DE DOUANE

Spreekbeurt of werkstuk over de Douane
Wat leuk dat je de Douane hebt gekozen voor jouw
spreekbeurt of werkstuk. Wij helpen je graag! Je bent
natuurlijk van harte welkom voor een bezoek in het museum of tijdens één van onze events gericht op de Douane zoals het Weekend van de Wetenschap. Check de
agenda op www.bdmuseum.nl/agenda.
Woon je niet in de buurt of heb je geen tijd? Dan helpen wij je
graag op afstand met ons spreekbeurtpakket.

YouTube
Naast dit informatiepakket heeft de Douane ook een YouTube
kanaal, door deze video’s te bekijken krijg je een goed beeld van
het douanewerk. Handig als informatiebron voor je werkstuk of
als een flitsende toevoeging tijdens je spreekbeurt.

App

Digitale onderwijsposter
Met deze poster kun je jouw klasgenootjes
en leerkracht testen. En jezelf natuurlijk.
Speur, speel en snuffel!

↓

Download onderwijsposter (pdf, 2,1 MB)

Wij hopen dat je met onze tips en info
een super mooie spreekbeurt en/of
werkstuk kunt voorbereiden.
Wij horen na afloop natuurlijk ook graag hoe het is gegaan! Laat je
het ons weten? Stuur een mailtje naar educatie@bdmuseum.org
(Ook als je nog extra vragen hebt kun je ons mailen).
Heel veel succes, maar ook vooral veel plezier met het maken en
presenteren van jouw douanekennis!

Naast deze video’s kun je ook de gratis app ‘Douane reizen’
downloaden. Deze app leert je wat je wel en niet mee mag nemen
als reiziger.
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Waar kom je de Douane tegen?

De meeste mensen kennen de Douane van het vliegveld
Schiphol. Logisch, want dat is de plek waar je als vakantieganger met de Douane in aanraking komt. Maar de
Douane kom je op nog veel meer plekken in Nederland
tegen. Zoals in de havens van Rotterdam en Amsterdam
én op zee. Want ook voor de kust van Nederland varen
douaniers rond. Ze kijken of er niemand iets aan land
probeert te brengen wat niet mag.

Douaniers kom je niet alleen tegen op Schiphol. Oók in
de Nederlandse havens voeren zij controles uit. Er is zelfs
een duikteam van de Douane.
Eigenlijk vind je de Douane overal waar buitenlandse goederen
Nederland binnenkomen. Of waar geprobeerd wordt om verboden goederen ons land binnen te smokkelen. Zelfs pakketjes die
op de post gaan worden niet vergeten. De Douane is dus een
soort grenspolitie, maar dan voor goederen.
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Wat doet de Douane?

Waaraan herken je iemand die bij de Douane werkt?

De Douane controleert de invoer, uitvoer en doorvoer van zo veel
mogelijk goederen die de Europese grens via Nederland passeren. Invoer (of import) gaat over goederen die vooral buiten de
Europese Unie Nederland worden binnengebracht. Dat kunnen de
spulletjes zijn die je tijdens de vakantie hebt gekocht, maar ook
een grote container vol bananen. Uitvoer (of export) zijn goederen die vanuit Nederland naar andere landen worden verstuurd.
Bijvoorbeeld een vrachtwagen vol bloembollen of een container
verse tulpen die per vliegtuig naar New York worden verstuurd.
Doorvoer houdt in dat goederen via Nederland worden vervoerd
van het ene naar het andere land. Zoals een lading bananen die
vanuit Costa Rica op weg is naar Duitsland. Die maken eerst een
tussenstop in de haven van Rotterdam.

De Douane rijdt rond in witte auto’s met groene en felgele strepen. Misschien heb je ze wel eens zien rijden? Douaniers herken je
ook aan hun uniform. Het uniform is zo gemaakt dat je meteen
goed kunt zien dat de douanier werkt
voor de Nederlandse Douane.

