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Douane: Hoeveel mag ik meenemen of importeren van vakantie? 
 
Recentelijk werd een man betrapt op de luchthaven in Zaventem met 16 kg goud en € 125.900 
cash in zijn handbagage. 
 
Wij geven u een overzicht van welke goederen u kan meebrengen uit het buitenland. Binnen 
bepaalde perken genieten particulieren een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van rechten 
en taksen wanneer goederen worden meegebracht uit het buitenland. 
 
1. Goederen meegebracht uit een niet-Europese lidstaat 
 
Goederen zonder handelskarakter die deel uitmaken van de persoonlijke bagage worden 
binnen bepaalde perken met vrijstelling toegelaten. 
De vrijstelling kan genoten worden als de goederen in die landen werden aangekocht onder 
de voorwaarden van de binnenlandse markt, met terugbetaling of vrijstelling van de 
belastingen wegens hun uitvoer (bv. aankopen in een taxfreeshop op een luchthaven) of de 
goederen cadeau gekregen werden. 
 

Tabaksproducten (va. 17 jaar): 
- sigaretten 
- cigarillo’s 
- sigaren 
- rooktabak 

Toegelaten hoeveelheid: 
200 stuks of 
100 stuks of 
50 stuks of 
250 gram 

Alcohol en alcoholische dranken (va. 17 
jaar): 

- 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 

Toegelaten hoeveelheid: 
 
4 liter en 
16 liter en 
1 liter of 
 
 
 
 
2 liter 

Andere goederen: 
- lucht – en zeereizigers 
- andere reizigers (landreizigers of 

particuliere plezier -, lucht – of 
zeevaart 

Toegelaten maximumwaarde per persoon: 
430 euro 
300 euro 
 
 
(175 euro voor reizigers jonger dan 15 jaar) 
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Goederen bestemd voor de uitoefening van een beroep, goederen bestemd voor voortverkoop 
en goederen die worden ingevoerd in grotere hoeveelheden dan normaal in een keer door 
particulieren worden aangekocht zijn uitgesloten van de vrijstelling en moeten dus worden 
aangegeven. 
 
2. Goederen meegebracht uit een Europese lidstaat 
 
Er zijn geen accijnzen verschuldigd in België wanneer een particulier voor eigen behoefte (voor 
zichzelf of een onder hetzelfde dak wonende persoon) accijnsgoederen in een andere lidstaat 
van de EU aankoopt en vervoert. Het moet gaan om goederen waarvoor de accijnzen reeds 
zijn betaald in de lidstaat van aankoop. In de andere gevallen beschouwt de douane de 
goederen als binnengebracht voor commerciële doeleinden. 
 
De EU heeft een aantal criteria ter beschikking gesteld om te kunnen evalueren of de door een 
particulier in België binnengebrachte goederen wel degelijk bestemd zijn voor eigen behoefte. 
Deze criteria bevatten o.m. ook de hoeveelheid. 
 

 Indicatieve beperking 

Tabaksproducten 
- sigaretten 
- cigarillo’s (sigaren met 

maximumgewicht van 3 g/stuk) 
- sigaren 
- rooktabak 

 
800 stuks 
400 stuks 
 
200 stuks 
1 kg 

Alcoholhoudende dranken 
- gedistilleerde dranken 
- tussenproducten (bv. port, Pineau 

des Charentes …) 
- wijn 

 
- bier 

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

 
Let wel: Dit zijn slechts richtlijnen. Enkel concrete elementen laten de douane toe om  te 
beslissen dat de goederen voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
 
3. Cash geld 
 
Overeenkomstig de verordening EG 1889/2005 van het Europese Parlement en de Raad van 
26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap 
binnenkomen of verlaten (Pb L 309) moet iemand die de EU binnenkomt of verlaat met € 
10.000,00 cash of meer dit spontaan aangeven bij de douane. 
 
Bij reizen tussen een andere EU-lidstaat en België moet die niet spontaan aangegeven 
worden. Bij controle kan de douane evenwel vragen of grote bedragen cash vervoerd worden. 
Wie op dat moment € 10.000,00 of meer cash bij heeft, moet het aangifteformulier invullen en 
dit overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter 
controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen (BS 17 februari 2014). 



   
    
 

Online Actualiteit 
 

Tel : .. 32 (0) 9 384 93 39 - Fax: .. 32 (0) 9 384 87 78 - E-mail : info@bebotax.com          p  
            Version française sur demande  –  English version on request  

3 

BEBOTAX BV ovv BVBA 
Jan STEURTEWAGEN 
Steenweg Deinze 124 B 
B-9810 NAZARETH 
 
BTW-BE-0438.569.761 
RPR GENT AFD. GENT 

 
13 juni 2017 

Jaar 2017 nr 7 

Let wel: Dit gaat enkel over het bijhebben van cash geld. Voor betalingen in cash geld geldt in 
België een limiet van € 3.000,00. Wij verwijzen hiervoor naar onze online actualiteit van 7 
augustus 2013. 
 
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website 
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en 
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdf-
formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
 
Contactgegevens Bebotax 

 
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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