
Met benzinebrander de lucht in? 
 
Tekst: Belle Prinssen-Groot 
 
Het meenemen van een benzine of multi-fuelbrander tijdens een vlucht kan 
uitlopen dat er Kalashnikovs op je gericht worden, aldus een briefschrijver 
aan Op Pad. Hij was niet de enige die zijn brander kwijtraakte op een 
vliegveld. Kan je dit voorkomen of moeten we massaal overgaan op houtvuur? 
Tijd voor een onderzoek. 
 
Een (bewerkt) fragment uit een van de brieven die de redactie ontving over dit 
onderwerp: 'Op het vliegveld Sheremetjevo bij Moskou vertelde KLM-personeel 
mij dat het MSR-tankje en -pompje te gevaarlijk was om mee te nemen in het 
vliegtuig. Toen ik liet zien dat het tankje leeg en drukvrij was kwam er een lichte 
benzinelucht uit het tankje. Dit was dus helemaal fout. Ik mocht m'n spullen niet 
meenemen aan boord. Een reçu of verklaring werd botweg geweigerd. M'n uitleg 
en protest waren tevergeefs. Toen er uiteindelijk twee Kalashnikovs op me gericht 
werden heb ik het maar opgegeven. Bij wijze van hoge uitzondering heb ik achteraf 
de schade vergoed gekregen van de KLM,' aldus de briefschrijver. 
 
Een briefschrijfster uit Utrecht raakte haar MSR-brander kwijt op Manchester 
Airport. 'De fles had ik gelukkig geleegd en schoongemaakt. "Snif... snif... what's 
this? Benzinelucht?!" Zo'n vreemd ding had degene die incheckte nog nooit gezien. 
"This can't travel" was zijn enige commentaar. De fles werd met orange tape 
verzegeld waarna de brandweer het levensgevaarlijke object afvoerde.' Uiteindelijk 
vloog haar brander per luchtpost naar Nederland dankzij vrienden uit Manchester 
die hem mochten afhalen. 
 
Een derde slachtoffer maakt zich vooral kwaad over de willekeur, waardoor hij op 
het ene vliegveld probleemloos passeerde terwijl hij op een ander zijn spullen 
kwijtraakte: 'Op Schiphol vroegen ze tijdens het scannen welk raar ding ze zagen in 
mijn handbagage. Ik vertelde dat het een brander was en kon doorlopen. De rugzak 
met drie brandstofflessen kwam zonder problemen aan boord. Op de terugreis van 
Seattle naar New York werd gevraagd of we branders of brandstofflessen bij ons 
hadden. Omdat ik nattigheid voelde zei ik één nieuwe ongebruikte brander bij me 
te hebben en één fles. Die moest ik uit mijn bagage halen. Ze roken aan de fles en 
toen was het mis. Na veel zeuren mocht ik de fles schoonmaken maar die bleef 
toch een beetje naar benzine ruiken. De fles werd toen in beslag genomen. Het 
luchtvaartpersoneel beriep zich op de IATA-regels op het ticket. Op het vliegveld 
in New York werd ons niets gevraagd zodat we zonder trammelant terugvlogen 
naar Nederland. Alle spullen zaten toen in onze rugzak.' 
 
Ticket 
Op het ticket van een luchtvaartmaatschappij aangesloten bij IATA1) staat dat het 
verboden is gevaarlijke stoffen mee te nemen zoals onder andere: ontplofbare 



stoffen, samengeperste gassen (inclusief spuitbussen), brandbare vloeistoffen, 
toxische stoffen, radioaktieve stoffen, bijtende stoffen, magnetische, schadelijke, 
prikkelende en onwelriekende stoffen. 
In de folder 'Kan ik dit meenemen?' over het vervoer van gevaarlijke stoffen per 
vliegtuig, uitgegeven door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, wordt iets 
verder ingegaan op stoffen en producten die niet meemogen in de vliegtuigbagage. 
De benzine- of multi-fuelbrander wordt daar echter niet met naam in genoemd. 
Wat wel genoemd wordt zijn onder andere propaan, butaan, campinggas, 
zuurstofflessen, terpetine, spiritus, benzineaanstekers en sommige fotochemicaliën. 
Een heleboel ogenschijnlijk normale dingen mogen niet mee in een vliegtuig, zo 
leert de folder ons. Zoals een kwikthermometer want wanneer die breekt kan het 
kwik het aluminium plaatmateriaal van het vliegtuig aantasten of bijvoorbeeld een 
boekje lucifers, dat te makkelijk ontvlambaar is. Behalve aan het vliegtuig kunnen 
dergelijke producten ook schade aanbrengen aan andere bagage of reageren met 
andere goederen. 
 