“Wist je dat je paspoort niet
door de Douane, maar door de
Koninklijke Marechaussee wordt
gecontroleerd? De Douane is echt
alleen verantwoordelijk voor de
controle van goederen!”
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Smokkelen
Een smokkelaar is iemand die probeert in het geheim
spullen van het ene naar het andere land te vervoeren.
Het gaat bijvoorbeeld om drugs, die zijn volgens de wet
verboden en mogen dus nooit andere landen worden
binnengesmokkeld.
Soms gaat het om dieren en planten die met uitsterven worden
bedreigd. Deze beschermde dier- & plantsoorten mogen die zomaar vervoerd worden. Maar, soms probeert iemand ook om
spullen van het ene naar het andere land te brengen zonder
daarover belasting te betalen. Ook dat is verboden. Goederen die
gesmokkeld worden, noem je ook wel smokkelwaar. Smokkelaars
vragen veel geld voor smokkelwaar. Ze hebben van smokkelen
hun beroep gemaakt.

Met de juiste papieren
De meeste zeldzame dieren en planten worden beschermd. Omdat ze zo zeldzaam zijn, is het meestal verboden om deze soorten
weg te halen uit hun eigen land. Er zijn een paar beschermde dieren en planten die hun eigen land wél mogen verlaten. Tenminste,
als de persoon die dat doet de juiste vergunning heeft. Of beter
gezegd twee vergunningen. Eén uit het land waar het voorwerp
vandaan komt en één uit Nederland. Met de juiste papieren krij-

gen handelaren beschermde dieren en planten zonder problemen
de grens over. De mensen die dit zo doen, gaan wel op de juiste
manier om met de natuur.

Vastgegroeid of vastgeklemd?
Soms is een vergunning alleen niet genoeg. Komt er bijvoorbeeld
een lading papegaaien Nederland binnen, dan controleert de
Douane de vergunningen én de ringetjes die papegaaien rond
hun pootjes hebben. Aan die ringetjes ziet de Douane meteen of
een papegaai uit het oerwoud is geroofd of speciaal gefokt om

“Wist je dat je ook per ongeluk kunt
smokkelen? In vreemde landen
worden heel veel spullen verkocht
die gemaakt zijn van beschermde
dieren en planten. De meeste
mensen weten niet eens dat je deze
spullen niet mee mag nemen. Ook
als je per ongeluk smokkelt, neemt
de Douane je spullen in beslag en
krijg je een bekeuring.”
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De smokkelaars die de vogels uit het oerwoud hebben geroofd,
krijgen die ringetjes nooit helemaal vast. Ook al knijpen ze nog zo
hard. Dus, zit het ringetje los? Dan grijpt de Douane in.
Lees meer over wat voor smokkelwaar er allemaal bestaat in:
• Smokkelwaar uit Azië en Oceanië
• Smokkelwaar uit Afrika
• Smokkelwaar uit Noord-Amerika
• Smokkelwaar uit Midden- en Zuid-Amerika
• Smokkelwaar uit Europa

Niks in je koffer wat je moet aangeven bij de Douane…
dan mag je langs de groene doorgang.
als huisdier te houden. Zit een ringetje helemaal muurvast in
het pootje? En klopt het nummer dat erop staat met dat van de
vergunningen? Dan heeft de Douane te maken met gefokte papegaaien. Gefokte papegaaien dragen dat ringetje al vanaf de
eerste dag dat ze uit hun ei kwamen. Omdat papegaaienkuikens
nog heel veel groeien, groeit dit ringetje helemaal vast. Wilde papegaaien krijgen pas een ringetje om als ze (bijna) volgroeid zijn.
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Waarom mag je niet smokkelen?
Om dier- en plantsoorten waar er niet zo veel meer van
zijn te beschermen, zijn er tussen verschillende landen
afspraken gemaakt.
Deze afspraken houden in dat zeldzame dieren niet meer gedood
mogen worden voor souvenirs (dat zijn artikelen die toeristen
meenemen als vakantieherinnering) of andere voorwerpen. Ook
is het verboden om beschermde planten uit bijvoorbeeld het
regenwoud te halen en ze mee te nemen naar Nederland. Deze
afspraken zijn er niet voor niets. Ze zijn er om het evenwicht in de
natuur te bewaren.

