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BIJLAGE 1 
Overige EU-lidstaten 
 
- België: het rijden met méér dan 1 persoon in een auto is niet toegestaan, 
tenzij uit hetzelfde gezin. Taxi’s mogen maximaal 1 persoon vervoeren, tenzij uit 
hetzelfde gezin. Bij vervoer in essentiële sectoren maximaal 2 personen aan boord. 
Zeer strakke handhaving, met name aan de grenzen. Geen beperkingen indien 
maatregelen in het voertuig zijn getroffen, zoals plexiglazen wanden. 
Vlaanderen heeft in het geval van vergelijkbare oplossingen ook een tijdelijk 
decreet  tot 4 mei 2021 uitgevaardigd. “Instructie VO/MOW/INS.TK/2020-08 aan 
de erkende instellingen voor automobielinspectie DEMONTEERBARE 
AFSCHERMINGEN IN VOERTUIGEN” 
 
- Frankrijk en Duitsland. Geen expliciete wetgeving. Maar, verbod volgt uit 
de eis van 1,5 meter afstand houden. Je mag niet in de auto met iemand van buiten 
je eigen gezin. Dan is die afstand niet te borgen. Wél in grotere busjes en bussen, 
daar wordt strak op gehandhaafd. BuZa kent veel verhalen van eigenaren van 
bussen die gestrande buitenlanders repatriëren (of bedrijven die Oost-Europese 
arbeiders vervoeren) en waarbij de bussen worden stilgezet en iedereen beboet 
wordt als er teveel mensen in zitten. Geen vrijstellingen bij gebruik van 
scheidingswandjes of andere maatregelen. 
 
- Portugal: taxi’s hebben toestemming om een scheidingswandje te plaatsen 
tussen bestuurder en passagiers op de achterbank. Passagiers mogen niet voorin 
zitten.  
 
- Noorwegen, Litouwen en Finland. Geen expliciete regels of beperkingen 
voor taxi’s. Behalve de oproep om gebruik te beperken. Verhuurbedrijven maken 
voertuigen goed schoon tussen verschillende huurders en geven soms handschoenen 
en desinfectie mee.  
 
- Groot Brittannië. Vergunningverlening aan taxi’s is een lokale 
aangelegenheid. De voertuigen worden voor gebruik gekeurd en getest. In het 
ontwerp is rekening gehouden met bijvoorbeeld de airbags en de positie en de 
werking hiervan. Het scherm bevindt zich achter de bestuurder en blokkeert of 
vervormt niet het zicht door het rechterzijraam.  
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Verder is er dus wel degelijk gekeken naar de bevestiging van het scherm tussen de 
voorste en tweede zit rij en is er in het ontwerp rekening gehouden met bijvoorbeeld  
de airbags en de positie daarvan.   
 
Goedkeuring VK 
De RDW is enkele jaren geleden betrokken geweest bij de Typegoedkeuring van de 
London Taxi (de LEVC TX; LEVC is onderdeel van Geely, net als Volvo, Lotus). 
De RDW heeft o.a. de installatie van de ruit beoordeeld  volgens ECE R43. Ook 
heeft RDW de componentgoedkeuring afgegeven voor het polycarbonaat dat als 
tussenwand is geplaatst in deze London Taxi. De eisen voor deze delen zijn 
behoorlijk streng, vooral indien ze in het interieur zijn geplaatst en geraakt kunnen 
worden bij een impact van het hoofd. In dit geval kon de fabrikant goedkeuring 
krijgen op de installatie indien de wand niet in het directe opslaggebied ligt van de 
passagiers, wat te danken is aan het bijzondere concept met tegengestelde stoelen op 
de 2de zitrij achter de scheidingswand, en stoelen op de 3de zitrij zo ver van de 
scheidingswand af, dat de passagiers er nooit tegenaan kunnen komen (zolang ze 
hun gordel dragen). 
 
 
 
BIJLAGE 2 
Reactie voertuigfabrikanten 
De RDW heeft een korte ronde gedaan langs een aantal voertuigfabrikanten en 
gevraagd naar een eerste reactie. Alle fabrikanten spraken zich bezorgd uit bij de 
eerste indruk en bevestigden de eerder genoemde punten in deze brief.  Verder werd 
er nog extra gewezen op het feit dat er voertuigen kunnen zijn uitgerust met een 
midden airbag deze zit op de plaats waar het schot zou kunnen komen. Een tweede 
belangrijk punt is een quote: 
 “na een korte interne bespreking met ingenieurs van interieurontwerp, is de 
algemene opmerking dat de installatie van een dergelijke scheidingswand als een 
aftermarket-onderdeel in feite te maken zou krijgen met een aantal technische 
beperkingen, omdat het aanbrengen van een scheidingswand tussen de twee 
voorstoelen geen rekening is gehouden met het ontwerp van de interieurconstructie 
van het voertuig.” 