Gevaarlijke stoffen 
Op basis van welke bepalingen mag een benzine- of multi-fuelbrander nou niet 
mee? Dhr. Erwin Deelder van de KLM Vliegdienst en expert op het gebied van 
vervoer van gevaarlijke stoffen: 'Twee internationale organisaties geven een 
handleiding uit over het vervoer van gevaarlijke goederen, ICAO2) en IATA. In de 
blauwe sectie van het ICAO-boek staan zo'n 3500 zogenaamde 'dangerous goods' 
die niet meemogen in de bagage. De bepalingen in het ICAO-handboek zitten 
verankert in onze luchtvaartwetgeving. Wat ICAO publiceert staat ook in het 
IATA-boek, dat vaker gebruikt wordt omdat het handzamer is. Zodra een 
maatschappij Nederland in vliegt zal ze zich moeten houden aan de Nederlandse 
Luchtvaartwet en dus aan die internationale bepalingen.' 
 
'Benzinebranders3) worden niet specifiek genoemd in de diverse publicaties omdat 
de markt telkens innoveert. Zou je items als de MSR-branders gaan opnemen in de 
beschrijving dan ontstaan er eindeloze lijsten met duizenden items die op de een of 
andere manier gevaarlijk kunnen zijn. De bepalingen zullen daarom nooit 
verwijzen naar een bepaald type brander of fles,' aldus Deelder. 
 
In de handboeken staan ook artikelen die gedoogd worden in de bagage, de 
zogenaamde 'acceptable goods'. Daar vallen zaken onder als alcoholische dranken 
mits het alcoholpercentage niet hoger is dan 70%, toiletartikelen zoals hairspray en 
parfum, medicamenten, een kooldioxide-patroon ten behoeve van een mechanische 
protese, elektrische rolstoelen (met accu), droog ijs om bedervelijke waar te 
conserveren, duiklampen, een persluchtcylinder mits leeg en één 
sigarettenaansteker per persoon. Geen enkel type campingbrander komt in deze lijst 
voor. 
 
Kunnen benzinebranders, die toch een zekere populariteit genieten, in de lijst 
'acceptable goods' worden opgenomen? 



'Dat wordt heel lastig. Dan moet je een algemene omschrijving gaan maken. 
Zouden ze zo populair worden als die Camping-Gaztoestellen, dan kan je 
inderdaad overwegen daar een bepaling over op te nemen. De fabrikanten zouden 
daar voor moeten lobbyen. Maar zo zijn er meer items die hier in aanmerking voor 
komen. De verwachting is echter dat de bepalingen alsmaar strenger worden. Uit 
internationale ongelukkenraportages blijkt namelijk dat er ongelukken gebeuren 
met dit soort zaken. Waardoor er eerder een afbouw zal zijn. We voegen ook steeds 
meer dingen aan de lijst 'dangerous goods' toe.' 
 
Wat gek dat een spuitbus haarlak wel meemag.  
'Zal die regelmatig ongemak veroorzaken dan zullen de daarvan toegestane 
hoeveelheden ook verder teruggebracht worden. We gaan er internationaal echter 
van uit dat haarlak aanmerkelijk minder gevaarlijk is dan benzine, ook gezien het 
aantal meldingen.' Volgens Deelder kunnen sancties op overtredingen van deze 
bepalingen zwaar zijn.  
 
Hoe verklaart u dan dat een lezer juist een vergoeding heeft gekregen van KLM? 
'Ik denk dat de KLM naar deze passagier zeer coulant is geweest. Voor hetzelfde 
geld was hij in Canada of Amerika juist beboet, wat hem al snel zo'n vijftien à 
twintigduizend dollar had kunnen kosten. Ook in Nederland kan er een sanctie 
opgelegd worden tot, naar ik meen, maximaal 5000 gulden momenteel. En dat is 
terecht, vinden wij.' 
 
Maar de flessen van de meeste benzinebranders kunnen leeg en open meegenomen 
worden en staan dan niet onder druk. Je kan ze zelfs schoonmaken en laten 
uitdampen. En het komfoor brandt zichzelf schoon wanneer de toevoer 
dichtgedraaid wordt. 'We kunnen van de gemiddelde passagier niet verwachten dat 
die precies weet wat hij moet doen. Ons vertrouwen gaat daarbij zo laag dat we die 
lege brander toch niet accepteren, want leeg is vaak vol is onze ervaring. Mensen 
proberen de meest vreemde dingen mee te nemen, beweren vaak dat iets leeg is 
terwijl het vol is, ze kennen de gevaren niet. Het publiek is makkelijk, men is 
slordig met eigen veiligheden.' 
 
