Verboden voorwerpen
Onverminderd de toepasselijke veiligheidsregels mogen passagiers
de volgende voorwerpen niet meenemen in om beveiligingsredenen
beperkt toegankelijke zones 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,
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
Voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht,
zoals:
• 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 scherp 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
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
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 imitatie van explosieve voorwerpen
• Mijnen, granaten en andere militaire explosieven
• Vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal
• Rookblikken en -patronen
• Dynamiet, buskruit en kneedspringstoffen
Vloeistoffen en gels zijn niet toegestaan tenzij:
• verpakt in verpakkingen van maximaal 100 ml en
• deze verpakkingen in één gesloten doorzichtige hersluitbare plastic zak zitten van maximaal
één liter (maximaal één plastic zak per reiziger)
• aantoonbaar nodig tijdens de reis (b.v. medicijnen en babyvoeding).
Zie voor verdere details en opsommingen de folder ‘Nieuwe EU-regels voor handbagage’
op www.schiphol.nl

De volgende voorwerpen mogen niet door passagiers worden
meegenomen in hun ruimbagage:
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
• Mijnen, granaten en andere militaire explosieven
• Vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal
• Rookblikken en -patronen
• Dynamiet, buskruit en kneedspringstoffen

Het beveiligingspersoneel mag de toegang tot het gebied achter de
security controle en tot het passagiersgedeelte van een luchtvaartuig
weigeren aan alle passagiers die in het bezit zijn van een niet vermeld
voorwerp dat het beveiligingspersoneel zorgen baart.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
De beveiligingsmedewerker behoudt altijd het recht om alsnog om
veiligheidsredenen een artikel te weigeren.

