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LIJST VERBODEN VOORWERPEN 
 
 

I.  PASSAGIERS MOGEN DE VOLGENDE ARTIKELEN NIET MEENEMEN IN ZONES 
MET EEN OM BEVEILIGINGSREDENEN BEPERKTE TOEGANG EN AAN BOORD 
VAN LUCHTVAARTUIGEN: 
 

 
Vuurwapens en andere apparaten die projectielen kunnen afvuren — apparaten waarmee een projectiel kan 
worden afgevuurd en aldus ernstig letsel kan worden toegebracht, of die de indruk wekken daarvoor te 
kunnen worden gebruikt, zoals: 
 

— alle types vuurwapens, zoals pistolen, revolvers, geweren, jachtgeweren 
— speelgoedgeweren, replica- en imitatiegeweren die voor echte wapens kunnen worden aangezien 
— onderdelen van vuurwapens, met uitzondering van telescopische kijkers 
— luchtdruk- en CO2-geweren, zoals pistolen, hagelgeweren, geweren en BB-guns 
— alarmpistolen en startpistolen 
— bogen, kruisbogen en pijlen 
— harpoen- en speergeweren 
— katapulten 
 
Verdovingsapparaten — apparaten die specifiek ontworpen zijn om te verdoven of te immobiliseren, zoals: 
 

— apparaten waarmee schokken kunnen worden toegebracht, zoals stunguns, taserwapens en  
    stroomstokken 
— apparaten om dieren te verdoven en te doden 
— chemische stoffen, gassen en sprays, zoals mace, pepperspray, traangas, zuurspray en sprays om  
    dieren te verjagen, waarmee personen kunnen worden uitgeschakeld of onschadelijk gemaakt 
 
Voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand — voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe 
rand waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht, zoals: 
 

— voorwerpen die ontworpen zijn om mee te hakken, zoals bijlen, hak- en kapmessen 
— ijsbijlen en ijspikken 
— scheermessen 
— cuttermessen 
— messen met een blad van meer dan 6 cm 
— scharen met bladen van meer dan 6 cm, gemeten vanaf het scharnierpunt 
— vechtsportmateriaal met een scherpe punt of rand 
— zwaarden en sabels 
 
Gereedschap — gereedschap waarmee ernstige verwondingen kan worden toegebracht of waarmee de 
veiligheid van het luchtvaartuig in gevaar kan worden gebracht, zoals: 
 

— breekijzers 
— boren en boorkoppen, inclusief draagbare draadloze elektrische boren 
— gereedschap met een blad of schacht van meer dan 6 cm, dat als wapen kan worden gebruikt, zoals                  
    schroevendraaiers en beitels 
— zagen, inclusief draagbare draadloze elektrische zagen 
— soldeerlampen 
— penschietpistolen en schiethamers 
 
Stompe voorwerpen — voorwerpen waarmee kan worden geslagen en aldus ernstige verwondingen kunnen 
worden toegebracht, zoals: 
 

— honkbal- en softbalknuppels 
— knuppels en stokken, zoals houten stokken, gummiknuppels en wapenstokken 
— vechtsportmateriaal 
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Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten — explosieven en brandgevaarlijke stoffen en 
apparaten waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht of waarmee de veiligheid van het luchtvaartuig in 
gevaar kan worden gebracht, of die de indruk wekken daarvoor te kunnen worden gebruikt, zoals: 
 

— munitie 
— slagpijpjes 
— ontstekers en lonten 
— replica’s of imitaties van explosieve voorwerpen 
— mijnen, granaten en andere militaire explosieven 
— vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal 
— rookblikken en -patronen 
— dynamiet, buskruit en kneedspringstoffen 
 
Vloeistoffen en gels 

 
dit zijn: 

- Water en andere dranken, soep, siroop, …  

- Verzorgingsartikelen: contactlensvloeistof, crèmes, lotions en oliën, shampoo, parfums, scheerschuim, 
haarlak, haar- en douchegels, tandpasta, mascara, lipgloss, deodorants, …  

- Etenswaren zoals lopende kazen, chocopasta, jam, yoghurt, pindakaas, …  

- Medische producten zoals hoestsiroop, …  

- Vloeibare-vaste mengsels zoals etenswaren in sauzen, …  

- Vloeistoffen onder druk zoals deodorants, haarlak, …  

- Sprays zoals eau de toilette, …  

- Gels zoals haargel, gel in koelelementen, …  

- Pasta’s zoals chocopasta, pindaboter, tandpasta, …  

- Alle andere producten met een gelijkaardige consistentie.  
 
zijn toegelaten : 

- Vloeistoffen en gels in verpakkingen van max. 100 ml, verpakt in een doorzichtige hersluitbare 
plastic zak met een capaciteit van 1 liter, zijn toegestaan. De vloeistoffen aangekocht in de winkels 
op de luchthaven worden verpakt in een speciale verzegelde zak die u pas mag openen op de 
plaats van bestemming. 
De inhoud kan anders bij de beveiligingscontrole in beslag worden genomen. Producten 
aangekocht in één van de luchthavenwinkels of bars en restaurants voorbij de beveiligingscontrole 
mogen mee aan boord.  

- Babyvoeding (zowel melk als potjesvoeding) is toegestaan in de handbagage. De hoeveelheid is 
afhankelijk van wat men nodig heeft tijdens de vlucht. Bij de beveiligingscontrole kan men vragen 
de voeding te proeven om aan te tonen dat het om babyvoeding gaat.  

- Geneesmiddelen en dieetsupplementen voor tijdens de vlucht zijn eveneens toegestaan (vraag 
hiervoor een bewijs van noodzakelijkheid aan uw huisarts).  

 
 

II. DE VOLGENDE ARTIKELEN MOGEN NIET WORDEN MEEGENOMEN IN DE 
RUIMBAGAGE: 
 
Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten — explosieven en brandgevaarlijke stoffen en 
apparaten waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht of waarmee de veiligheid van het luchtvaartuig in 
gevaar kan worden gebracht zoals: 
 

— munitie 
— slagpijpjes 
— ontstekers en lonten 
— replica’s of imitaties van explosieve voorwerpen 
— mijnen, granaten en andere militaire explosieven 
— vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal 
— rookblikken en -patronen 
— dynamiet, buskruit en kneedspringstoffen 