Cockpitbemanning 
'Je hebt bij kampeervluchten al snel dertig à vijftig van die branders aan boord en 
dat is niet acceptabel. Ons personeel wordt daarom opgeleid te vragen aan 
passagiers of ze misschien kampeergas of een brander bij zich hebben. Want 
komen die dingen aan boord, dan liggen ze op locaties waar niemand bij kan en 
waarvan de cockpitbemanning bij problemen niet weet waar ze aangetroffen 
kunnen worden. Dat er toch af en toe dergelijke spullen aan boord komen is helaas 
onvermijdelijk omdat het een ondoenlijke zaak is alle bagage honderd procent te 
controleren. Vandaar dat we peperdure campagnes voeren met ticket-publicaties, 
posters en folders.' 
 



De brander mag dus niet mee in de normale bagage. Is er een alternatief? 'De 
brander zou nog meegenomen kunnen worden, die moet dan schoon en leeg zijn, 
maar de cylinder of fles onder geen beding. De brander is dan eigenlijk geen 
dangerous goods-item.' 
 
En als ik een nieuwe, ongebruikte fles meeneem? 
 'Dat soort procedures, daar ga ik vanaf dit bureau niet in mee. Binnen de kortste 
keren krijg ik dan foutmeldingen omdat mensen toch gaan proberen hem gevuld 
mee te nemen. Je kan die collega achter de incheckbalie ook niet belasten met het 
beoordelen van dit soort zaken, of de brander wel of niet leeg is danwel ruikt, want 
daar hebben ze niet genoeg tijd en specifieke kennis voor.' 
 
'Je mag overigens als luchtvaartmaatschappij, vanuit je ervaring, veiligheids- en 
kwaliteitseisen, altijd stringenter zijn dan de bepalingen. De security bij de gate 
handelt over het algemeen correct als men zover gaat dat men iets in beslag neemt. 
Ze treffen de meest vreemde dingen aan in bagage, ik heb legio voorbeelden. 
Mensen willen bijvoorbeeld pakketten vuurwerk meenemen om oud- en nieuw te 
vieren op hun vakantieadres en een man wilde eens 350 wegwerpaanstekers 
meenemen naar India. Dat soort dingen kan natuurlijk absoluut niet.' 
 
Zijn er alternatieven?  
'Onder bepaalde voorwaarden kunnen sommige dingen nog als vracht vliegen. Een 
speciaal bedrijf moet daar dan documenten bijmaken en het speciaal inpakken. 
Maar dat is peperduur. Je praat dan voor bijvoorbeeld de bestemming Verenigde 
Staten al gauw over een toeslag van zo'n 400 à 500 gulden.' 
 
En een eventuele speciale verpakking? Zoiets als fietsdozen. 
'Theoretisch kan je voor alles een verpakking produceren maar dat is heel moeilijk. 
Twee Canadeze luchtvaartmaatschappijen hebben dat geprobeerd voor 
rolstoelaccu's van gehandicapte passagiers, die daar nota bene afhankelijk van zijn. 
Maar dat is geflopt.' 
 
Bij een telefonische steekproef vertelden vijf van de twaalf maatschappijen mij dat 
een lege, schone brander met fles meemocht in het vliegtuig. 
'Interessant, dit zou ik kunnen aankaarten bij de Dangerous Goods Board. De vraag 
is echter of je het ook zwart op wit zult krijgen van die maatschappijen. Verder heb 
je met locale staf in Nederland gesproken. De expert van de maatschappij zit echter 
altijd op de thuisbasis. Bovendien doet zich de vraag weer voor: wat is leeg? Ik zou 
dan met die experts van hun maatschappij willen praten over hun interpretatie van 
leeg. Onze ervaring is dat als de brander ooit gebruikt is, dat die nooit meer echt 
helemaal schoon wordt.' 
 
'De internationale pilotenorganisatie gaat zelfs nog een stap verder. Die zeggen 
zelfs dat het meenemen van flessen drank aan boord afgelopen zou moeten zijn. En 
dat tax free-winkelen daarom zou moeten plaatsvinden bij aankomst in plaats van 



bij vertrek. En dan hebben we het over een veel lichtere categorie dan waarin dit 
soort branders vallen,' aldus Deelder. 
 
