
Regeling binnen de EU

In principe is er binnen de EU een vrij 
verkeer van goederen. Als in een ander 
EU-land goederen worden gekocht voor 
eigen gebruik en deze producten meege-
nomen worden naar Nederland dan zijn 
er in principe geen invoerbeperkingen. In 
het EU-land wordt over de aangekochte 
goederen BTW en accijnzen betaald. In 
Nederland hoeft hierover niet nog een 
keer BTW en accijnzen te worden betaald, 
ten minste als de goederen bestemd zijn 
voor eigen gebruik. Echter aan dit eigen 
gebruik zit wel een limiet. De douane gaat 
er vanuit dat bij de hieronder genoemde 
hoeveelheden sprake is van eigen gebruik. 
Indien meer wordt meegenomen, dan 
moet worden aangetoond dat het voor 
eigen gebruik is. Als dat niet aangetoond 
kan worden, dan moet belasting worden 
betaald over het meerdere.

De maximale hoeveelheden die uit een 
EU-land belastingvrij kan worden meege-
nomen, zijn:

110 liter bier;
90 liter wijn;
20 liter likeurwijn, zoals sherry of port;
10 liter sterke drank;
800 sigaretten;
400 cigarillo’s of sigaren;
1 kilo rooktabak.

Voor enkele gebieden, zoals de Canarische 
eilanden en de Kanaaleilanden, gelden 
dezelfde maximale hoeveelheden als voor 
landen buiten de EU. Deze eilanden horen 
namelijk wel bij het douanegebied van de 
EU, maar maken geen deel uit van de 
BTW- en accijnsgebieden.
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Voorbeeld: een echtpaar die op de Canari-
sche eilanden op vakantie is geweest, mag 
bij terugkeer naar Nederland maar 1 liter 
sterke drank meenemen terwijl bij een 
reis binnen de EU 10 liter sterke drank 
had mogen worden meegenomen.

Voor de nieuwe EU-landen gelden bijzon-
dere regels ten aanzien van de aankoop van 
tabaksproducten. Dit zijn: Tsjechië, 
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, 
Polen, Slowakije en Slovenië. Wanneer van -
uit deze landen naar Nederland, via België, 
Denemarken, Finland, Duitsland, Zweden, 
Ierland, Engeland of Oostenrijk wordt 
gereisd dan mag maar 200 sigaretten belas-
tingvrij worden ingevoerd. Voor Estland 
geldt ook nog een beperking voor rook-
tabak wanneer u vanuit dit land via boven-
genoemde landen naar Nederland reist. 
Hiervan mag maar 250 gram belastingvrij 
worden ingevoerd. Voor Tsjechië geldt een 
beperking voor sigaren (10 stuks belasting-
vrij), cigarillo’s (20 stuks belastingvrij) en 
rooktabak (250 gram belastingvrij) wanneer 
vanuit Tsjechië via bovengenoemde landen 
naar Nederland wordt gereisd. 
Deze beperkingen gelden alleen als vanuit 
deze landen niet rechtstreeks naar Neder-
land wordt gereisd.

Regeling buiten de EU

Wie vanuit een niet EU-land goederen 
meeneemt, moet bij invoer drie soorten 
belasting betalen:

 rechten bij invoer (ook wel douane-
rechten genoemd);
BTW;
 accijns (over accijnsgoederen, zoals 
sigaretten en drank).
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Persoonlijke bagage kan altijd vrij worden 
ingevoerd. Wél kan de douane vragen 
om aan te tonen dat bepaalde artikelen, 
zoals foto- en videocamera’s, sieraden 
en lap  tops, ook al in bezit waren bij 
vertrek. Het is daarom handig om van 
deze artikelen een aankoop-, betalings- of 
garantie bewijs mee te nemen. Ook kan, 
voordat op reis wordt gegaan, bij de 
douane een douaneverklaring van deze 
artikelen worden aangevraagd. Hiervoor 
is het wel  nood zakelijk dat een aankoop-, 
betalings- of garantiebewijs kan worden 
getoond.

Als naar Nederland wordt gereisd vanuit 
een land buiten de EU, dan geldt voor 
onderstaande goederen dat hiervoor een 
beperkte hoeveelheid mag worden meege-
nomen:

 200 sigaretten óf 250 gram tabak (shag 
of pijptabak) óf 100 cigarillo’s óf 50 
sigaren;
 1 liter sterke drank óf 2 liter mousserende 
wijn óf likeurwijn zoals sherry of port;
 2 liter niet-mousserende wijn;
 50 gram parfum en 0,25 liter eau de 
toilette;
 500 gram koffie óf 200 gram koffie-
extracten óf koffie-essences;
 100 gram thee óf 40 gram thee-extracten 
óf thee-essences.
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De vakanties staan weer voor de deur! Vaak wordt uit het vakantie land souvenirs of 

goederen voor eigen gebruik meegenomen. Er kan echter niet onbeperkt goederen 

worden meegenomen. Ook komt het voor dat bij aankomst in Nederland aangifte 

gedaan moet worden en BTW betaald moet worden. Het kan ook zijn dat bepaalde 

goederen helemaal niet mee mogen worden genomen naar Nederland. Met de 

vakantie in het vooruitzicht is het de hoogste tijd om hier even bij stil te staan.

CAROLA VAN VILSTEREN
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Laat de vakantie leuk  



blijven!

Als meer wordt meegenomen, dan moet 
hierover belasting worden betaald. Om 
voor vrijstelling in aanmerking te komen 
voor tabaksproducten of alcoholische 
dranken moet men minimaal 17 jaar zijn.