Voorbeeld
De grote witte schelpen die je op tropische eilanden kunt kopen,
zijn eigenlijk huisjes van kleine kreeften. Sinds die schelpen niet
meer in de zee liggen, zijn heel veel kreeften dakloos geworden.
En zonder een plekje om te schuilen leeft zo’n kreeft niet lang. Er
liggen namelijk vissen op de loer die dol zijn op kleine kreeften.
Normaal gesproken moeten deze vissen supergoed hun best doen
voordat ze zo’n beest te pakken hebben. Dat lukt maar één of
twee keer op een dag. Maar als de kreeften zomaar rondlopen,
eten de vissen er misschien wel tien. Omdat de kreeften sneller
worden opgegeten dan eigenlijk de bedoeling is, sterven de kreeften uit. En als er niet genoeg kreeften zijn, sterven ook de vissen

uit. En daar is de mens weer het slachtoffer van. Want er leven
nog heel veel mensen op de wereld die afhankelijk zijn van de visvangst.

Nep en namaak
Soms zijn artikelen zo goed nagemaakt dat je bijna geen verschil ziet tussen het echte merk en het nepmerk. Maar mag je
deze artikelen wel mee naar Nederland nemen? We leggen het
uit met een voorbeeld. Stel je koopt sportschoenen van een

“Wist je dat de makers van
nepmerken proberen om de echte
merken voor te zijn? Ze maken zelfs
foto’s tijdens modeshows. Op deze
manier kunnen ze de nieuwste
mode namaken en verkopen, nog
voordat de originele modellen van
de echte merken in de winkel liggen.
De Douane op Schiphol heeft al
vaker een paar keer dit soort
ladingen ontdekt.”
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Wat vinden douaniers vaak in de koffers van reizigers?
Een mooie schelp gevonden aan het strand? Deze schelpen
zijn beschermd en worden door de Douane in beslag genomen. En die dure sportschoenen dan, die zijn hartstikke
nep. Kijk dus goed uit met wat je koopt als je op reis bent
en let op voor namaak.
duur merk, dan mag je verwachten dat ze goed zijn van kwaliteit. Bij sportschoenen van een nep merk is dat nog maar de
vraag. Ook al zien ze er goed uit; de kwaliteit is meestal hartstikke slecht. Jij koopt nieuwe schoenen van een stoer merk en
ze gaan heel snel stuk. Maar hoe kan dat nou, het was toch een

goed merk? Aan je vrienden vertel je natuurlijk dat je nooit meer
schoenen van dat merk wilt hebben. Grote kans dat zij ook geen
schoenen van dat merk kopen. Zo gaat dat merk langzaam
naar de knoppen. Maar wat blijkt? Jouw schoenen waren nep.
Terwijl jij dacht dat het echte merkschoenen waren. Om dit
soort praktijken te voorkomen, houden de medewerkers van de
Douane de vluchten die uit Azië komen goed in de gaten. Zo beschermen ze de kopers en de merken! Als vakantiereiziger mag
jij wel een paar namaakspulletjes meenemen. Voor jezelf, niet
voor de handel.
Lees meer over namaakartikelen in:
• Smokkelwaar uit Azië en Oceanië
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Hoe spoort de Douane smokkelwaar op?
Per jaar controleert de Douane miljoenen kilo’s bagage
en vracht. Om te kijken of er geen verboden goederen
worden ingevoerd, haalt de Douane verdachte vracht
door een röntgenapparaat. Met dit apparaat kijk je
dwars door koffers en containers heen. Zonder dat ze
geopend worden.
De douaniers die deze scans controleren doen dat vanachter de
computer. Zij bekijken zo’n scan heel nauwkeurig op het computerscherm. Zien ze iets verdachts? Dan maakt de Douane de koffer of container open en zoeken de douaniers tot op de bodem uit
wat er precies in zit.

