No. 15 Revision 5

CASAS ADVISORY PAMPHLET
Subject:

LIST OF PROHIBITED AND PERMITTED ITEMS

Date:

23 December 2020

General:
In accordance with The Act of March 12, 2002 on the Safety and Security of Civil Aviation
in Suriname (Civil Aviation Safety and Security Act) it is prohibited to have in certain areas
of an airport and aboard an aircraft: explosives, weapons, ammunition, poisons,
radioactive or highly magnetic materials, flammable substances, oxidizing substances,
corrosives, pungent substances and substances having a strong odors and other
dangerous goods; The Minister in charge of civil aviation is authorized to grant an
exemption from this prohibition.
This Advisory Pamphlet has been amended/revised as of 23 December 2020.
This Advisory Pamphlet has been amended/revised as a result of a change in ICAO
guidelines and best practices of other member states, to combat the use of these
restricted or prohibited items to commit an act of unlawful interference against civil
aviation as well as to assure the safety on board aircraft.
Purpose:
This Advisory Pamphlet provides guidance on how certain items may or may not be carried
by passengers in either their carry-on or checked baggage or both. Items that are restricted
or prohibited to be carried in carry-on and/or in checked baggage and may not be taken into
secured areas at an airport and on board aircrafts.
Note: Items which are prohibited to be carried in passenger’s carry-on baggage may not be
sold in Tax- Free and outlet shops in the concourse halls at airports.
Items found during screening which to the airlines discretion are prohibited may be
removed or handled according to the relevant airline or airport security removed article
procedure as approved by the CASAS.
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The following list serves as a guideline but is not limited to only these articles:
May I carry it as?
Carry-on
Checked

Personal Items:
Cigar Cutters (be advised of screeners discretion)
Corkscrews
Cuticle Cutters (except scissors)
Eyeglass Repair Tools including screwdrivers shorter than 5 cm or
2 inches (be advised of screeners discretion)
Eyelash Curlers
Knitting and Crochet Needles
Knives (butter knives) with round or blunt point of metal, ceramic
or plastic with a blade are permitted in hand baggage or as a
cutlery for foraging on board an aircraft.
Any length pointy and sharp knives and credit card types
Lighters
Note: Only One (1) Lighter or a one (1) book of safety matches is
permitted in carry-on baggage.
Lighters without fuel are permitted in checked baggage.
Lighters with fuel are prohibited in checked baggage.

Yes
No
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
No
Yes

Yes
Yes
Yes

No
Yes

Yes
No

Yes

Yes

Pointed Metal, ceramic or plastic Nail Files
Personal care, make-up and toiletries
Including perfumes or colognes and aerosols, such as hairsprays
and deodorants in limited quantities not more than 3.4 oz. and
not in a transparent flagon.

No
Yes

Yes
Yes

Powdered, granulated or pressed makeup, bath salts, talcum
powder that aren’t in a liquid or gel form and less than 350 ml.

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Yes

The international Civil Aviation Organization (ICAO), under the
Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods
stipulates that passengers travelling by air and crew members
may carry one lighter only, onboard an aircraft, which must be
kept on their person throughout the flight. Passengers and crew
must not put the lighter into their check-in baggage or their cabin
baggage after security screening.
Lighters fall under the (Liquids, Gels and Aerosols) LAGs
requirements, lighters must be included in the passengers and
crew member’s liquid allowance and placed inside the one liter
zip-lock transparent plastic bag for screening. However, once the
one liter bag has been screened, the lighter must be removed
from the plastic bag and must be carried by the passenger or
crew member on their person.
Nail Clippers and Cardboard Nail Files

See guidance on liquids, gels and aerosols permitted quantities.
Safety Razors (including disposable razors with fixed shear blade)
Scissors- metal ceramic or hard plastic with blunt tips
Blades must be shorter than 2 inches or 5 cm.
Scissors-metal, ceramic or hard plastic with pointed tips
Toy Transformer Robots
Toy Weapons (if not realistic replicas)
Non-pointed Tweezers
Umbrellas (allowed in carry-on baggage once they have been
inspected to ensure that prohibited items are not concealed)
Walking Canes (allowed in carry-on baggage once they have
been inspected to ensure that prohibited items are not
concealed)
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May I carry it as?
Liquids, Gels and/ or Aerosols
3.4 fl. oz or 100ml containers or smaller in a 1 liter, plastic
zip-lock bag. Prescribed medicines in the form of liquids, gels
and aerosol.

