Nieuwe EU veiligheidsregels in de luchthavens
Een kleine gids om u te helpen
Ten einde u te beschermen tegen de nieuwe bedreigingen die verbonden zijn met vloeibare explosieven, heeft
de Europese Unie nieuwe veiligheidsregels ingevoerd omtrent de hoeveelheid vloeistoffen die u mag
meenemen voorbij de controleposten. Zij zijn van toepassing voor alle passagiers met vertrek vanuit
luchthavens van de EU, welke ook hun bestemming weze. Dit betekent concreet dat u en uw bagage aan de
controlepost zullen gecontroleerd worden op de vloeistoffen en andere verboden voorwerpen die u vervoert.
De nieuwe maatregelen leggen echter geen beperkingen op wat betreft de vloeistoffen die worden aangekocht
in de winkels voorbij de veiligheidscontrole of aan boord van een vliegtuig van een EU-luchtvaartmaatschappij.
Bagage & Veiligheid: wat mag u meenemen aan boord van een vliegtuig?
Om veiligheidsredenen mag u slechts kleine hoeveelheden vloeistoffen en gels in uw handbagage meenemen.
Om dezelfde redenen is elk voorwerp dat als wapen, als handwapen of vuurwapen kan worden gebruikt
verboden in de handbagage. Het merendeel van deze voorwerpen mogen in de ruimbagage worden vervoerd,
met uitzondering van producten die traditiegetrouw als gevaarlijk worden gekwalificeerd.
Ten einde ongemakken te vermijden tijdens de controle van de handbagage, raden wij u aan deze bladzijden
aandachtig te lezen vooraleer uw bagage te maken.
In de handbagage
Vloeistoffen zijn toegelaten als ze verpakt zijn in individuele recipiënten met een inhoud van ten
hoogste 100 ml. Deze recipiënten moeten in één transparante hersluitbare plastic zak met een inhoud
van hoogstens één liter worden verpakt. 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 uw
eindbestemming. 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 van het vliegtuig.
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.
In de ruimbagage
Vloeistoffen en gels zoals dranken, parfums, crèmes, lotions, tandpasta, siroop, mascara, lippenstift,
deodorant… die in individuele verpakkingen van meer dan 100 ml zitten en/of de in de handbagage
toegestane hoeveelheid overschrijden.
Replica vuurwapens, speelgoedgeweren, alle toestellen die projectielen kunnen afvuren (bv. een
nietjespistool), verdovingsapparaten.
Puntige en/of scherpe voorwerpen (scharen, messen, skistokken, puntige wandelstokken, dartpijltjes,
…).
Stompe voorwerpen (golfstokken, baseballbats, hockeysticks, biljartkeus, knuppels, zware
gereedschappen, vechtsportmateriaal…).
Handboeien, boemerang, zweep, hengels, maximaal 5 aanstekers of lucifersdoosjes, ijsschaatsen,
schokdempers, gereedschap (zoals breekijzers, zagen, boren, beitels, ).
Verboden aan boord
Volgens de luchtvaartrichtlijnen mogen bepaalde voorwerpen helemaal niet aan boord, zoals verboden wapens
(volgens de wapenwet van 9 juni 2006) en gevaarlijke goederen waaronder explosieve- en brandgevaarlijke
stoffen (bv. benzine, slaghoedjes, springstoffen, terpentijn, verfverdunner), gevaarlijke producten,
oxidatiemiddelen en organische peroxiden (zoals bleekmiddel, ), toxische en/of besmettelijke stoffen,
radioactief of corrosief materiaal, gassen inclusief C0²-patronen van meer dan 28g (= 50 ml), grote
hoeveelheden spuitbussen, grote hoeveelheden aanstekers, …

Voor een gedetailleerde lijst van verboden voorwerpen die niet in de handbagage noch de ruimbagage mogen
klik hier.
Wat zijn ‘vloeistoffen en gels’?
Water en andere dranken, soep, siroop, …
Verzorgingsproducten: contactlensvloeistof, crèmes, lotions en oliën, shampoo, parfums,
scheerschuim, haarlak of haargel, douchegels, tandpasta, mascara, lippenstift, 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 zonder haargel, gel in koelelementen, …
Pasta’s zoals chocopasta, pindaboter, tandpasta, …
Alle andere producten met een gelijkaardige consistentie.
Raadpleeg de lijst van de verboden producten op de website van de betrokken luchthaven of informeer u bij de
luchtvaartmaatschappij waarmee u reist.
Om veiligheidsredenen wordt alle bagage met behulp van X-stralen gecontroleerd of vormen ze het voorwerp
van een controle alvorens deze toegelaten wordt in de veiligheidszones van de luchthaven.
In het vliegtuig worden de deuren van de cockpit gesloten zodat niemand kan binnendringen in de
pilotenruimte zonder toestemming.
Verboden luchtvaartmaatschappijen in de EU
Alle luchtvaartmaatschappijen die vlucht naar of met vertrek uit de EU aanbieden, moeten een aantal
veiligheidsvoorschriften naleven. Sommige maatschappijen werken in omstandigheden die niet voldoen aan de
Europese veiligheidsvoorschriften en kunnen dus:
Of vliegverbod krijgen in het volledige Europese luchtruim,
Of enkel toegelaten worden onder bepaalde specifieke voorwaarden te vliegen.
Raadpleeg de lijst van de verboden luchtvaartmaatschappijen in de EU.