Ontploffingsgevaar 
Hoe brandbaar kan een tankje leeg nog zijn dat er vliegmaatschappijen zijn die het 
weigeren? Dhr. Everwijn-Lange van het Technisch Informatie Centrum van Shell 
Nederland: 'In theorie is het zo dat, zolang je nog benzineresten ruikt, er nog 
benzinefracties aan het verdampen zijn. Dan dreigt er nog steeds 
ontploffingsgevaar, wanneer er niet voldoende geventileerd wordt. Het is helaas zo 
dat die benzineresten er nooit helemaal uit te krijgen zijn. Ik denk dat een open 
tankje in de rugzak voldoende geventileerd is en veilig zou moeten zijn. Maar leg 
me er niet op vast, want stel dat er wat gebeurt...' 
 
'Als je zo'n tankje wel mag meenemen wanneer het niet meer naar benzine ruikt 
dan kun je een heel eind komen met schoonmaakmiddelen die in autogarage's 
gebruikt worden. Twee merknamen die me als eerste binnenschieten zijn Sfarfega 
en Jizer. Daar zit een speciaal oplosmiddel in dat neutraliseert. Overigens zit dat 
ook in gewoon afwasmiddel.' 
 
'Maar waarom eigenlijk dat geknoei met benzinebranders?' vraagt hij zich af. 'Er 
zijn tal van redenen om geen benzine te gebruiken. Het is giftig, het kan ontploffen 
en is slecht voor het milieu.' Als ik hem vertel dat in verre landen benzine soms 
makkelijker verkrijgbaar is dan het juiste merk campinggas, oppert 
Everwijn-Lange: 'laat die avonturiers dan een houtvuurtje stoken!' 
 
Veiligheid 
'Leeg en schoongemaakt en zonder een spoor van brandstof valt de brandstoffles, 
als je de regels letterlijk neemt, niet onder dangerous goods en kan gewoon 
meegenomen worden.' Aan het woord is dhr. Neal McCulloch in Montreal, één van 
de drie autoriteiten binnen IATA op het gebied van 'dangerous goods'. 'Maar de 
check-in staf kan geen risico's nemen. Ze moeten een moeilijke beslissing maken 
en er zeker van zijn, in verband met de veiligheid. De luchtvaartmaatschappijen 
stellen zich hierdoor conservatief op in deze zaak. Vraag daarom altijd goed aan de 
luchtvaartmaatschappij of de brander meemag en welke procedures je dan moet 
volgen.' 
 
'Ik adviseer mensen contact op te nemen met de fabrikant van hun benzinebrander 
om advies in te winnen over de juiste manier van schoonmaken. Persoonlijk 
maakte ik de brander schoon met alcohol, dat de brandstofresten absorbeert en zelf 
snel verdampt.' 
 
Dhr. Beckers van het Technisch Informatie Centrum van Shell Nederland bevestigt 
dat alcohol een zeer geschikt oplosmiddel is om benzineresten mee schoon te 
maken. 'Omdat het een sterke geur heeft en snel verdampt.' Hij raadt aan de fles 
eerst schoon te maken met een zeepoplossing (afwasmiddel met heet water). 



'Behalve alcohol kan je ook heel goed contactcleaner of -spray gebruiken. Ook 
thinner werkt zeer goed. Na het reinigen moet je de brander goed laten uitdampen.' 
 
Voor nadere informatie, bijvoorbeeld of een specifiek product meegenomen mag 
worden, verwijst de eerder genoemde folder 'Kan ik dit meenemen?' naar de 
Rijksluchtvaartdienst (onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 
tel. 023-5663220. Volgens mevrouw Brandenburg die daar de telefoon opnam toen 
wij belden, mag de brander mee mits die leeg- en schoongemaakt is. 
 
Maar er is nog een alternatief, voor als je besluit het risico niet te willen nemen. 
Roebijn Hijlkema van PTT Post: 'Een brandschone benzinebrander mag vanaf het 
postkantoor goed verpakt verstuurd worden met een douaneverklaring erbij. Men 
gaat er dan blindelings van uit dat de inhoud goed schoongemaakt en in orde is, 
zoals verklaard. Je bent immers aansprakelijk indien er iets mis gaat met het 
pakket.' 
 
1) International Air Transport Association 
2) International Civil Aviation Organisation 
3) Uiteraard geldt telkens hetzelfde voor zogenaamde multi-fuelbranders. 
 