Carry-on

Checked

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Frozen breast milk
Alcohol
Brought from outside the security checkpoint or restricted area.

Yes

Yes

No

Yes

Alcohol purchased inside the airport security restricted areas
carried in sealed or security tamper bag accompanied by a proof
of sale.
Note: Up to 5 liters of alcoholic beverage with an alcohol content
of less than 70 percent is permitted per person as hand luggage if
purchased within airport security restricted areas (duty-free).

Yes

Yes

Non- prescribed Medications (Liquid, gels and /or aerosol)
Liquids to include water, juice or liquid nutrients or gels for
diabetic or other medical needs.

No

Yes

Exceptions:
Per Person one bottle of up to 12 fl.oz/340 ml of Instant
hand sanitizer Alcohol based(isopropyl, Ethyl or npropanol) containing 60%-70% alcohol.
(Screened separately at checkpoint).
Powdered or liquid baby formula/milk.(Including breast
milk up to 2,000ml) and food in containers for
consumption if a baby or small child is travelling.
Amended rules when traveling to the EU and USA territory
with an infant or toddler allows: baby formula and food,
breast milk, and juice in reasonable quantities exceeding
3.4 oz.
Even if you are not traveling with an infant you are allowed
to carry up to approximately 350 milliliters of baby formula.
The above mentioned items should be separated from your ziplock transparent bag, and be presented for inspection at the
security checkpoint.

Medication and Special Needs Devices:
Braille Note-Taker, Slate and Stylus, Augmentation Devices

Yes

Yes

Diabetes-Related Supplies/Equipment
(once inspected to ensure prohibited items are not concealed)
including: insulin and insulin loaded dispensing products; vials or
box of individual vials, jet injectors: pens; infusers, and preloaded
syringes and an unlimited number of unused syringes, when
accompanied by insulin; lancets; blood glucose meters; blood
glucose meter test strips, insulin pumps; and insulin pump
supplies. Insulin in any form or dispenser must be properly
marked with a professionally printed label identifying the
medication or manufacture’s name or pharmaceutical label.

Yes

Yes

Nitroglycerine pills or spray for medical use
if properly marked with a professionally printed label
identifying the medical or manufacturer's name or
pharmaceutical label.

Yes

Yes

Prosthetic Device Tools and Appliances, including drills,
Allen wrenches, pull sleeves used to put on or remove
prosthetic devices, if carried by the individual with the
prosthetic device or his or her companion.

Yes

Yes

CAP 15 – Rev. 5
LIST OF PROHIBITED AND PERMITTED ITEMS

Page 3 of 8

Updated 23 December 2020

May I carry it as?

Carry-on

Checked

Yes

No

Yes

Yes

Camera Equipment and Camcorders
The checked baggage screening equipment will damage
undeveloped film in camera equipment. We recommend that you
either put undeveloped film and cameras containing undeveloped
film in your carry-on baggage or take undeveloped film with you to
checkpoint and ask the screener to conduct a hand-inspection.

Yes

Yes

Laptop Computers and Tablet computers

Yes

Yes

Yes

Yes

Electronic devices:
Electronic smoking devices, personal vaporizers, electronic
nicotine Delivery systems.
Note: Once such device has been screened, it must be removed
from hand bag and must be carried by the passenger or crew
member on their person.
Electrical (battery powered) shaving and massage devices, makeup airbrush and tooth brush.

Mobile and Smart devices:
Smart, Mobile or cell Phones
Note: Normal dimensions are length 16cm x width 9.3cm x height
1.5cm.
Certain make and models may be prohibited or banned by air
carrier.
Personal Data Assistants (PDA's)
Note: Restrictions on the use of these and other electronic
items during your flight.

