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Uitsluitingslijst  
(lijst van niet-certificeerbare aanbiedingen) 
 

1. Producten waarvan de verkoop wettelijk ver-
boden is 

Hiertoe behoren vooral, maar niet uitsluitend, ver-
boden wapens en illegale drugs.  

Voorbeelden: Vlindermessen, als andere voorwer-
pen gecamoufleerde messen, boksbeugels en 
ploertendoders 

Verder geldt dit ook voor producten waarvoor wet-
telijke beperkingen voor de verkoop gelden, voor 
zover niet is voldaan aan de betreffende wettelijke 
voorwaarden. 

Voorbeeld: alleen op recept verkrijgbare medicij-
nen 

2. Vuurwapens en munitie   

Hier vallen alle vuurwapens onder, maar ook alle 
perslucht-, gasdruk- en veerdrukwapens, voor 
zover deze niet zonder vergunning aangeschaft 
mogen worden. 

Voorbeelden: geweren, pistolen, kruisbogen, ver-
gunningsplichtige luchtdrukwapens (softair) en 
paintballwapens  

3. Imitatiewapens 
Dit omvat zowel bedrieglijk echt uitziende imitaties 
van vuurwapens alsook onbruikbaar gemaakte 
echte vuurwapens. 

Voorbeelden: als echte geweren of pistolen uit-
ziende softair- of paintballwapens, decoratieve 
wapens (geweren, revolvers, pistolen) 

4. Problematisch aanbod uit het erotische seg-
ment 
Als problematisch gelden media, afbeeldingen en 
andere content die een gemiddelde beschouwer 
als pornografisch of obsceen ervaart. 

Voorbeelden: pornografische films, onnodig expli-
ciete productpresentaties, problematische fetisjva-
rianten (bijv. adult baby, extreme BDSM-varianten) 

Bovendien geldt dit voor artikelen uit het erotische 
segment die een hoog risico op blijvende gezond-
heidsschade met zich meebrengen. 

Voorbeelden: instrumenten zoals katheters en 
infusienaalden die alleen door deskundig medisch 
personeel zouden moeten worden gebruikt 

 

5. Producten met een nationaalsocialistisch, 
racistisch of xenofoob karakter, ongeacht het 
feit of dit strafrechtelijk relevant is 
Dit geldt vooral voor artikelen die geschikt zijn om 
nationaalsocialistisch gedachtegoed uit te dragen 
of die het NS-regime op een niet-kritische, bagatel-
liserende of verheerlijkende wijze presenteren. 

Voorbeelden: Artikelen met hakenkruizen en SS-
tekens, oorlogsvlaggen van het 3e Rijk (alle ver-
sies), portretten en actiefiguren van nationaalsocia-
listische functionarissen en soldaten, problemati-
sche leuzen (“Met Duitse groet”) 

6. Valse oorkonden en identificatiebewijzen 
Dit omvat behalve vervalsingen van officiële identi-
teitsbewijzen ook valse getuigschriften, certificaten 
of diploma's 

Voorbeeld: Verkoop van doctorstitels 

7. Illegaal kansspelen 
Dit omvat alle soorten kansspelen die niet de juiste 
toestemming hebben gekregen van de autoriteiten 
in overeenstemming met de wet en daarom is de 
organisatie of bemiddeling ervan verboden. Dit 
geldt in het bijzonder voor gevallen waarin de or-
ganisatie of bemiddeling van kansspelen op het 
internet plaatsvindt. 

Voorbeelden: online weddenschappen, online lote-
rijen, online casino's enz.” 

 

8. Buitenaardse percelen en vergelijkbare rech-
ten 

Hieronder valt elk aanbod voor de verwerving van 
het eigendom over percelen en vergelijkbare rech-
ten op hemellichamen in het heelal, omdat derge-
lijke transacties juridisch niet mogelijk zijn. 

Voorbeelden: percelen op de maan, sterren op 
naam dopen                                                 

9. Paranormaal aanbod      
Dit betreft aangeboden diensten op het gebied van 
esoterie en magie - vooral voor zover daarbij hulp 
wordt beloofd bij emotionele en psychische pro-
blemen. 

Voorbeelden: aanbod voor esoterische consulten 
per telefoon, chat of e-mail, waarzeggers, vervloe-
kingen en bezweringen 
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10. Producten die potentieel schadelijk zijn 
voor de gezondheid 
Als problematisch gelden vooral psychoactieve 
stoffen die worden aangeboden voor consumptie 
als roesopwekkend middel. 

Voorbeelden: „Legal Highs“, „Herbal Highs“, „Re-
search Chemicals“ 


