
Aankopen hoger dan 430 euro: neem je uit het buitenland goederen met een totale waarde van 430 euro of meer 
mee, dan moet je dit aangeven bij de douane. Je moet over deze goederen namelijk belasting betalen.

Medicijnen: medicijnen mogen uiteraard mee, maar deze moeten wel voor eigen gebruik zijn. Dit kun je bewijzen 
door middel van een medisch paspoort dat je mee kunt krijgen bij de apotheek. Kijk wel vooraf of je jouw medicijnen 
mee mag nemen!

Drank en tabak: je mag 1 liter gedistilleerde drank, of 2 liter mousserende wijn, of 2 liter likeurwijn zoals sherry of 
port, en 4 liter niet-mousserende wijn, en 16 liter bier meenemen. Ook mag je 200 sigaretten, of 250 gram rooktabak, 
of 100 cigarillo's of 50 sigaren meenemen. 

Kunst: leuk schilderijtje gezien in het buitenland? Pas op; schilderijen, prenten, mozaïeken en beelden kunnen 
behoren tot de cultuurgoederen van een land. In veel gevallen mogen ze ook niet meegenomen worden. Laat je bij 
twijfel informeren door de Nederlandse ambassade in of de douane of het ministerie van Cultuur van het land 
waarin je de kunst koopt. Dit geldt ook voor oude documenten zoals manuscripten, geografische kaarten en 
archieven en voor archeologische voorwerpen en antiek. 

Namaak: Je mag alleen voor eigen gebruik nagemaakte merkartikelen meenemen in je bagage. De douane kan je 
wel vragen om aannemelijk te maken dat je geen handel drijft met de meegenomen nagemaakte artikelen.  

Contant geld van 10.000 euro of meer: reis je met 10.000 euro of meer aan geld of waardepapieren? Dan moet je dit 
aangeven bij de douane. Let op: dit geldt voor zowel het in- als het uitreizen van de EU. Je hoeft over deze bedragen 
geen extra belasting betalen, maar verzuim je het aan te geven dan riskeer je een fikse boete.

Dieren en planten: vlinders en insecten zijn over het algemeen beschermd en mogen het land niet in. Ze worden in 
beslag genomen en je kunt een boete krijgen. Koralen, schelpen of producten waar dit in verwerkt zit mogen niet 
mee naar Nederland. Uitzonderingen zijn de Doopvontschelp (hiervan mag je er 3 meenemen, in totaal niet meer 
dan 3 kilo) en de Karkoschelp (hiervan mag je er drie meenemen). Ook veel plantensoorten zijn beschermd en 
mogen dus niet mee het land in. Reptielen, sommige vissoorten, beschermde vogels en veel zoogdieren zijn ook 
verboden. 

Eten: Over het algemeen mogen dierlijke producten niet mee. Uitzonderingen zijn: poedermelk voor baby's 
(maximaal 2 kilo), niet-beschermde vis (maximaal 20 kilo) en voeding voor medische doeleinden (maximaal 2 kilo). 
Voor al deze uitzonderingen geldt dat ze mee mogen, mits het verpakt is, voor consumptie niet gekoeld hoeft te 
worden, van een gedeponeerd handelsmerk is en de verpakking niet aangebroken of beschadigd is. Zuivel, eieren 
en vlees mogen Nederland niet in. Wil je de producten toch meenemen? Dan heb je een gezondheidscertificaat 
nodig. Snoep en chocolade zijn een uitzondering. Ook bepaalde plantaardige producten mogen niet mee: planten, 
delen van planten, snijbloemen en bloembollen, wortelknollen, bepaalde soorten groenten en fruit zijn allen 
verboden.

Wapens en verdovende middelen mogen natuurlijk ook Nederland niet uit of in. Het meenemen van wapens als 
alarm- en gaspistolen, katapulten, munitie (zonder vergunning), pepperspray, slag-, stoot- en steekwapens, 
nepvuurwapens, verdovende middelen, vuurwapens (zonder vergunning) en airsoft-apparaten (zonder vrijstelling) 
is strafbaar. Het product wordt in beslag genomen en je kunt worden vervolgd. 


