gelden. Vraag informatie bij betreffende
lidstaat aan.
Geneesmiddelen

Alleen voor persoonlijk gebruik
Totale waarde van de andere goederen mag maximaal zijn: €
430
De waarde van 1 artikel mag niet worden gesplitst over meer
personen. Als u dus 1 artikel meeneemt met een waarde van
meer dan € 430, dan moet u over het hele bedrag belasting
betalen.

Andere goederen
Voorbeelden:
U koopt een camera van € 500. U moet over het volledige
bedrag belasting betalen.
U koopt een horloge van € 400 en een vulpen van € 55. Het
totaalbedrag is € 455. U hoeft alleen belasting te betalen
over de vulpen.
Let op!
Reist u de EU in over land of met particuliere plezierzeevaart of plezierluchtvaart,
vanuit
een niet-EU-land (een land dat geen lid is van de Europese Unie)? Dan mag u maar
voor een waarde van € 300 buiten de EU gekochte goederen meenemen zonder dat
u daarvoor belastingen bij invoer moet betalen.
Tabel: Geen belasting betalen bij binnenbrengen en invoer in België door
bemannings- of personeelsleden die in het internationale verkeer met niet EUlanden worden ingezet.
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Omschrijving van de goederen

Alcoholhoudende producten

Bijzonderheden / maximale hoeveelheden
1 liter sterke drank of
1 liter mousserende wijn of
1 liter likeurwijn zoals sherry of port of
een proportioneel assortiment van deze producten
en
2 liter niet-mousserende wijn en
8 liter bier
Let op!
Alleen voor personen van 17 jaar en ouder
40 sigaretten
óf 50 gram rooktabak
óf 20 cigarillo's
óf 10 sigaren

Tabaksproducten
of een proportioneel assortiment van deze
(bijvoorbeeld sigaretten, sigaren en producten.
tabak)
Let op!
Tabaksproducten mag u alleen meenemen voor
eigen gebruik.
Alleen voor personen van 17 jaar en ouder
Voor andere goederen is de vrijstelling gelijk aan die van overige reizigers (zie tabel
reizigers).

Verplicht meewerken aan Douanecontrole
Reist u België in of uit? Dan kan de Douane zowel bij de 'rode doorgang' als bij de 'groene
doorgang' uw bagage controleren.
U bent verplicht uw medewerking aan de controle te verlenen. Dit kan betekenen dat u
uw koffer op een balie moet plaatsen en uw koffer moet openen.
Als blijkt dat u goederen meeneemt waarover u belasting moet betalen, moet u die
direct contant betalen.
De Douane controleert ook of u verboden goederen meeneemt, bijvoorbeeld
verdovende middelen of nagemaakte artikelen.

Overtreding strafbaar
De Douane en andere opsporingsdiensten controleren of u zich aan deze regels houdt.
Houdt u zich niet aan deze regels? Dan bent u strafbaar en kunt u worden vervolgd.
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