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Controles en beveiliging
NIEUWE REGELGEVING VOOR INHOUD HANDBAGAGE
HANDBAGAGE VAN KRACHT VANAF 6 NOVEMBER
2006 !

Meer info

Bij het nemen van een vliegtuig zult u omwille van veiligheidsredenen onderworpen
worden aan een aantal controles. Er zal een controle (handmatige controle en/of
een controle door middel van detectieapparatuur) plaatsvinden van uzelf, uw
vliegtuigticket en/of identiteitskaart en uw bagage.
Procedures bij vertrek uit Oostende
Inchecken
U checkt in bij de balie van de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt. Hier toont u
uw identiteitskaart en uw vliegtuigticket. Uw koffer (ruimbagage) wordt gewogen,
voorzien van een label en via de bagageband afgevoerd. U krijgt een instapkaart.
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ruimbagagescreening. Indien uw ruimbagage manueel doorzocht wordt, wordt u
uitgenodigd bij deze controle aanwezig te zijn. Na deze controle is het verboden om
deze bagage nog te openen.
Veilig vliegen begint thuis ! Verboden en gevaarlijke voorwerpen
Luchtvaartmaatschappijen nemen (natuurlijk) talloze veiligheidsmaatregelen. U heeft
echter uw veiligheid én die van uw medepassagiers voor een belangrijk deel zelf in
de hand. Dat begint al bij het inpakken van uw bagage. Wij rekenen er dan ook op
dat elke reiziger rekening houdt met de volgende voorschriften :
1/ Neem geen verboden voorwerpen mee in uw bagage (zie lijst verboden
voorwerpen).
2/ Bovendien is het niet toegelaten om gevaarlijke voorwerpen (messen, zakmessen,
scharen, breekmessen, …) mee te nemen aan boord van het vliegtuig. Deze

voorwerpen horen thuis in de koffer die wordt ingescheept in de bagageruimte
(ruimbagage).
3/ Op 6 november 2006 werd een nieuwe regelgeving met betrekking tot de inhoud van de
handbagage van kracht. Nadere info omtrent deze regelgeving.
Bij overtreding worden alle verboden voorwerpen en/of gevaarlijke voorwerpen door de
beveiligingsagent in beslag genomen. U kan ze terug opvragen op het einde van uw reis bij
terugkomst in de luchthaven en dit binnen de zes maanden. Gelieve er eveneens rekening mee
te houden dat wanneer gevaarlijke voorwerpen uit uw handbagage verwijderd worden, u deze
niet meer bij uw ruimbagage kan laten voegen!
Bij twijfel, kunnen uw reisagent en luchtvaartmaatschappij nadere inlichtingen verschaffen. U
kan met uw vragen eveneens terecht bij de beveiligingsagenten van de luchthaven op het
telnr. 059 551 510.

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. De veiligheidsmaatregelen worden door onze
beveiligingsagenten nauwgezet toegepast. Wij rekenen hiervoor op de medewerking
van elke reiziger !
Veiligheidscontrole

Nadat u bent ingecheckt, volgt de controle van uzelf als passagier en uw handbagage. Uw
handbagage wordt op de lopende band geplaatst en gescreend door een X-Ray toestel. Door
deze screening wordt geen schade toegebracht aan gevoelige apparatuur (filmrolletjes,
laptops, CD-roms etc.)
Gelieve vervolgens, voordat u zich door de metaaldetectiepoort begeeft, in de daarvoor
bestemde plastic containers alle metalen voorwerpen te leggen die u bij zich heeft (GSM,
juwelen, polshorloges, broeksriemen, munten inbegrepen). Uw vest, overjas en zware
kledingstukken zullen eveneens gescreend worden.
Indien de metaaldetectie aangeeft dat er zich toch nog een stukje metaal op uw lichaam
bevindt, zal een beveiligingsagent u manueel fouilleren om na te gaan om welk voorwerp het
precies gaat. Indien een passagier verklaart dat het alarm veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld
een ingeplante botpen, veiligheids- of orthopedische schoenen of een kunstgewricht, zal de
beveiligingsagent een manuele fouille uitvoeren.
Passagiers met ingeplante medische toestellen worden op eenvoudig verzoek manueel
gefouilleerd waarbij ook geen handmetaaldetector wordt gebruikt.
U dient ten allen tijde de instructies van de beveiligingsagent op te volgen.

TicketTicket- en/of identiteitskaartcontrole
Nadat u de veiligheidscontrole bent gepasseerd, zal een hostess/steward uw
vliegtuigticket en/of uw identiteitskaart controleren. Indien u naar één van de
Schengenlanden reist, is er enkel een controle van uw vliegtuigticket.
De Schengenlanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje,
IJsland en Zweden.

Procedures bij aankomst in Oostende
* Via de borden 'Aankomst' en 'Uitgang' komt u bij de paspoortcontrole.
* Na de paspoortcontrole komt u bij de bagagebanden op de begane grond.
* Wanneer u uw bagage opgehaald hebt komt u bij de douane terecht.
* Als u niets aan te geven heeft kunt u verder lopen naar buiten.
Schengenlanden
Indien u uit een Schengenland komt hoeft u niet uw paspoort te laten zien. U kunt
dan rechtsreeks uw bagage ophalen. Wel loopt u nog langs de douane om eventueel
iets aan te geven.