Controle van papieren
Elke dag komen in Nederland honderden vrachtvliegtuigen en
schepen binnen. Voordat de goederen het land in mogen, checkt
de Douane de vrachtlijsten. Dit zijn papieren waarop staat uit
welke spullen de vracht bestaat. De Douane kijkt of alle vergunningen in orde zijn. Is dit niet het geval of is de vrachtlijst op een
andere manier verdacht, dan zal de Douane de lading nader onderzoeken. Zijn de papieren in orde, dan mag de lading het land
in.

Superspeurneuzen
De Douane heeft ook honden in dienst die speciaal getraind zijn
om verboden goederen op te sporen. Ze hebben geleerd om drugs,
geld of bijvoorbeeld tabak op te sporen in koffers of containers.
Bovendien zijn er douanehonden die dieren dood of levend kunnen ruiken. Meestal worden de honden op één of twee geuren extra goed getraind. Niet alleen hun neus moet extra goed werken,
ook het gedrag van de hond is belangrijk. Ze moeten goed naar
hun baasje luisteren. Honden die bijvoorbeeld werken op de luchthaven met reizigers mogen niet te wild doen. Daar kunnen de
passagiers van schrikken en zich onveilig door voelen. Ruikt zo’n
speurhond iets verdachts, dan blijft hij naast de koffer zitten. Dit
zijn de passieve honden.

“Wist je dat de honden die werken
bij de Douane thuis mogen slapen
bij hun baasje? Douaniers die
werken met de honden hebben in
hun tuin een speciale kennel waar
de honden hun eigen fijne plekje
hebben.”
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niet klopt dan zullen zij dit door te blaffen of te krabben aan de
baas laten weten. Dit noemen we actieve honden.
Maar wat de honden nooit mogen doen, is bijten in de spullen die
ze vinden. Dit leren alle speurhonden tijdens hun training. Zetten
ze hun tanden in een verboden pakketje, dan kunnen ze daar erg
ziek van worden. De honden wachten netjes op de beloning van
de baas. Douaniers hebben een speciaal buisje, balletje of een
ander speeltje bij zich waar de hond helemaal dol op is. Dat is zijn
beloning voor het goede speurwerk.

Deze luchtvracht wordt door een drugshond van de
Douane gecontroleerd. Deze hond is hiervoor speciaal
getraind en geef een melding aan zijn baasje als hij de
geur van drugs met zijn neus oppikt.
De douanehonden die rondsnuffelen bij de containers in de haven
hoeven geen rekening te houden met reizigers en zoeken weer op
een andere manier naar verboden zaken. Ruiken ze een geur die
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Smokkelwaar uit Azië en Oceanië
Voor de kusten van Azië en Oceanië liggen koraalriffen.
Het krioelt er van de vissen en andere beestjes. Koraalriffen beschermen de kust en alle dieren die daar leven.
Niet alleen onder, maar ook boven water ziet koraal er
prachtig uit. Niet voor niets worden er ook wel sieraden
van gemaakt.
Kwetsbaar koraal
Omdat koraal super kwetsbaar is en heel belangrijk voor het
evenwicht in de natuur, is het verboden om koraal uit de zee te
halen en er sieraden of andere voorwerpen van te maken. De
douaniers die de inhoud van koffers controleren, zijn getraind in
het herkennen van koraal.

Over pillen en poeders
Ook de tijger staat op de lijst van beschermde dieren en planten. Toch wordt er nog steeds op tijgers gejaagd. Vooral omdat
er mensen zijn die geloven dat er in tijgerbotten een goedje zit
waar je groot en sterk van wordt. Of dit echt zo is, is nog maar de
vraag. Pillen, poeders en zalfjes die gemaakt zijn van beschermde
diersoorten, zijn in Nederland verboden. De Douane komt met regelmaat van dit soort geneesmiddelen tegen. Het ontcijferen van

de Chinese tekens is een hele klus. Daarom duurt het soms lang
voordat het zeker is of er in de medicijnen tijgerbot zit.

