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TSA regels voor bagage 
 
- D cell alkaline batterijen: meestal AA, AAA, C, D, 9 volt, knoopcel batterijen, enz. 
- D cell oplaadbare batterijen zoals nikkelmetaalhydride batterijen (NiMH) –en nikkel cadmium (Ni-Cd). 
- Jumpstarters met lithium ion batterijen. 
- Lithium ion batterijen (ook bekend als oplaadbare lithium, lithium polymeer, LIPO, secundair lithium). 
- Lithium ion batterijen van consumenten formaat (niet meer dan 8 gram aan eguivalente lithium inhoud 

of 100 wattuur (Wh) per batterij). Deze grootte omvat AA, AAA, 9-volt, mobiele telefoon, PDA, camera, 
camcorder, gameboy en standaard laptop batterijen.  

- Niet meer dan 2 lithium ion batterijen (meer dan 8 gram tot 25 gram aan eguivalente lithium inhoud 
per batterij). Deze grootte omvat laptop batterijen met verlengde levensduur. De meeste lithium ion 
batterijen voor consumenten zijn kleiner. Lithium ion batterijen met 101-160 wh zijn toegestaan als de 
luchtvaartmaatschappij ze goedkeurt. 

- Lithium metaal batterijen (ook bekend als niet-oplaadbare lithium, primair lithium) Deze batterijen 
worden vaak gebruikt voor camera’s en andere kleine persoonlijke elektronica. Batterijen van 
consumentenformaat (tot 2 gram lithium per batterij) mogen mee. Dat geldt ook voor alle niet-
oplaadbare batterijen voor persoonlijke filmcamera’s en digitale camera’s (AA, AAA, 123, CR123A, 
CR1, CR2, CRV3, CR22, 2CR5, enz.) alsmede de vuistronde lithium knoopcellen. 

 
Verboden 
- Autobatterijen, wet-cell batterijen of spillable batterijen zijn verboden in hand- en ruimbagage tenzij ze 

worden gebruikt voor het aandrijven van een scooter of rolstoel. Als je een reservebatterij voor een 
scooter of rolstoel moet inpakken, moet je dit mededelen aan de luchtvaartmaatschappij, zodat de 
batterij adequaat kan worden verpakt voor luchtvervoer. 

- Reserve lithium batterijen (zowel-lithium metal als lithium ion/polymeer) zijn verboden in ruimbagage. 
 
Batterij opladers 
- Lithium ion en lithium ion/polymeer zijn de meest voorkomende oplaadbare cell typen onder de 

draagbare opladers. Draagbare opladers zijn alleen toegestaan in handbagage. 
- Externe batterij opladers/power banks/niet-geïnstalleerde of reserve lithium ion batterijen moeten in 

handbagage worden gepakt. 

 