Voor alle niet hierboven genoemde 
bedra gen, geldt dat deze tot een maxi-
mumwaarde van in totaal € 175 per 
persoon belastingvrij mag wor den inge-
voerd. Hierbij maakt het niet uit of de 
goederen zijn aangeschaft in een belas-
tingvrije winkel of niet. Dit betekent dat 
wanneer goederen worden gekocht met 
een waarde van meer dan € 175 bij terug-
komst in Nederland over het gehele 
aankoopbedrag belasting moet worden 
betaald. Indien met meerdere personen 
wordt gereisd, mag het aankoopbedrag 
niet worden gesplitst.

Voorbeeld: een echtpaar koopt een mooie 
fotocamera in Thailand van € 600. In 

Nederland moeten ze over het gehele 
bedrag belasting betalen, dus 19% x € 600 
= € 114. Overigens had het echtpaar op de 
luchthaven van Thailand de betaalde BTW 
over de camera kunnen terugvragen 
(taxfree-regeling).

Als meerdere artikelen worden gekocht 
die samen boven de € 175 uitkomen, dan 
hoeft alleen belasting te worden betaald 
over het goedkoopste artikel.
Voorbeeld: een echtpaar koopt een ring van 
€ 125 en een tas van € 60 (totaal € 185). In dit 
geval hoeft alleen belasting te worden 
betaald over de tas. Dus 19% x € 60 = € 11,40.

Wanneer van Nederland naar een niet EU-
land wordt gereisd, dan kunnen artikelen 
zoals sigaretten, parfum en drank belas-
tingvrij worden ingekocht op de lucht-
haven of de veerboot. Het is echter moge-
lijk dat het land van bestemming 
beperkingen stelt aan hetgeen dat mag 
worden meegenomen. Als goederen belas-
tingvrij zijn gekocht op het vliegveld of de 
veerboot en mee terug worden genomen 
naar Nederland, dan gelden dezelfde 
regels als voor goederen die in het buiten-
land zijn gekocht. Wanneer meer wordt 
meegenomen dan is toegestaan, dan moet 
hierover belasting worden betaald.

Aangifte

Wanneer meer is meegenomen dan is 
toegestaan, dan moet hierover aangifte 
worden gedaan bij de douane bij aankomst 
in Nederland. Op de luchthavens zijn 
twee douanezones: rood en groen. Dit is 
met borden aangegeven. Rood hoort bij 
‘aangifte goederen’ en groen betekent 
‘niets aan te geven’. Voor het doen van 
aangifte moet naar de douanebalie van de 
rode zone worden gegaan. De douane-
ambtenaar berekent daar de BTW die u ter 
plekke moet betalen. Als de waarde van de 
in te voeren goederen niet meer dan € 350 
is, dan kan de douane een speciaal reizi-
gerstarief toepassen.
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Belastingen

Omschrijving goederen
Rechten 
invoer

Accijns BTW

Gedistilleerd en sterke drank  3,5% € 6,75 per liter € 1,56 per liter

Sigaretten - kruidnagels bevattend 10% 57,1%* 16%*

Sigaretten - andere 57,6% 57,1%* 16%*

Rooktabak 74,9% 45,2%* 16%*

Boeken, kranten en tijdschriften Vrij n.v.t. 6%

Andere goederen 3,5% n.v.t. 19%

Enkele van de cursussen die 

door door mr. C. van Vilsteren 

worden verzorgd:

•  Praktijkdag BTW, 1 juli, Nieuwegein

•  BTW bij non-profit organisaties, 9 

september, Bunnik

•  BTW en transport, 18 september, 

Rotterdam

www.vedaa.nl

Speciale tarieven reizigersbagage

Voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor de toepassing van een speciaal reizi-
gerstarief zijn:

 de goederen zijn bestemd voor persoon-
lijk gebruik, dus niet voor de handel of 
voor gebruik in een bedrijf of beroep;
 de totale waarde van de goederen is niet 
meer dan € 350. Hierbij worden de 
waarde van boeken, kranten en tijd-
schriften buiten beschouwing gelaten.

Deze percentages worden berekend over 
de kleinhandelsprijs. Er kan ook gebruikt 
worden gemaakt van de normale tarieven 
in plaats van de speciale tarieven. Hier 
moet echter wel zelf om gevraagd worden 
bij de douane.

Conclusie

Het meenemen van goederen voor eigen 
gebruik of souvenirs is aan een aantal 
regels gebonden. De regelgeving binnen 
de EU is soepeler dan buiten de EU. 

Als de wettelijke regels voor de invoer van 
goederen worden overtreden, dan is dit 
strafbaar. Afhankelijk van de zwaarte van 
de overtreding, neemt de douane de 
goederen in beslag en maakt zij proces-
verbaal op. De douane gaat er vanuit, als 
goederen ten onrechte niet worden aange-
geven, dat hiervoor opzettelijk geen aangifte 
voor is gedaan. Bijvoorbeeld wanneer ten 
onrechte gebruik is gemaakt van het groene 
kanaal en vervolgens de vraag van de 
douane of u iets hebt aan te geven met ‘nee’ 
is beantwoord. In dit geval stelt de officier 
van justitie strafvervolging in.

Laat het echter niet zover komen. Infor-
meer vooraf wat de regelgeving is. Zo 
worden verrassingen voorkomen en blijft 
de vakantie leuk. Alvast een prettige 
vakantie!  

◆

◆