Echt nep
Uit Azië worden ook veel illegale partijen kleding, schoenen en horloges van dure merken gesmokkeld. Of beter gezegd nepmerken.
Want de ‘merkartikelen’ die je daar op de markt kunt kopen, zijn
nagemaakt van het echte merk. Soms zo goed dat je geen verschil
ziet. Van medicijnen tot videogames. Eigenlijk worden er allerlei
nagemaakte artikelen naar Nederland gesmokkeld. In de landen
waar deze nepartikelen gemaakt worden, weten ze precies wat er
in westerse landen hip is en binnenkort hot wordt. Maanden voordat bijvoorbeeld de nieuwe Disney film hier in de bioscopen draait,
onderschept de Douane grote partijen T-shirts en
speelgoed van de nieuwe Disney figuren.

“Wist je dat in Azië ook veel
beschermde schildpadden leven?
Vroeger werd van de lijfjes
schildpaddensoep gemaakt.
Nu worden van het schild brillen,
maskers en sieraden
gemaakt.”
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Smokkelwaar uit Afrika
In Afrika leven veel dieren die met uitsterven worden
bedreigd. Daarom worden ze beschermd. Het jagen op
deze dieren is verboden. Ondanks dit verbod worden er
toch nog steeds dieren doodgeschoten.
De jagers verkopen de huiden van hun prooi voor veel geld aan
toeristen. De kopers zijn zich vaak van geen kwaad bewust: voor
hen is het niet meer dan een aandenken aan een mooie vakantie.
Komt er in Nederland een vliegtuig of schip aan uit een Afrikaans
la nd waar veel gejaagd wordt? Dan letten de douaniers altijd
extra goed op. Het komt regelmatig voor dat ze in koffers, rugzakken of andere pakketten huiden van tijgers, cheeta’s of andere beschermde diersoorten vinden.

De olifant
Stropers jagen graag op de olifant. De enorme slagtanden van
Afrikaanse olifanten zijn veel geld waard. Ze zijn namelijk van
ivoor. En ivoor levert veel geld op. Niet voor niets wordt ivoor ook
wel ‘wit goud’ genoemd. Vroeger was de handel in ivoor toegestaan. Om te zorgen dat de olifant niet uitsterft werd in 1989 besloten dat ivoor alleen mét vergunning gekocht en verkocht mag
worden. Dankzij deze afspraak is de jacht op olifanten voor een
groot deel gestopt. Toch zijn er nog steeds mensen die olifanten

neerschieten. Om te zorgen dat dit niet meer gebeurt, maakt de
Douane nog steeds jacht op gesmokkeld ivoor.

Laarzen van slangenleer
Slangenleer is al jaren in de mode. Ook de Douane heeft hier regelmatig mee te maken. Bijvoorbeeld als er een lading schoenen
of tassen uit Afrika op de vrachtlijst staat. In dit geval zullen de

“Wist je dat er niet alleen van
olifantenivoor, maar ook van de
hoorn van de neushoorn beeldjes,
sieraden, messen en andere
souvenirs worden gemaakt? Deze
hoorn is zijn gewicht in goud waard.
Dit betekent dat een hoorn van 10
kilo wel 10 kilo goud oplevert. Maar
de Douane komen ook armbandjes
tegen van olifantenhaar. Dat lijkt
onschuldig maar de olifant wordt
met uitsterven bedreigd.”
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Deze laars werd
gevonden in een koffer
van een reiziger en
door de douaniers in
beslag genomen. Hij is
gemaakt van de huid
van een beschermde
slangensoort.

douaniers de lading verder onderzoeken. Dit doen ze door met
hun handen tegen het leer in te wrijven. Echt slangenleer herkennen ze aan de dunne, losse vliesachtige schubbetjes. Zijn de
schoenen of tassen inderdaad van beschermd slangenleer gemaakt en zijn ze vervoerd zonder vergunning, dan neemt de Douane de smokkelwaar in beslag.

