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Nieuwe regels voor uw handbagage op alle vliegvelden binnen de Europese Unie  
 
Vanaf 6 november 2006 gelden voor alle vliegtuigpassagiers binnen de Europese Unie (EU), 
Zwitserland, Noorwegen en IJsland dezelfde, nieuwe regels voor wat mee mag in de 
handbagage. Vloeistoffen, gels en spuitbussen in de handbagage mogen alleen in kleine 
hoeveelheden (max. 100 ml per stuk) én op de juiste manier verpakt worden meegenomen. Dit 
geldt voor alle passagiers die vertrekken van, of overstappen op, een luchthaven binnen de 
Europese Unie.  
 
De nieuwe regels gelden voor vloeistoffen zoals water en andere drankjes voor consumptie. Ook 
geldt het voor gels, pasta’s, lotions en de inhoud van spuitbussen. Toiletartikelen zoals 
tandpasta, scheerschuim, haargel, lipgloss en crèmes vallen hier dus ook onder.  
 
Dit zijn de regels voor vloeistoffen in uw handbagage 
u kunt alleen nog vloeistoffen en gels meenemen in verpakkingen van niet meer dan 100 milliliter  
deze verpakkingen mogen alleen worden meegenomen in een doorzichtige plastic zak  
per persoon mag één doorzichtige plastic zak worden meegenomen  
 
de doorzichtige plastic zak mag niet groter zijn dan 1 liter  
de doorzichtige plastic zak moet hersluitbaar zijn.  
De doorzichtige plastic zak kunt u van huis meenemen.  
 
Tijdens de introductieperiode ontvangt u de doorzichtige plastic zak gratis op alle Nederlandse 
luchthavens.  
 
Uitzonderingen 
Er zijn drie uitzonderingen:  
 
- babyvoeding voor gebruik gedurende de gehele reis;  
- medicijnen voor gebruik gedurende de gehele reis;  
- speciale dieetvoeding voor gebruik gedurende de gehele reis.  



 
 
 
 
 
 
Na de ticket- en paspoortcontrole kunt u op de Europese luchthavens en in het vliegtuig van een 
Europese vliegtuigmaatschappij nog steeds uw (taxfree) aankopen doen. Vloeistoffen en gels die 
u ná de ticket- en paspoortcontrole of in het vliegtuig heeft gekocht, worden door de winkel of aan 
boord – wanneer nodig – voor u verpakt en verzegeld. Het zegel is één dag geldig. Als u op een 
volgende luchthaven moet overstappen mag u het zegel niet verbreken tot u op uw 
eindbestemming bent aangekomen.  
 
Apart aanbieden van uw handbagage  
Bij de ticket- en handbagagecontrole moet u alle vloeistoffen apart aanbieden. Voor de 
doorzichtige plastic zak geldt dat de verpakkingen er gemakkelijk in moeten passen en de zak 
gesloten is. De doorzichtige plastic zak moet gemakkelijk dicht kunnen en gesloten zijn. Ook 
jassen, colbertjasjes en grote elektrische apparaten, zoals laptops, moet u apart aanbieden bij de 
handbagagecontrole.  
 
Vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk  
Als gevolg van nieuwe regelgeving mogen passagiers die van een Britse luchthaven vertrekken 
slechts één stuk handbagage meenemen, ongeacht de klasse waarin wordt gereisd.  
 
Schiphol Travel, May 2007 

 
 
 