Yes

Yes

Yes
Yes

No
No

No

No

Note: On USA territory bound flights all selectee and
passengers continuously chosen at random carrying portable
electronic devices larger than a cell or smart phone must be
screened, expect medical devices.
Smart baggage
equipped with removable ≤100 wh. Lithium battery
When Lithium battery is removed and properly stowed and the
baggage is being used as carry-on item
Lithium-ion battery powered Self balancing or Movement devices
such as: hover-/air-/wave-board, uni wheel and e-vehicle baggage
even when the batteries are disconnected or removed.
Exemption may be requested, timely in advance at the relevant
aircraft operator in case of physically challenged passenger.
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May I carry it as?

Carry-on

Checked

Box Cutters

No

Yes

Ice Axes/Ice Picks

No

Yes

Hunting Knives any length or type

No

Yes

Meat Cleavers or hatchets

No

Yes

Sabers and Swords: Including religious or ceremonial

No

Yes

Baseball Bats
Bows and Arrows
Cricket Bats
Golf Clubs
Hockey Sticks
Lacrosse Sticks
Pool Cues
Ski Poles

No
No
No
No
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Spear Guns
Note: Any sharp objects in checked baggage should be sheathed or
securely wrapped to prevent injury to baggage handlers and security
screeners.

No

Yes

Ammunition
Note: If exemption is granted by the appropriate authorities such
as Attorney General, Minister in charge of civil aviation and
Customs, check with your airline or travel agent to see if
ammunition is permitted in checked baggage on the airline you are
flying with. If ammunition is permitted, it must be declared to the
airline prior and during check-in. (Small) arms ammunitions for
(personal use) must be securely packed in fiber, wood or metal
boxes or other packaging specifically designed to carry small
amounts of ammunition. Ask about the limitations or fees that may
apply.

No

Yes
only when
officially
exempt and
permitted

BB guns
Compressed Air Guns
Note: When carried in checked luggage
the compressed air cylinder must not be inserted in the gun
and shall be kept separate.

No
No

Yes
Yes

Sharp Objects:

Note: Any sharp objects in checked baggage should be sheathed
or securely wrapped to prevent injury to baggage handlers and
security screening officers.

Sporting Goods:

Guns and Firearms:
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May I carry it as?

Carry-on

Checked

Sporting Firearms or Weapons of war and Flare Guns
Note: If exemption is granted by the appropriate authorities such
as Attorney General, Minister in charge of civil aviation and
Customs, check with your airline or travel agent to see if firearms
are permitted in checked baggage on the airline you are flying. If
firearms are permitted, it must be declared to the airline during
check-in. Carried as checked baggage the firearm must be unloaded,
packed in a locked hard-sided container.

No

Yes
only when
officially
exempt and
permitted

Gun Lighters
Gun Powder
Parts of Guns and Firearms
Pellet Guns
Realistic Replicas of Firearms
Starter Pistols

No
No
No
No
No
No

No
No
No
Yes
Yes
Yes

Axes and Hatchets
Cattle Prods
Crowbars
Hammers
Drills (including cordless portable power drills)

No
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Saws (including cordless portable power saws)

No

Yes

Screwdrivers
(except those in eyeglass repair kits, with screeners discretion)
Wrenches and Pliers

No

Yes

No

Yes

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Workman Tools:

Martial Arts / Self Defense Items:
Billy Clubs
Black Jacks
Brass Knuckles
Kubatons
Mace/Pepper Spray
Martial Arts Weapons
Night Sticks
Nunchakus
Stun Guns/Shocking Devices
Throwing Stars
Note: Any sharp objects in checked baggage should be sheathed or
wrapped to prevent injury to baggage handlers and security
screening officers.
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May I carry it as?

Carry-on

Checked

No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No

Aerosol ,any except for personal care or toiletries in limited
quantities, see Liquids, Gels and/ or Aerosols

No

No

Fuels, including cooking fuels and any flammable liquid fuel.