Lees meer over een vrachtlijst in:
• Hoe spoort de Douane smokkelwaar op?
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Smokkelwaar uit Noord-Amerika
In Alaska en de diepe donkere wouden van Noord-Amerika leven de zwarte en de bruine beer. Ieder jaar sneuvelen er wel een paar honderd van deze grote lobbesen.
Beren in een potje
Ze worden neergeschoten omdat er mensen zijn die pillen maken
van de galblaas. Net als de mens heeft een beer een galblaas. Je

galblaas heb je nodig om je eten goed te verteren. In Azië geloven
de mensen al vijfduizend jaar lang dat berengalblazen bijzondere
krachten bevatten. Volgens dit oude geloof helpen deze krachten bij het genezen van ziektes. De beregoede pillen zijn nu nog
steeds zo populair dat de pillenmakers zelfs berengalblazen uit
Amerika laten komen. Omdat er niet zo veel beren meer zijn, is
zo’n galblaas veel geld waard.

“Ken je beef jerky? Reepjes gedroogd
vlees en wordt als snack in Amerika
verkocht. Maar je mag het niet zo
maar mee naar Nederland nemen.
Je hebt namelijk een vergunning
nodig. Reizigers vergissen zich daar
wel eens in. Zeker omdat het vlees
vaak verpakt wordt verkocht maar
dierlijke producten zoals vlees van
buiten de Europese Unie mogen
zonder vergunning Nederland niet
in. Ook al is het verpakt.”
Deze douaniers zijn bezig met de controle en doorzoeken de
bagage van reizigers die net zijn aangekomen op Schiphol.
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Om alle koffers zo goed
mogelijk te onderzoeken,
gebruiken douaniers graag
scanapparaten. Met deze
apparaten kunnen ze
door de koffer heenkijken
en zien of er mogelijk
gesmokkeld wordt.

Atlantische walrus
Voor de kust van Groenland leeft de Atlantische walrus. Je herkent hem aan z’n enorme slagtanden.
Deze tanden worden soms wel een meter lang. Ook de Atlantische walrus behoort tot de beschermde diersoorten. Dat betekent dat je deze beesten met rust moet laten. Toch wordt er
nog steeds op walrussen gejaagd. Van de botten en de ivoren
slagtanden worden beeldjes gemaakt. Deze beeldjes worden ook
wel tupilak genoemd. Vroeger geloofden de Eskimo’s dat tupilak

ongeluk en dood voorspelden. Tegenwoordig dienen tupilak een
ander doel: voor veel geld worden ze verkocht aan toeristen.

Energieke wortel
Ginseng geeft je energie en medicijnen waar ginseng in zit, helpen
tegen allerlei lastige kwaaltjes. Tenminste, dat denken veel mensen. De wortel van de Amerikaanse ginseng is beschermd. De reden hiervoor is dat ginseng zich niet zo heel erg snel voortplant en
herstelt. Haal je de wortels uit de grond, dan is het stukje grond
waar de ginseng op heeft gegroeid, jarenlang onvruchtbaar.
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Smokkelwaar uit Zuid- en Midden-Amerika
Een grote witte schelp is een goeie herinnering aan
een vakantie in het Caribische gebied. Maar niet iedere schelp is geschikt om mee naar huis te nemen. Voor
kleine zeediertjes biedt zo’ n schelp een thuis of bescherming.
Zeldzame schelpen
Er zijn twee schelpen die beschermd zijn: de Strombus Gigas ofwel
Karkoschelp uit Aruba. Deze lijkt op de ‘hoorn’ van een ouderwetse platenspeler en is wit met een roze binnenkant. En de Tridaknidae ofwel Doopvontschelp. Dat is een grote platte witte schelp.
Door de bijzondere vorm vallen deze schelpen bij een scan snel op.
Ook al is de koffer helemaal volgepropt: de röntgenapparaten
van de Douane kijken door alles heen.

Mooie hoofdtooi
In de regenwouden van Zuid- en Midden-Amerika leven prachtige
papegaaien en andere tropische vogels. Speciaal voor toeristen
maken ze in Zuid- en Midden-Amerika prachtige souvenirs waar
de veren in verwerkt zijn. Wat dacht je van een mooie ketting of
een indianentooi? Bijzonder, want dat vind je niet gauw in Nederland. Alleen grote kans dat de veren afkomstig zijn van beschermde vogelsoorten. Mogelijk zijn de vogels illegaal gevangen

om juist voor toeristen deze spullen te maken. Dus alleen met een
vergunning op zak mag het terug mee naar Nederland. Het lijkt
heel streng maar ook als je een veer op de grond vindt tijdens een
wandeltocht in de natuur, mag het niet mee naar Nederland. De
douaniers weten zonder vergunning niet hoe je aan de veren bent
gekomen.

