Toegestane hoeveelheden drank en tabak
die u mag meenemen naar België
1. Binnen de EU
EU‐lidstaten : België, Frankrijk (inclusief Monaco), Duitsland, Nederland, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief de
Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk (inclusief het Eiland Man),
Zweden en Kroatië.

Basisprincipe
Vrij verkeer van goederen, dit houdt in dat u geen invoerrechten noch btw zal moeten betalen op de
goederen die u aankoopt en meeneemt naar België.
Beperkingen voor drank en tabak
De toegestane hoeveelheden accijnsgoederen die u mag meenemen zijn beperkt tot de ‘eigen
behoefte’ (= persoonlijk gebruik + gebruik van al wie gedomicilieerd is op uw adres). Binnen de EU
werden (minimale) limieten van de hoeveelheid producten die u mee over de grens mag nemen. Dit
zijn indicatieve limieten van wat als gebruik voor eigen behoefte kan worden beschouwd. De limieten
gelden per persoon (kinderen worden niet meegeteld).
Drank





Gedistilleerde dranken (alcoholpercentage > 22%) : 10 liter
Tussenproducten (bv Sherry, Porto, …) : 20 liter
Wijn (waarvan max 60 liter schuimwijn) : 90 liter
Bier : 110 liter

Tabak





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

2. Buiten de EU
Basisprincipe
Geen vrij verkeer! Als u terugkomt van buiten de EU dan gelden er wel invoerbeperkingen en zal u
dus wel invoerrechten én btw moeten betalen. Er zijn echter grensbedragen. In principe mag u
maximum €430 aan goederen meenemen uit niet‐EU landen zonder daarop invoerrechten/btw te
moeten betalen op voorwaarde dat u met het vliegtuig of de boot reist. Reist u over land (auto, trein,
…) dan is het grensbedrag €300.
Om problemen bij de douane te vermijden is het aangeraden om de aankoopfactuur van dure
voorwerpen zoals een digitale camera, gsm, laptop, … mee te nemen. Op die manier kan u bewijzen
dat deze producten reeds in uw bezit waren in België.
Beperkingen voor drank en tabak
De grensbedragen zijn hier niet van toepassing. De beperkingen zijn gebaseerd op de hoeveelheden
drank en tabak die u meeneemt.
Drank





Gedistilleerde dranken (alcoholpercentage > 22%) : 1 liter
OF tussenproducten (bv Sherry, Porto, …) : 2 liter
EN Wijn : 4 liter
EN Bier : 16 liter

U mag dus maximum 1 liter gedistilleerde dranken OF 2 liter tussenproducten meenemen, of een
proportioneel assortiment van beide producten.
Alcohol





Sigaretten : 200 stuks
OF Cigarillo’s (sigaren met maximumgewicht van 3 gram/stuk) : 100 stuks
OF Sigaren : 50 stuks
OF Rooktabak : 250 g

In dit geval gaat het om OF sigaretten OF cigarillo’s OF sigaren OF rooktabak. U kan dus niet 200
sigaretten en 50 sigaren invoeren.

Kort samengevat
Binnen EU

Buiten EU

10 liter

1 liter

Tussenproducten (bv Sherry,
Porto, …)

OF 20 liter

2 liter

Wijn

EN 90 liter (waarvan max 60
liter schuimwijn)

4 liter

Bier

EN 110 liter

16 liter

Tabak
Sigaretten

800 stuks

200 stuks OF

Cigarillo’s (sigaren met
maximumgewicht van 3g/stuk)

400 stuks

100 stuks OF

Sigaren

200 stuks

50 stuks OF

Rooktabak

1 kg

250 g

Andere goederen

Vrij verkeer van goederen.

Voor lucht‐ en zeereizigers:
€430
Voor andere reizigers : €300

Drank
Gedistilleerde dranken
(alcoholpercentage > 22%)

