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pantervachtje?

ray-ban of nep?

chanel of nep?

rolex of nep?

rainstick of bedreigde plant?

huisdier?

ivoren ring?

merkshirt of nep?

krokodillenleer?

dvd of kopie?

slangenleer?

koraal?

grote schelpen?

1 mei t/m 3 november 2002 in het Belasting & Douane Museum

E X P O S I T I E
Iets aan te geven?!
B A G A G E P E R I K E L E N  O P  S C H I P H O L

http://www.a10plus.nl


Een tentoonstelling in het Belasting & Douane Museum van door de 
Douane in beslag genomen reizigersbagage uit verre landen.
Aandacht wordt besteed aan: bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten 
of producten hiervan gemaakt, nagemaakte merkartikelen en door piraterij 
verkregen beeld en geluid. Ook komt het kopen via internet en daaraan  
verbonden ‘douanerechten en btw’ aan de orde. 

De Hel, depot van in beslag genomen goederen
De bezoeker van de tentoonstelling maakt een denkbeeldige reis via Schiphol 
Airport. Daar wordt de ‘reiziger’ bij vertrek geconfronteerd met de  
marechaussee en na aankomst met de Douane. De reiziger heeft dan de 
mogelijkheid om wel of niet ‘iets aan te geven’. Indien er verboden goederen 
meegebracht zijn, worden deze in beslag genomen en op Schiphol opgeslagen 
in de zogenaamde ‘Hel’.

Smokkel van dieren en planten 
Over de hele wereld worden zeldzame exotische dieren en planten met  
uitsterven bedreigd. Ondanks het verbod op handel in deze soorten gebeurt 
dit nog steeds op grote schaal. Dieren worden uit hun paradijselijke omgeving 
weggehaald en soms verwerkt tot tas, jas, schoen of asbak…
Ieder jaar moeten vele reizigers bij terugkeer in Nederland dit soort souvenirs 
inleveren bij de Douane. Vaak krijgen ze dan ook nog een fikse boete.

Merkvervalsing/namaakartikelen
In steeds meer landen is het mogelijk om nagemaakte merkartikelen te kopen 
zoals: t-shirts, schoenen, sportkleding en zonnebrillen. Vooral in populaire 
vakantiebestemmingen worden dergelijke artikelen voor spotprijzen aan-
geboden. Om concurrentievervalsing tegen te gaan, is de invoer van deze 
nagemaakte goederen in Nederland verboden.
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Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam | Telefoon 010-4400200
Open: dinsdag t/m zondag, 11.00 t/m 17.00 uur, gesloten op maandag en 1e Pinksterdag
Let op! Wél geopend op 2e Pinksterdag
Toegang: gratis 
info@belasting-douanemus.nl
www.belasting-douanemus.nl