Met wortel en al...
Orchidee is de naam van een bloemenfamilie. Een hele grote familie, want er zijn wel 30.000 soorten. Een paar van deze soorten

“Wist je dat er in Zuid- en MiddenAmerika van holle cactustakken
muziekinstrumenten worden
gemaakt? Schud je deze rainsticks
heen en weer, dan hoor je het
geluid van de regen. Onze tip: laat
ze gewoon staan. Vaak zijn de
sticks gemaakt van beschermde
cactussoorten.”
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Deze papegaaienveren mogen niet zo maar mee in je
koffer! Ze zijn afkomstig van verschillende beschermde
vogelsoorten die leven in de regenwouden.
worden speciaal gekweekt voor de verkoop. Kijk maar eens
in de bloemenwinkel bij jou in de buurt. De meeste orchideeën
groeien in de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika. Daar
worden ze met uitsterven bedreigd. Meestal worden ze met
wortel en al uit de grond gerukt. Soms door mensen die niet

eens weten dat dit niet mag. Soms worden de plantjes ook voor
veel geld verkocht.
Lees meer over speurtechnieken in:
• Hoe spoort de Douane smokkelwaar op?
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Smokkelwaar uit Europa
In Rusland hangen de kerken vol met waardevolle iconen. Dit zijn schilderijen waarop afbeeldingen uit de Bijbel staan. In Europa en Noord-Amerika zijn deze iconen
erg populair. Vroeger kon je dezeiconen zo meenemen
over de grens.
Schilderijenroof
Tot de dag dat de Russische regering ontdekte dat al heel veel
van dit soort schilderijen op onverklaarbare wijze waren verdwenen. Omdat die schilderijen thuishoren in Rusland en niet in het
westen, werken de Nederlandse én de Russische Douane regelmatig samen. Bij de Douane werken mensen die heel goed weten hoe
de echte antieke Russische iconen er uitzien.

Speelgoedpistolen
Dat we in Europa bijna allemaal met de euro betalen, betekent
niet dat je in ieder land hetzelfde mag kopen. Zo kun je in Spanje
speelgoedwapens kopen die veel op echte pistolen lijken. In Nederland is dit speelgoed verboden. Je mag ze dus ook niet meenemen als je in Spanje op vakantie bent geweest. Doe je dat toch en
wordt het ontdekt door de Douane?
Dan moet je het speelgoedpistool inleveren en een flinke boete
betalen.

“Wist je dat de Douane in Amsterdam
een groot laboratorium heeft? Hier
onderzoeken lab medewerkers allerlei
zaken waaronder hout. En niet zonder
reden. Veel (tropische) houtsoorten
zijn beschermd. Toen er in 2017 een
grote lading schaakspellen vanuit
India de Rotterdamse haven binnen
kwam, vertrouwde een douanier het
niet en stuurde het naar een collega
van het lab. Deze onderzocht de
schaakstukken onder een microscoop
en het vermoeden bleek waar. Het gros
van alle schaakstukken was gemaakt
van twee beschermde soorten:
palissander en sandelhout.”
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In het laboratorium van
Douane Nederland wordt nog
veel meer gecontroleerd. Denk
bijvoorbeeld aan verschillende
dranken, schoonmaakmiddelen,
medicijnen óf kleding. Want
klopt het etiket wel?