No

No

Gasoline
Gas Torches
Lighter Fluid
Strike-anywhere Matches
Note:
Up to 1 book of safety (non-strike anywhere) matches are
permitted as carry-on items, but all other matches are
prohibited in checked baggage
Turpentine and paint thinner

No
No
No
No

No
No
No
No

No

No

Explosive Materials:
Blasting caps
Dynamite
Fireworks
Flares in any form
Hand Grenades
Plastic Explosives
Realistic Replicas of Explosives

Flammable Items:

Disabling Chemicals and Other Dangerous Items:
Chlorine for pools and spas
Compressed Gas Cylinders including fire extinguishers.

No
No

No
No

Liquid Bleach
Spillable Batteries (sodium)
Note: except those properly installed for use of wheelchairs
Lithium battery ≤100wh
100- 160wh Lithium battery when damaged or defective.
Spray Paint
Tear Gas

No
No

No
No

Yes
No
No
No

Yes
No
No
No

Bows and Arrows
Knives
Combs
Peddles
Brooches

No
No
No
No
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Native Crafts

No

Yes

Souvenirs/ Arts and Crafts:
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No. 15 Revision 5

CASAS ADVIESPAMFLET
Onderwerp:

LIJST van VERBODEN en BEPERKT TOEGESTANE ARTIKELEN

Datum:

23 december 2020

Algemeen:
In gevolge de Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart in Suriname van 12 Maart 2002
(S.B. 2002 no.24) is het verboden om in bepaalde gebieden van een luchthaven en aan
boord van een luchtvaartuig te hebben: explosieven, wapens, munitie, giftige stoffen,
radioactieve of hoog magnetische materialen, brandbare substanties, oxiderende
substanties, corroderende stoffen, scherpe/zure substanties en substanties die een sterke
geur hebben en andere gevaarlijke goederen. De Minister belast met burgerluchtvaart is
bevoegd om een ontheffing op dit verbod te verlenen.
Dit Adviespamflet is gewijzigd met ingang van 23 december 2020
Dit Adviespamflet is bijgesteld als gevolg van een verandering van de ICAO richtlijnen en
beste praktijk ervaringen van andere Lidstaten, ter voorkoming of bestrijding van het
gebruik van deze beperkt toegestane of verboden items om over te kunnen gaan tot een
daad van onrechtmatige inmenging tegen de burgerluchtvaart en om de veiligheid aan
boord van luchtvaartuigen te waarborgen.
Doel:
Dit CASAS Adviserend Pamflet (CAP) geeft richtlijnen met betrekking tot hoe bepaalde
goederen of artikelen al dan niet door passagiers kunnen worden vervoerd in hun
handbagage of ruimbagage of allebei. Goederen of artikelen die verboden zijn om
getransporteerd te worden in handbagage en/of in ruimbagage mogen niet worden
meegenomen in beveiligde ruimten op een luchthaven en aan boord van luchtvaartuigen.
Opmerking: Goederen of artikelen die verboden zijn voor transport in handbagage van
passagiers mogen niet verkocht of verhandeld worden in “verkooppunten” in de Passagiers
hallen.
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Goederen en/of artikelen die tijdens controle aangetroffen worden en ter discretie van de
luchtvaartmaatschappij, als verboden worden gekwalificeerd mogen verwijderd en
afgehandeld worden overeenkomstig de CASAS goedgekeurde en geldende "veiligheid
verwijderd artikel" Procedure.
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De navolgende lijst dient als leidraad maar is niet gelimiteerd tot slechts deze artikelen:
Mag ik het meenemen als?

