Prohibited items
Subject to applicable security regulations, for
reasons of safety passengers may not take the
following items into security-restricted zones
or into the aircraft:
Firearms and other weapons or devices capable of discharging
projectiles. Devices capable of discharging projectiles that can cause
serious harm, as well as items that appear to be dangerous, such as:
• All types of firearms, including pistols, revolvers, guns and
hunting rifles
• Toy guns, replica firearms and imitation guns that resemble
real weapons
• Parts of guns and firearms, with the exception of telescopic sights
• Air guns or CO2 guns, such as pistols, pellet guns, shotguns
and BB guns
• Alarm pistols and starter pistols
• Bows, crossbows and arrows
• Harpoons and spear guns
• Catapults
Disabling equipment – devices designed specifically to anaesthetize,
stun or immobilize, such as:
• Devices capable of delivering electric shocks, such as stun guns, laser
weapons and cattle prods
• Devices for immobilizing and killing animals
• Chemical substances, gases and sprays – including mace, pepper spray,
tear gas, acid sprays and sprays to repel animals – that can also disable
or immobilize people
Sharp or pointed objects that can cause serious injury, such as:
• Ice picks and ice axes
• Razor blades
• Box cutters
• Knives with blades longer than 6 cm
• Scissors with blades longer than 6 cm, measured from the hinge
• Martial-arts and self-defence items with sharp points or edges
• Swards and sabres
• Crowbars
• Drills, drill bits and drilll chucks, including cordless portable
power drills
• Tools with blades or shafts longer than 6 cm that can be used as
weapons, such as cordless portable power saws
• Saws, including cordless portable power saws
• Soldering torches
• Nail guns and staple guns
Blunt objects that can be used for hitting and causing serious
bodily harm or that can be used to threaten the safety of the
aircraft, including:
• Baseball, softball and cricket bats
• Clubs and sticks, such as wooden poles, cues, bludgeons and
truncheons
• Martial-arts items
Explosives, flammable substances and devices that can cause
serious bodily harm or that can be used to threaten the safety
of the aircraft, including anything that appears to be capable of
causing injury or posing a threat to safety, such as:
• Ammunition
• Detonator tubes
• Detonators and fuses
• Replicas or imitations of explosive devices
• Mines, grenades and other military explosives
• Fireworks and other pyrotechnical materials
• Smoke canisters and smoke cartridges
• Dynamite, gunpowder and plastic explosives
Liquids, aerosols and gels are prohibited unless:
• they are in containers no larger than 100 ml (3.4 oz.) and
• these containers are in one sealed, transparent, resealable plastic
bag with a maximum capacity of 1 litre (only one plastic bag per
passenger)
• they are demonstrably required during travel (essential medicines,
baby food, etc).
For more information, please consult the brochure ‘New EU rules for
hand luggage’ at www.schiphol.nl

Passengers are also prohibited from transporting
the following items in checked baggage:
Explosives and flammable materials and devices that can cause
serious harm or that can pose a threat to the safety of the aircraft,
such as:
• Ammunition
• Detonator tubes
• Detonators and fuses
• Mines, grenades and other military explosives
• Fireworks and other pyrotechnical material
• Smoke canisters and smoke cartridges
• Dynamite, gunpowder and plastic explosives

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

Security staff may refuse access to securityrestricted areas of the airport and/or to the
passenger cabin of the aircraft to anyone who
is in possession of an item which, even though
it does not appear on this list, is of concern to
the security staff.

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.

No rights may be derived from this list.
The security agent has the right to refuse any
article for reasons of safety.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden
ontleend. De beveiligingsmedewerker behoudt
altijd het recht om alsnog om veiligheidsredenen
een artikel te weigeren.
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