Afval als smokkelwaar?
In Europa zijn er strenge regels rondom het verwerken van afval.
Een goedkope oplossing is om al dat afval naar een ver land
te brengen waar het goedkoper verwerkt kan worden dan in
Europa zelf. Alleen niet al het afval is welkom in andere landen.
Douane Nederland weet precies welk afval naar welk land vervoerd mag worden. Lastig voor bedrijven die veel chemische
troep hebben. Daarom wordt er óók met dit afval gerommeld.
In 2017 was er een groot bedrijf in Nederland wat veel vracht

stuurde naar China en India. Het zou gaan om papier wat gerecycled kon worden, maar een oplettend douanier rook een
buitengewone zure lucht bij de container en ging op onderzoek
uit. Achter de deuren stonden netjes metershoge stapels papier,
maar daarachter bleek de echte rotzooi te liggen: verfspuiten,
luiers, textiel enzovoorts. Om dit soort praktijken te voorkomen,
let de Douane dus goed op: is dit echt afval? Is het gemengd
met andere materialen? Waar gaat het heen en mag het daar
naartoe?
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Wat gebeurt er met de smokkelaars
en de smokkelwaar?
Beschermde planten en dieren uit bijvoorbeeld het regenwoud horen niet thuis in Nederland. In hun eigen klimaat bloeien en groeien ze het best. Moeten ze om een
of andere reden toch op reis, bijvoorbeeld naar een park
voor bijzondere planten of een dierentuin, dan moet dat
heel voorzichtig.
Smokkelaars letten hier niet op: ze stoppen de dieren vaak in veel
te kleine kooien en geven ze niet genoeg eten. De Douane treft
dus ook regelmatig dode of zwakke dieren aan. De beesten die
nog leven worden naar een dierentuin of een opvangcentrum gebracht, waar ze de rest van hun leven slijten. Teruggaan naar hun
eigen land, dat zit er niet in. Want dieren die na een smokkeltocht
weer in het wild worden losgelaten, maken meestal geen greintje
kans om te overleven. Hebben ze dat wel, dan is het risico dat ze
tijdens de terugreis dood gaan te groot. Bij gesmokkelde planten
ligt dat anders. Die gaan meestal wel terug naar het land waar
ze vandaan komen.

Geheime loods
Alle andere verboden spullen die de Douane vindt, zoals zeldzame
dierenhuiden en beeldjes, nephorloges, ‘net echt’ wapenspeelgoed en namaak merkkleding,
worden opgeslagen in een grote loods. Deze loods staat ergens
op een geheime plek in Nederland. De rechter bepaalt wat er met
deze spullen gebeurt. De meeste dingen worden vernietigd. Het
komt ook voor dat je smokkelwaar na een poosje in een museum
kunt bewonderen.

“Wist je dat de Douane wel eens een
baby-olifantje in een container heeft
gevonden? Dit olifantje woonde
een lange tijd in de dierentuin van
Rotterdam en kreeg de bijzondere
naam: Douanita!”
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In het Rotterdams havengebied
voeren douaniers vaak controles
uit. Ze controleren de inhoud van
containers.

De rechter bepaalt
Wordt een smokkelaar betrapt, dan neemt de Douane altijd de
smokkelwaar in beslag. Daarna geeft de Douane aan de rechtbank door wat er precies is gebeurd, wat er gesmokkeld is en
wie dat heeft gedaan. De rechter bepaalt de straf. Meestal is

dat een geldboete. Soms worden smokkelaars naar de gevangenis gestuurd. Gewone reizigers smokkelen ook wel eens. Meestal
per ongeluk. Omdat ze niet weten dat de spullen die ze mee hun
land in nemen verboden zijn. Ook deze spullen worden in beslag
genomen.
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Tot ziens in het
museum!
Heb je genoten van de verhalen en wil je nog
meer leren over het werk van de Douane?
Bezoek dan het Belasting & Douane Museum in
Rotterdam of neem een kijkje op onze website! Want
daar zijn nog veel meer douanezaken te beleven.
Kom in actie als echte douanier op het DouaneDek
van het museum. Scan koffers op het vliegveld op
zoek naar verboden goederen. Stap in de douaneboot
en vaar aan het roer van de ship simulator door de
havens van Rotterdam. Actie genoeg gehad of uitgesnuffeld op het DouaneDek? Doe dan de speurtocht.
Onze museumspeurhond Doerak wijst je de weg.
Belasting & Douane Museum
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
www.bdmuseum.nl
Heb je nog vragen? Mail ons!
educatie@bdmuseum.org
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