Handbaggage

Ruimbaggage

Ja
Neen
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Neen
Ja

Ja
Ja
Ja

Neen
Ja

Ja
Neen

Ja

Ja

Neen

Neen

Ja

Ja

Ja

Ja

Persoonlijke Items:
Sigaar snijders (screeners discretie is van toepassing)
Kurkentrekkers
Nagelriem /opperhuid snijders ( zie restrictie op scharen)
toegestaan)
De
Hulpmiddelen voor reparatie van bril monturen, inclusief
kleine schroevendraaiers.
(screeners discretie is van toepassing)
Oogwimper Kruller
Brei en Haak Naalden
Messen (boter messen) met ronde of stompe punt van metaal,
keramische of plastiek met een lemmet korter dan 5 cm of 2
inches zijn toegestaan in de handbagage of als bestek aan boord
van een luchtvaartuig.
Elke lengte puntige en scherpe messen
Aanstekers
Opmerking: Het is toegestaan om één aansteker en een doos
veiligheidslucifer bij zich mee te dragen alsook mee te nemen.
Aanstekers met niet geabsorbeerde vloeibare brandstof en her-vul
baar butaan aanstekers worden niet toegestaan in ruimbagage.
De Internationale Burger Luchtvaart Organisatie (ICAO),
technische instructies voor het veilig vervoer van gevaarlijke
goederen, heeft bepaald dat passagiers en bemanningsleden
reizend door de lucht slecht één (1) aansteker bij zich aan boord
van een vliegtuig mogen meenemen. Tijdens de gehele vlucht
moet de aansteker bij hun worden gehouden.
Passagiers en bemanningsleden mogen de aansteker niet in hun
ruimbagage of hun handbagage plaatsen na beveiliging
screening op de luchthaven.
Aangezien aanstekers onder de (vloeistoffen, Gels en
spuitbussen) eisen vallen, mogen aanstekers worden
meegenomen door de passagiers en bemanningslid, in de één
liter Zip-lock zak tijdens de screening. Echter zodra de zak van is
onderzocht, moet de aansteker worden verwijderd uit de Ziplock zak en moet deze te allen tijde worden gedragen in de
kleding door de passagiers of de bemanningslid.
Nagel knippers en kartonnen nagel vijlen
Puntige metalen, keramische of plastieken nagelvijlen met een
lengte van langer dan 5cm of 2 inch zijn niet toegestaan op de
personen.
Persoonlijke verzorging toilet artikelen:
make-up, zeep en shampoo, als ook parfums of colognes en
aërosolen, zoals haarlak en deodorant in beperkte
hoeveelheden maar niet meer dan 3.4 oz. in een niet
transparante flacon.
Poedervormige, korrelvormige of geperst make-up, bad
zouten, talkpoeder niet in een vloeistof of gel vorm en
minder dan 350 ml.
Zie informatie betreffende vloeistoffen, gels en spuitbussen
toegestane hoeveelheden
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Handbaggage

Ruimbaggage

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen

Ja

Speelgoed Transformeerbare Robotten

Ja

Ja

Speelgoed Wapens ( niet realistische replica's)

Ja

Ja

Niet puntige Pincetten
Paraplu's (toegestaan in hand bagage mits ze geïnspecteerd zijn
op verborgen of verboden artikelen).
Wandelstok (toegestaan in handbagage nadat ze zijn
geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat verboden voorwerpen
niet worden verborgen)
Vloeistoffen, Gels en /of Aerosol:
In verpakking van 100ml (3.4 fl.oz) of kleiner en geplaatst in een 1
liter zip- lock transparante plastic tas.
Voorgeschreven medicamenten in de vorm van vloeistof, gels
en aerosol met een duidelijke farmaceutisch etiket.

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Mag ik het meenemen als?
(Veiligheid) Scheermessen
(inclusief wegwerpscheerapparaat met vast scheermes)
Schaar met botte punt van metaal, keramische of harde kunststof
met bladen korter dan 5 cm of 2 inches.
Schaar van metaal, keramische of harde kunststof met scherpe
punten

