Uitgekleed na de vakantie
De vakantie staat voor de deur.
Tijd om uw koffers te pakken
en er even tussenuit te gaan.
Omdat ik u graag ook weer
vrolijk en uitgerust thuis zie
komen, geef ik u een aantal tips.
Bezit van drugs kan tot grote
problemen leiden. Zo staat op
het bezit van 15 gram heroïne in Indonesië de
doodstraf. U kunt zich dat niet voorstellen? Helaas
kunt het niet meer navragen bij de Nederlander
van Damme die in 1994 om die reden werd opgehangen. Er zijn ook talloze andere voorbeelden
van Nederlanders die onder erbarmelijke omstandigheden ongewild een verlengde vakantie ‘genieten’ in exotische oorden.
Ook als u de drugs links laat liggen, is een waarschuwing op zijn plaats. Natuurlijk struint u in de
vakantie de lokale bazaars af, op zoek naar souvenirs. De herinnering aan uw vakantie kan bij terugkeer in Nederland een pijnlijke worden. Ik geef u
de volgende voorbeelden.
Zo trots als een pauw kwam onlangs een jongetje
van slechts 9 jaar oud terug van vakantie uit Spanje
met een speelgoedwapen in zijn bagage. De Roermondse politie legde een boete op van € 300,
omdat dit een ongeoorloofde invoer van een verboden (nep) wapen betrof.
Maar wist u bijvoorbeeld ook dat u geen Parmezaanse kaas uit Italië mee mag nemen zonder een
bijbehorend gezondheidscertificaat? En evenmin
een steentje van de Acropolis zonder uitvoervergunning uit Griekenland?
Nu is een opgezette rivierdolfijn uit Uruguay niet
een heel alledaags dier en zult u zich waarschijnlijk
beraden over geldende invoerbepalingen alvorens
u met dit dier onder de arm het vliegtuig uitstapt.
Dat u voor dit dier een uitvoervergunning van de
autoriteiten uit Uruguay nodig hebt, zoals de recht-

bank Roermond in een vonnis bevestigde, zal u niet heel
vreemd in de oren klinken. Een
schattig aapje meenemen naar
huis? Sinds de uitglijder van
Justin Bieber weet u natuurlijk
dat u een aapje niet zonder inen uitvoervergunning het land
in/uit krijgt. Maar dat u een
Orchidee ook niet zomaar mee mag nemen naar
Nederland, dat had u nog nooit bedacht toen u bij
de bloemenwinkel een exemplaar liet inpakken.
De verleiding is groot als u voor spotprijzen die
mooie zonnebril of dat hippe merkshirt kunt
kopen. Zolang u dat binnen de proporties voor
eigen gebruik en onder een waarde van € 430 weet
te houden, heeft u niets te vrezen. De douane zal u
echter nooit geloven dat u 5 dezelfde dvd’s nodig
heeft, al is de film nog zo goed.
De douane zal overigens met veel interesse naar uw
Louis Vuitton tas kijken. Met een geoefend oog kijken zij naar het materiaal en afwerking. “Neppers”
worden in beslag genomen. Nepartikelen maken
inbreuk op een merk of logo. Daaronder vallen
kledingstukken, schoenen en accessoires, zoals riemen, tassen en horloges. Een Playstation spel voor
2 euro, een G-Star-shirt voor 4 euro, een zonnebril
van Gucci voor 6 euro, een Rolex voor een tientje.
De nieuwste Windows Vista? Netjes laten liggen
op die markt en hetzelfde geldt voor spullen die
gevaar kunnen opleveren, zoals Nep-Viagra pillen.
Voordat u maar een pil gesnoept heeft voelt u de
harde stok van de douane met als naspél een boete
van justitie. Deze boetes zijn niet mals; het gaat om
honderden, soms duizenden euro’s.
Voorkom dat u na uw zuurverdiende vakantie
onmiddellijk bleek weg trekt. De douane kleedt u
letterlijk en figuurlijk uit. Goedkope prullaria kunnen dan dure grapjes worden…
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