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Verboden voorwerpen binnen FPC de Pompestichting 

Invoer verboden voorwerpen is strafbaar 

 

Voorwerpen Voorbeelden 

Drugs  

vermeld in de Opiumwet, 

waaronder: 

– Cannabis (hasj of wiet) 

– Cocaïne 

– Speed (amfetamine, pep, methamphetamine) 

– Amfetamine 

– GHB 

– LSD 

– Methadon 

– Paddo’s en truffels 

– XTC 

– Ketamine (special K) 

– Qat/khat 

– Crack 

– Benzodiazepinen/Benzo’s (slaap/kalmeringsmiddelen) 

– Ecodrugs 

– Lachgas 

– Poppers 

– DXM 

– PCP 

– 4-FA/4-FMP 

Alcohol en overige 

gedragsbeïnvloedende 

middelen 

– Elke vorm van alcohol bevattende dranken/ voedsel en alcoholvrije 

varianten (zoals alcoholvrij bier en wijn) 

– Designer drugs (nieuwe drugs) 

– Spice 

– Anabole steroïde 

Wapens en munitie 

vermeld in de wet wapens 

en munitie  

– Stiletto’s, valmessen en vlindermessen en andere opvouwbare messen 

– Boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, 

ballistische messen en geluiddempers voor wapens 

– Pijlen en pijlpunten 

– Katapulten 

– Andere door de Minister voor Rechtsbescherming en Veiligheid aangewezen 

voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of 

die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging 

geschikt zijn  

– Vuurwapens die niet onder een andere categorie vallen 

– Vuurwapens geschikt om automatisch te vuren 

– Stroomstootwapen 

– Voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen met giftige, 

verstikkende, weerloos makende, traan verwekkende en soortgelijke 

stoffen 

– Voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of 

door middel van ontploffing 

– Vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen 

– Toestellen die geschikt zijn om projectielen af te schieten (schietpen) 

– Werpmessen 

– Alarm- en startpistolen en –revolvers 

– Wapens waarvan het lemmet meer dan één snijvlak heeft 

– Degens, zwaarden sabels en bajonetten 

– Wapenstokken 

– Lucht-, gas- en veerdrukwapens 

– Kruisbogen en harpoenen 

– Traan verwekkende middelen (pepperspray, traangas etc.) 

– Andere voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden 

redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan 
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Voorwerpen Voorbeelden 

personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de 

categorieën vallen, zoals munitie. 

Explosieven Voorwerpen en grondstoffen bestemd voor het samenstellen van explosieven 

Kinderporno Kinderporno 

Geld – In de vorm van biljetten 

– In de vorm van munten 

– In de vorm van cryptovaluta (zoals bitcoins) 

– Voorwerpen die gelet op het gebruik naar hun aard als betaalmiddel 

worden ingezet zoals niet op legale in bezit zijnde telefoonkaarten en 

bankpassen en credit cards. 

Informatiedragers 

 

Elk medium dat wordt gebruikt om informatie op vast te leggen en eventueel te 

transporteren zoals: 
– E-reader 

– USB-stick 

– IPad/Tablet 

– IPod 

– Data recorder 

– Cd-rom 

– Memory card 

– MP3/4-speler 

Communicatiemiddelen Communicatiemiddelen een apparaat dat communicatie vergemakkelijkt of 

onder omstandigheden communicatie mogelijk maakt zoals: 
– Mobiele telefoon (klassieke vorm) 

– Smartphone 

– Ander communicatiemiddel (b.v. smarthorloge) 

– Dongel 

– Oplader 

– GSM-onderdelen die in samenstelling communiceren mogelijk maken 

– Film- videoapparatuur en fotocamera’s 

Overige voorwerpen  – Messen en andere steekwapens die niet strafbaar zijn op grond van de Wet 

wapens en munitie, met uitzondering van de messen die door de instelling 

zijn verstrekt  

– Voorwerpen die de schijn hebben als een vuur- of 

steekwapen te kunnen worden gebruikt (nepmes of nepvuurwapen  
– Drone 

– E-smoker 

– Energydranken 

– Pornografisch materiaal 

Overige voorwerpen  – Zaklantaarns, (brandende) kaarsen, olielampen, verrekijkers, telescopen 

– Voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard, zoals 

vibrators en sekspoppen 

– Post 

– Lectuur 

– Medicatie 

– Huisdieren 

 – Overige voorwerpen die door het hoofd van de instelling in de huisregels of 

afzonderlijk besluit verboden zijn gesteld voor bezoek:  

o Vloeistoffen (al dan niet alcoholhoudend) waaronder o.a. ook deodorant 

o Voedingsmiddelen 

o Diervoeders (tenzij specifieke toestemming zorgmanager) 

o Rookwaar, tenzij voor eigen gebruik van het bezoek (max. 1 pakje per 

bezoeker) 

o Vitaminepreparaten 

 