Uitzonderingen:
- Per persoon is toegestaan een fles van 12 fl.oz/340 ml
Instant handontsmettingsmiddel op Alcohol basis (isopropyl,
ethyl of n-propanal) van 60%-70 % alcohol. (afzonderlijk
gescreend bij checkpoint).
- Poeder of vloeibare baby formule/melk (met inbegrip van
borstvoeding tot 2,000ml) en voedsel in containers voor
consumptie tijdens de (reistijd)vlucht voor een baby of klein
kind.
- In overeenstemming met de gewijzigde regels wanneer ze
reizen naar het grondgebied van de Verenigde Staten en EU
territoriums met een baby of peuter: mag babyvoeding,
borstvoeding, levensmiddelen en sap in redelijke
hoeveelheden van meer dan 3.4 oz., t/m 350ml. mee
genomen worden.
- Zelfs als u niet reist met een baby is het u toegestaan om
maximaal 350 milliliter babyvoeding mee te dragen. Deze
items uit uw zip-top zak verwijderen en ze aanbieden voor
inspectie bij de veiligheidscontrole.
Bevroren moedermelk/borst voeding.
Alcohol
Gebracht van buiten de Luchthaven beveiliging controlepost.
Alcohol aangeschaft binnen de luchthaven beveiligde gebieden en
vervoerd in een verzegelde 1liter zip-Lock, plastic zak vergezeld van
de aanschaf nota.
Opmerking: Tot een hoeveelheid van 5 liter aan alcoholisch drank
met een alcoholgehalte van minder dan 70 procent is toegestaan
per persoon als handbagage indien gekocht binnen de luchthaven
veiligheid beperkt gebieden (belastingvrij).
Niet voorgeschreven medicijnen (vloeistof, gels en/of aerosol)
en vloeistoffen zoals water, sap of vloeibare voedingsstoffen of
gels voor diabetische of andere medische behoeften.
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Ja
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Ja

Ja

Neen

Ja

Ja

Ja

Neen

Ja
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Handbaggage

Mag ik het meenemen als?

Ruimbaggage

Medicatie en Speciale Hulp Behoeften Apparaten:
De braille notitieblad, Lei en Naald, de Vergroting Apparaten:
Materiaal/ apparaten in verband met suikerziekte, zijn
toegestaan in hand bagage indien zij geïnspecteerd zijn op
verborgen/verboden artikelen. Deze kunnen zijn: insuline en
insuline geladen wegwerp producten; flesjes of doos met
individuele flesjes, injecteurs: pennen; infusies, en voorgeladen
spuiten en een onbeperkt aantal ongebruikte spuiten, wanneer
insuline inbegrepen is, lancet, bloedglucose meters, test strip
voor de bloedglucosemeter, insulinepompen en de
insulinepomp benodigdheden.
De insuline in welke vorm dan ook, moet van een duidelijk met
een professioneel gedrukt etiket voorzien zijn. Het medicijn
moet te identificeren zijn aan het farmaceutisch etiket of de
vervaardigers naam.
Pillen of spray van nitroglycerol voor medisch gebruik (indien
duidelijk voorzien van een professioneel gedrukt etiket dat de
fabrikant identificeert).
Prothetische hulpmiddelen en toestellen, inclusief een
boor, alle moersleutels en trekkrachtkokers die worden
gebruikt om prothetische apparaten aan te zetten of te
verwijderen van het prothetische apparaat door het
individu of metgezel.
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Handbaggage

Ruimbaggage

Ja

Neen

Elektrische (batterij aangedreven) scheer- en
massageapparaten, make-up airbrush en tandenborstel.
Camera Apparatuur en Camcorders
Het ruimbagage screening apparatuur zal onontwikkelde film in
camera-apparatuur beschadigen. We raden u aan om
onontwikkelde film en camera's met onontwikkelde folie in uw
handbagage te plaatsen of onontwikkelde film mee te nemen
naar checkpoint en de screener te vragen een handmatige
inspectie uit te voeren.

Ja

Ja

Ja

Ja

Laptop Computers en Tablet Computers

Ja

Ja

Mag ik het meenemen als?

Elektronische apparaten:
Elektronische sigaretten, persoonlijke vaporizers, elektronische
nicotine leveringssystemen.
Opmerking: Zodra de E-sigaret of soortgelijke apparaat is
gescreend, moet het worden verwijderd uit de zak en moet het
worden vervoerd door de passagier of bemanningslid op hun
persoon.

Mobiele en Slimme apparaten:
Slimme mobiel, cellulaire of mobiele telefoons
Opmerking: Normale afmetingen zijn lengte 16cm x
breedte 9,3 cm x hoogte 1,5 cm.

