
Kopen in het buitenland: 
vrijstellingen voor reizigers

- 2011 -

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT



Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is
van de Europese Unie?

Als u uit een land komt dat niet behoort tot de Europese Unie (1) of uit een gebied 
met een speciaal fi scaal statuut (2) kunt u altijd een douanecontrole ondergaan.
Als u goederen aan te geven hebt, gebruik dan de rode uitgang.
Gebruik alleen de groene uitgang als u er zeker van bent dat u niets aan te geven 
hebt of als u niet meer goederen bij u hebt dan de wettelijk bepaalde vrijstellin-
gen in tabel 1.

Opmerking
Als u door de lucht reist en u komt uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie 
via een luchthaven van de Europese Unie, dan zal u op de transferluchthaven alleen de 
goederen moeten aangeven die u in uw handbagage vervoert.

Goederen zonder handelskarakter die deel uitmaken van uw persoonlijke baga-
ge worden met vrijstelling toegelaten binnen bepaalde perken. De vrijstellingen 
worden verleend ongeacht of u de goederen in die landen aankocht onder de voor-
waarden van de binnenlandse markt of met terugbetaling of vrijstelling van de be-
lastingen wegens hun uitvoer (bv. : aankopen in een taxfreeshop op een luchthaven).

(1) De lidstaten van de EU zijn : België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, 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 …), Guyana, 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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Tabel 1

GOEDEREN ZONDER HANDELSKARAKTER

Tabaksproducten*

Sigaretten
Cigarillo’s
Sigaren
Rooktabak

Toegelaten
hoeveelheid

200 stuks of
100 stuks of
50 stuks of
250 gram

Alcohol en alcoholische dranken* 

Niet-mousserende wijn

Bier

Gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 22 % vol; niet gedenatu-
reerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger

Gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitie-
ven op basis van wijn of van alcohol, tafi a, saké of soort-
gelijke dranken met een alcoholgehalte van ten hoog-
ste 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)

Totale maximum-
waarde per persoon

430 euro ***

300 euro ***

*  De vrijstelling voor “tabaksproducten” en “alcohol en alcoholische dranken” wordt niet verleend 
aan reizigers jonger dan 17 jaar.

**  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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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

Invoer boven de met de vrijstelling toegelaten hoeveelheden of waarde: 

Wanneer u meer invoert dan de toegelaten vrijstellingen moet u de goederen aan 
de Douane aangeven om te vermijden dat u naast de verschuldigde belastingen 
ook een boete moet betalen. 

✓ Wanneer u grotere hoeveelheden tabaksproducten en/of alcoholische dranken 
invoert dan de met vrijstelling toegelaten hoeveelheden, worden enkel de hoe-
veelheden boven de maxima belast.

✓ Wanneer u andere goederen invoert waarvan de waarde het maximumbedrag 
van de vrijstelling overschrijdt, worden de belastingen geïnd op de totale waar-
de van het voorwerp.
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Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een lidstaat van de EU kom?

Als u uit een lidstaat van de EU komt, mag u de in die lidstaat aangekochte goede-
ren in België binnenbrengen zonder beperkingen inzake hoeveelheden of waar-
de. Het moet hier gaan om goederen aangekocht onder de voorwaarden van de 
binnenlandse markt in een EU-lidstaat (d.w.z. alle belastingen zijn betaald in het 
land van aankoop). 

Voor tabaksproducten en alcoholhoudende dranken die in België worden bin-
nengebracht voor commerciële doeleinden blijven de accijnzen verschuldigd. Om 
vast te stellen of de door de reiziger binnengebrachte producten voor commerci-
ele doeleinden zijn bestemd, kan door de administratie onder meer rekening ge-
houden worden met 

✓ de commerciële status en de beweegredenen van de belanghebbende

✓ de plaats waar deze producten zich bevinden

✓ de wijze van vervoer

✓ elk document betreffende deze producten alsook de aard en hun hoeveelheid 
volgens de hierna vermelde indicatieve beperkingen

Tabel 2

Indicatieve beperking

Tabaksproducten

Sigaretten 800 stuks
Cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht 400 stuks
                     van 3g/stuk)
Sigaren 200 stuks
Rooktabak 1 kg

Alcoholhoudende dranken 

Gedistilleerde dranken 10 liter
Tussenproducten (bv. Porto, Pineau des Charentes ...) 20 liter
Wijn 90 liter (waarvan maximaal 60 l 

mousserende wijn)
Bier 110 liter



6

Wat kan ik belastingvrij kopen in taxfree winkels?

✓ U reist binnen de Europese Unie:

- U kunt in de taksvrije verkooppunten alleen nog kopen met betaling van de 
accijnzen en de btw, dus helemaal niet taxfree.

- Als u reist naar één van de gebieden met een speciaal fi scaal statuut, dan gel-
den dezelfde regels als voor niet-EU-landen (zie onderstaand punt). 

✓ U reist buiten de Europese Unie:

- U kunt belastingvrij (en onbeperkt) kopen indien u met een rechtstreekse 
vlucht of een vlucht met tussenstop (zonder dat u uw bagage opnieuw in-
checkt) in een EU-lidstaat naar een niet-EU-land reist. 

 De aankopen zijn in principe uitsluitend bestemd om verbruikt te worden in 
het niet-EU-land en dus niet om opnieuw in de EU te worden ingevoerd.

- Bij uw terugkeer in de Europese Unie heeft u echter enkel recht op de vrij-
stellingen die vermeld zijn in tabel 1. De Belgische Douane zal u de rechten 
en taksen aanrekenen 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-landen waarde-
volle voorwerpen meeneemt zodat u deze goederen bij uw terugkeer opnieuw 
met vrijstelling kunt invoeren.
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Inlichtingen

Hierna vindt u het internetadres en de telefoonnummers van de inlichtingendien-
sten van de gewestelijke directies waar u terecht kunt voor meer inlichtingen over 
de vrijstellingen: 

Algemene Administratie van Douane en Accijnzen
http://minfi n.fgov.be

Antwerpen 0257 607 51

Brussel  0257 624 50

Gent  0257 856 00

Hasselt  0257 617 50

Luik  0257 723 87

Bergen  0257 800 01

N.B. : De in deze folder opgenomen informatie geldt enkel 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.

http://minfin.fgov.be


Inlichtingen

Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website:

www.minfin.fgov.be > Publicaties

of op het volgende adres:

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Stafdienst Strategische Coordinatie en Communicatie - North Galaxy

Koning Albert II laan 33 - bus 70 - 1030 Brussel

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

Bereken zelf onlineuw belastingvoordeel

Snel, gemakkelijk en veilig

De Belgische Douane wenst u een goede reis!
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