Nieuwe veiligheidsvoorschriften in de luchthavens van de EU
Een kleine gids om u te helpen
Om u beter te beschermen tegen nieuwe aanslagen met vloeibare springstoffen heeft de
Europese Unie nieuwe veiligheidsvoorschriften aangenomen die de hoeveelheid van
vloeistoffen, die u mag meenemen in de handbagage, beperkt. Deze zijn van toepassing op
alle passagiers die vertrekken vanuit een luchthaven van de EU, ongeacht hun bestemming.
Dat betekent dat u en uw bagage aan een controlepost zal onderworpen worden aan een
controle van de vloeistoffen en andere verboden voorwerpen. Echter, deze voorschriften
stellen geen beperkingen aan de hoeveelheid vloeistoffen die u kan kopen op vertoning van
uw instapkaart in de winkels, die zich achter de controlepost bevinden, of aan boord van een
vliegtuig van een luchtvaartmaatschappij van een lid van de EU.

Wat is er nieuw?
Tijdens het pakken
U mag slechts een beperkte hoeveelheid vloeistoffen meenemen in uw handbagage. Deze
vloeistoffen moeten verpakt zijn in aparte flesjes van maximum 100 mililiter per stuk. Deze
flesjes moet u inpakken in een enkele en opnieuw afsluitbare plastic zak en mogen samen
maximum 1 liter per passagier bedragen.

Op de luchthaven
Om de vloeistoffen gemakkelijk op te sporen moet u:
- Uw vloeistoffen, die u meeneemt, tonen aan het veiligheidspersoneel, zodat ze die
kunnen onderzoeken;
- Uw vest of mantel afdoen. Die wordt apart onderzocht tijdens uw controle;
- Uw draagbare computer en andere grote electrische apparaten uit uw handbagage
halen. Deze worden apart onderzocht tijdens uw controle.

Voorwerpen die in beslag genomen worden, worden aan verschillende
liefdadigheidsinstellingen aangeboden.
“Vloeistoffen” zijn :
-

Water en andere dranken, soep en siroop;
Cremes, lotions en olieën;
Parfums;
Aërosols;
Gel, waaronder gel voor het haar en douchegel;
De inhoud van spuitbussen, waaronder scheermousse, andere mousses en
déodorants;
Pasta’s, waaronder tandpasta;
Vaste en vloeibare mengsels;
Mascara;
Andere voorwerpen met vergelijkbare inhoud;

Wat verandert niet
U mag nog steeds:
- Vloeistoffen meenemen n uw bagage die u registreert bij de check-in : deze nieuwe
voorschriften gelden alleen voor handbagage
- In uw handbagage medicijnen en essentiële voedingsmiddelen meenemen,
waaronder babyvoeding, die tijdens de vlucht zullen gebruikt worden. Het is mogelijk
dat men u vraagt om hun noodzaak te bewijzen.
- Vloeistoffen, waaronder dranken en parfums, te kopen in een winkel op een
luchthaven in de EU, die achter de controlepost ligt en op vertoon van uw instapkaart
of aan boord van een vliegtuig van een luchtvaartmaatschappij van een EU-lid. Indien
ze verpakt zijn in een speciale afgesloten zak, gelieve die niet te openen, dan zou de
inhoud kunnen in beslag genomen worden aan een controlepost. (Als u een
tussenlanding maakt in een luchthaven van de EU, hou de zak gesloten tot u voorbij
de controle bent van de luchthaven waar u de tussenlanding maakt of in de laatste
luchthaven, als u meerdere tussenstops maakt)
Al deze vloeistoffen worden bijgeteld bij de hoeveelheid vloeistof in de afsluitbare zak waar
we het al eerder over hadden.