Ja

Ja

Ja

Ja

Slimme bagage
Uitgerust met verwijderbare ≤100 wh. Lithiumbatterij

Ja

Neen

Indien de lithiumbatterij wordt verwijderd en op de juiste
manier wordt opgeborgen en gebruikt als normale
bagage trolley

ja

Neen

Lithum-ion batterij aangedreven Self balancing en Movement
apparaten zoals: hover-/air/wave-board, uni wheel en evoertuigbagage, zelfs wanneer de batterijen zijn losgekoppeld
of verwijderd.
Vrijstelling kan tijdig bij de betrokken exploitant van het
luchtvaartuig worden aangevraagd in geval van fysiek
gehandicapte passagiers.

Neen

Neen

Bepaalde Merken en typen mobiele telefoons kunnen mogelijk
voor transport geweerd worden door
luchtvaartmaatschappijen.
Persoonlijke gegevens assistenten (PDA's)
Opmerking: Er gelden beperkingen op het gebruik van
deze en andere elektronische apparaten tijdens uw
vlucht.
Op alle vluchten naar het grondgebied van de VS is het
verplicht dat alle voorgeselecteerde en voortdurend
willekeurige gekozen passagiers in het bezit van
draagbare elektronische apparaten met grotere afmeting
dan een normale mobiele of smart telefoon/mobiel,
moeten worden gescreend.
Met uitzondering van medische apparaten.
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Handbaggage

Mag ik het meenemen als?

Ruimbaggage

Scherpe voorwerpen:
Doos snijders / Karton mes

Neen

Ja

Ijs haken, bijlen en ijs prikkers/brekers

Neen

Ja

Jachtmessen elke lengte of type

Neen

Ja

Vlees hamers, Vlees bijlen
Sabels, met inbegrip van godsdienstige of ceremoniële.

Neen
Neen

Ja
Ja

Zwaarden, met inbegrip van godsdienstige of ceremoniële.
Notitie: Elk scherp voorwerp in ruim bagage zal in een schede
gestoken moeten zijn of veilig verpakt zijn om verwonding aan
bagage afhandelaars en screeners te voorkomen.

Neen

Ja

Honkbal knuppels

Neen

Ja

Bogen en Pijlen

Neen

Ja

Cricket Knuppels

Neen

Ja

Golf clubs

Neen

Ja

Hockey stokken
Lacrosse Stokken
Biljart stokken
Ski Polen
Speer Kanonnen/geweren:
Opmerking:
Enige scherp voorwerp in ruimbagage zal in een schede
gestoken moeten zijn of veilig verpakt zijn om verwonding aan
bagage afhandelaars en inspecteurs te voorkomen.

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Sport Artikelen:

Geweren en Vuurwapens:
Munitie
Opmerking:
Als vrijstelling is verleend door de bevoegde autoriteiten zoals
de PG, de Minister belast met burger Luchtvaart en de Douane.
Doe navraag bij uw luchtvaartmaatschappij of reisbureau om na
te gaan als munitie is toegestaan in gecontroleerd bagage bij de
luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt. Als munitie is
toegestaan, moet dit worden verklaard bij de
luchtvaartmaatschappij tijden de in-check-in proces.
Munitie voor kleine persoonlijk wapens moet veilig worden
verpakt in dozen van glasvezel, hout of metaal of andere
verpakking specifiek bestemd voor het vervoer van kleine
hoeveelheden van munitie. Vragen over de beperkingen of
vergoedingen, indien die van toepassing zijn.

Neen

Ja
alleen wanneer
officieel vrijgesteld
en toegestaan

Windbuks pistolen/geweren
Samengeperste Lucht geweren
Opmerking: Bij het meenemen als ruimbagage mag de
persluchtcilinder niet in het pistool worden geplaatst en moet
gescheiden worden gehouden.

