
LIJST VERBODEN GOEDEREN 

Passagiers mogen de volgende voorwerpen niet meenemen in om beveiligingsredenen beperkt 

toegankelijke zones en aan boord van luchtvaartuigen: 

 

Vuur- en schietwapens 

Ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of waarmee letsel kan worden 

toegebracht, of 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 

• Etc. 

 

Verdovingsapparaten 

Apparaten die specifiek ontworpen zijn om te verdoven of te immobiliseren mogen niet mee aan 

boord. Denk hierbij aan: 

• Apparaten waarmee schokken kunnen worden toegebracht, zoals stunguns, laserwapens 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 

• Etc. 

 

Puntige scherpe voorwerpen: 

Voorwerpen met een scherpe punt of rand waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht, zoals: 

• IJsbijlen en ijspriemen 

• Scheermesjes 

• Creditcardmessen 

• Cuttermessen 

• Messen met een blad langer dan 6 cm 

• Scharen met bladen langer dan 6 cm, gemeten vanaf het scharnierpunt 

• Vechtsportmateriaal met een scherpe punt of rand 

• Zwaarden en sabels 

• 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 draagbare draadloze elektrische zagen 

• Zagen, inclusief draagbare draadloze elektrische zagen 

• Soldeerlampen 

• Penschietpistolen en schiethamers 

• Etc. 



 

Stompe slagvoorwerpen 

Stompe 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 

• Etc. 

 

Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten  

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 

• Etc. 

 

Chemische en toxische stoffen: 

• Zuren en alkali’s, bijvoorbeeld ‘natte’ batterijen. 

• Corrosieve of bleekmiddelen zoals bijvoorbeeld chloor, kwik 

• Gif 

• Besmettelijk of biologisch gevaarlijk materiaal zoals bijvoorbeeld besmet bloed, bacteriën en 

virussen. 

• Materiaal dat spontaan kan ontvlammen of ontbranden 

• Brandblussers  

• Etc. 

 

De volgende voorwerpen mogen niet door passagiers worden meegenomen in hun  

ruimbagage: 

 

• Explosieven ondermeer ontstekingsinrichtingen, lonten, mijnen, granaten en springstoffen 

• Brandgevaarlijke/ ontvlambare (vloei)stoffen, ondermeer benzine, methanol, magnesium, 

aanmaakblokjes 

• Gassen zoals bijvoorbeeld propaan, butaan 

• Toxische of besmettelijke stoffen zoals bijvoorbeeld rattenkruid, besmet bloed 

• Radioactief materiaal zoals bijvoorbeeld medische of commerciële isotopen 

• Corrosief materiaal zoals bijvoorbeeld kwik, voertuigbatterijen 

• Onderdelen van (voertuig) brandstofsystemen die brandstof hebben bevat 

• Vuurwerk, seinvuurwerk 

• Munitie, Slagpijpjes, Rookblikken en -patronen 

• Materiaal dat spontaan kan ontvlammen of ontbranden 

• Etc. 



Deze lijst is niet uitputtend. De securitymedewerker kan om veiligheidsredenen een voorwerp alsnog 

weigeren. 

 

Extra regels van je luchtvaartmaatschappij 

Een luchtvaartmaatschappij kan aanvullende regels stellen aan wat je wel of niet mee mag nemen 

het vliegtuig in. Controleer altijd bij de luchtvaartmaatschappij welke voorwerpen niet meegenomen 

mogen worden in hand- en/ of ruimbagage. Vaak gaat het om lithiumbatterijen of apparaten die 

werken op lithiumbatterijen, zoals 

• Hoverboards 

• Airboards 

• Oxboards 

• E-skates 

• Waveboards 

• U-runners 

• Batterij aangedreven koffers 

• Beschadigde, defecte of uit de handel genomen draagbare elektronische apparaten 

• Elektronische sigaretten – vaak alleen in handbagage 


