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Informatie over verklaring, bij medicatie 

mee op reis naar het buitenland  
Reist u naar het buitenland? Dan kan bij een grensovergang worden gevraagd naar uw medicijnen 
of naar de medicijnen van uw kind.  
 

Indien uw medicijnen of de medicijnen 

van uw kind onder de Opiumwet vallen is 

er een verklaring nodig om de 

grensovergang te passeren.  

Het Centraal Administratie Kantoor 

(CAK) informeert u en is bevoegd 

officiële verklaringen af te geven aan 

personen die naar het buitenland willen 

reizen met medicijnen die onder de 

Opiumwet vallen. 

Het CAK omschrijft 2 typen verklaringen: 

• Schengenverklaring 

• Engelstalige verklaring 

 

Vallen uw medicijnen of van uw kind 

onder de Opiumwet? 

Zoek uw medicijnen op in de lijsten van 

de Rijksoverheid hieronder. 

Indien u er niet uitkomt, vraag het dan 

aan uw (huis)arts, apotheker, arts/ 

verpleegkundig specialist. 

 

Via website van het CAK, zijn de lijsten 

in te zien: 

Lijst I: hierop staan bijvoorbeeld zware 

pijnstillers en Ritalin  
(maar ook Concerta, Medikinet en Equasym) 

Lijst II: hierop staan bijvoorbeeld slaap- 

en kalmeringsmiddelen 
(maar ook clobazam (Frisium), clonazepam 
(Rivotril), midazolam (Dormicum), Stesolid 
(diazepam, Valium), fenobarbital)  

 

NB. Cannabis valt ook onder de 

Nederlandse Opiumwet. Het CAK kan 

alleen een verklaring goedkeuren voor 

cannabis die aan de volgende 2 

voorwaarden voldoet: 

• De cannabis is voorgeschreven door 

een arts. 

• De cannabis is afkomstig van een 

apotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verklaring die u nodig heeft, is te 

vinden op de website van het CAK 

Zoek het land van uw reisbestemming 

op. Vervolgens kunt u zien of er een 

Schengenverklaring of een Engelstalige 

verklaring nodig is. 

Vul deze verklaring eventueel zelf voor 

zover mogelijk in en laat de verklaring  

op tijd ondertekenen door de 

behandelend arts of verpleegkundig 

specialist. 

De vervolgstappen hierna kunt u lezen 

op de website. 

 

Voor informatie ga naar de website van 

het CAK https://www.hetcak.nl/  

 

Zie ook de instructiefilm, via YouTube, 

Medicijnen mee op reis en het CAK. Zo 

werkt het: 

https://www.youtube.com/watch?v=xHt

a-eHODIs 

 

Voor vragen kunt u ook terecht bij het 

CAK via T 0800- 2108  
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