Neen

Ja

Neen

Ja
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Handbaggage

Ruimbaggage

Neen

Ja
alleen wanneer
officieel vrijgesteld
en toegestaan

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Neen
Neen
Neen
ja
Ja
Ja

(Hak) Bijlen en Houthakkersbijlen
Vee prikkers
Koevoeten

Neen
Neen
Neen

Ja
Ja
Ja

Hamers

Neen

Ja

Boren (met inbegrip van draadloze draagbare boren)

Neen

Ja

Zagen (met inbegrip van draadloze draagbare zagen)

Neen

Ja

Schroevendraaiers
(behalve die in de uitrustingen van de brilmontuur reparatie ter
discretie van de screener)

Neen

Ja

Moersleutels en Buigtang

Neen

Ja

Mag ik het meenemen als?

Vuurwapens:
Sport Vuurwapens of oorlog wapens en Licht/sein pistool of
geweer.
Opmerking: Als vrijstelling is verleend door de bevoegde
autoriteiten zoals de PG, de minister belast met burgerluchtvaart
en de Douane. Doet u navraag bij uw luchtvaartmaatschappij of
reisbureau om te weten te komen als vuurwapens zijn toegestaan
in ruim bagage bij de luchtvaartmaatschappij waarmee u zal
reizen. Als vuurwapens zijn toegestaan, dan moet worden
verklaard aan de luchtvaartmaatschappij bij de check-in balie.
Wordt het vuurwapen als ingecheckte bagage meegevoerd dan
moet het in een vergrendelde harde-zijdige container verpakt
zijn.
Aanstekers van vuurwapens
Kruid
Delen van Vuurwapens en Geweren
Korrel pistolen
Realistische Replica's van Vuurwapens
Start sein/signaal pistolen

Vakman Gereedschappen:

Gevecht Kunsten/ Zelf verdediging artikelen:
Billy Clubs

Neen

Ja

Black Jacks

Neen

Ja

Hand gewricht beugels

Neen

Ja

Mace en Peper spray

Neen

Neen

Gevecht kunst Wapens

Neen

Ja

Wapen stokken/Gummi stokken

Neen

Ja

Nunchakus

Neen

Ja

Stun Guns / Schokkende Apparaten

Neen

Ja

Werp Ster
Opmerking: Alle scherpe voorwerpen in de ruim bagage moeten
worden omwikkeld of verpakt om letsel aan bagageafhandelaars en beveiligingsbeambten te voorkomen.
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Mag ik het meenemen als?

Handbaggage

Ruimbaggage

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen
Neen
Neen
Neen

Neen
Neen
Neen
Neen

Neen

Neen

Explosieve materialen:
Slag pennen
Dynamite
Vuurwerk
Fakkels in welke vorm dan ook
Handgranaten
Plastic Explosieven
Realistische replica's van explosieven

Ontvlambare voorwerpen:
Spuitbus, met uitzondering van persoonlijke verzorging of
toiletartikelen in beperkte hoeveelheden, zie Vloeistoffen,
Gels en/ of Spuitbussen
Brandstoffen, waaronder kookbrandstoffen en ontvlambare
vloeibare brandstof.
Gasoline
Gasfakkels
Aansteker vloeistof
Strike-anywhere Matches
Opmerking: Maximaal 1 doos of boekje veiligheid (normale)
lucifer zijn toegestaan als handbagage, echter zijn alle lucifer
soorten verboden in ingecheckte ruim bagage.
Terpentine en verfverdunner

Chemische stoffen en andere gevaarlijke items:
Chloor voor zwembaden en kuuroorden
Gecomprimeerde gasflessen inclusief brandblussers.

Neen
Neen

Neen
Neen

Vloeibaar bleekmiddel
Morsbare batterijen (natrium - vloeistof)
Opmerking: behalve die goed geïnstalleerde Lithium batterij
voor gebruik van rolstoelen.
Lithium batterij ≤100wh

Neen
Neen

Neen
Neen

Ja

Ja

Beschadigde of defecte 100 - 160wh Lithium batterij

Neen

Neen

Spuitverf

Neen

Neen

Traangas

Neen

Neen

Souvenirs/ Kunsten en Ambachten:
Bogen en Pijlen

Neen

Ja

Messen

Neen

Ja

Kammen

Neen

Ja

Voetstukken

Neen

Ja

Ja

Ja

Neen

Ja

Broches
Inheemse Ambachten
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