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Onderwerp 
Reactie en analyse gebruik plastic afschermingen in voertuigen 

Geachte ,  

Met uw brief van 8 mei 2020 (kenmerk IENW/BSK-2020/82403) heeft u de RDW 
gevraagd aan te geven in hoeverre het plaatsen van een afscherming in een voertuig 
vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid verantwoord is. Door de situatie omtrent 
het coronavirus is beantwoording van deze vraag noodzakelijk. Door het 
aanbrengen van een afscherming kan de dienstverlening aan burgers toch 
plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM in een zogenoemde 
anderhalve meter-samenleving. In het bijzonder vraagt u om stil te staan bij 
voertuigen voor rijonderricht en voor taxivervoer. 

Naar aanleiding van uw vragen heeft de RDW onderzoek gedaan naar het plaatsen 
van plastic afschermingen in voertuigen. Hierbij is ook gekeken naar de vragen die 
u specifiek heeft gesteld. De RDW geeft met deze brief antwoord op de door u 
gestelde vragen in de vorm van adviezen.  In bijlage 1 treft u een overzicht aan van 
de door andere landen getroffen maatregelen. In bijlage 2 tot slot een weergave van 
de reactie van fabrikanten. 
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Advies 

I Aanbrengen afscherming vóór eerste inschrijving 
Voor voertuigen (ongeacht gebruiksdoel of voertuigcategorie) die nog niet 
ingeschreven zijn geldt dat er in afdoende mate is voorzien in de toelatingseisen aan 
dergelijke afschermingen (ongeacht de richting van de afscherming) en de 
bevestiging daarvan.  

Deze eisen zijn afkomstig uit de volgende VN/ECE-reglementen: 
VN/ECE-reglement nr. 43, veiligheidsruiten; 
VN/ECE-regelement nr. 21, binneninrichting;   
VN/ECE-reglement nr. 94, frontale botsingen; 
VN/ECE-reglement nr. 95, zijdelingse botsingen; 
VN/ECE-reglement nr. 125, gezichtsveld naar voren;  
VN/ECE-reglement nr. 46, inrichtingen voor direct zicht; 
VN/ECE-reglement nr. 107, bussen en toerbussen; 
VN/ECE-reglement nr. 118, ontvlambaarheid (bussen). 

Gelet hierop is het gebruik van deze afschermingen vanuit het oogpunt van de 
verkeersveiligheid verantwoord indien aan deze eisen is voldaan. 

II Aanbrengen afscherming na eerste inschrijving 
Er worden geen eisen gesteld aan een afscherming en de bevestiging daarvan nadat 
een voertuig is ingeschreven. Wel geldt er ingevolge artikel 4.2 van de Regeling 
voertuigen een verkoopverbod indien dergelijke afschermingen (zowel zachte als 
harde schermen) separaat te koop worden aangeboden en niet zijn goedgekeurd.  
Een dergelijke afscherming wordt namelijk aangemerkt als zijraam of 
compartimentering en daardoor dient dit component te voldoen aan VN/ECE-
reglement nr. 43. Als het daaraan niet voldoet mag een dergelijk pakket niet te koop 
worden aangeboden. Het verkoopverbod laat echter onverlet de mogelijkheid om 
zelf een afscherming te maken en aan te brengen. Er gelden dan geen eisen.   

Gezien bovenstaande is er momenteel geen bestaand proces is om tot toetsing en 
toelating in gebruikte voertuigen te komen. Er kan dus vanuit RDW perspectief ook 
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niets tegen gedaan worden als de schermen gewoon in de praktijk aangebracht 
zouden gaan worden. De RDW acht het vanuit het oogpunt van de 
verkeersveiligheid niet verantwoord om het gebruik van afschermingen toe te staan 
zonder eisen daaraan te stellen.  

In de tabel hieronder zijn de risico’s (die ontstaan doordat niet hoeft te worden 
voldaan aan de eerder vermelde VN/ECE-reglementen) alsmede mogelijke risico 
mitigerende maatregelen, voor zover deze er zijn, opgenomen waar het aanbrengen 
van een afscherming aan zou moeten voldoen.  

Risico 
bij de bevestiging van 
een afscherming 

Maatregel 
bij de 
bevestiging  van 
een afscherming 
tussen de eerste 
en tweede zitrij 

Maatregel  
bij de 
bevestiging  van 
een 
afscherming 
tussen 
chauffeur en de 
bijrijder 

Regel 
in de Regeling 
voertuigen 
(personenauto’
s)  

Invloed op andere 
veiligheidssystemen in 
het voertuig (bijv. 
airbags) 

De goede 
werking van 
veiligheidssyste
men zoals 
veiligheidsgordel
s en airbags, mag 
niet worden 
gehinderd 

De goede 
werking van 
veiligheidssyste
men zoals 
veiligheidsgorde
ls en airbags, 
mag niet 
worden 
gehinderd 

Artikel 5.2.47, 
maar niet over 
hinder goede 
werking. 

Nadelige invloed op 
het (in)directe zicht 
(denk aan bijvoorbeeld 
schittering, vertekend 
beeld als mede de 
impact op de 
ontwaseming van de 
ruiten) 

Rechterbuitenspi
egel moet 
gemonteerd zijn 
(artikel 5.2.45; 
verplicht na 25 
januari 2010, 
daarvoor alleen 
als binnenspiegel 

Geen afdoende 
maatregelen 
mogelijk, 
waardoor 
nadelige 
beïnvloeding 
volledig wordt 
weggenomen. 

Artikel 5.1.1, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder b, over 
voldoende zicht 
naar voren en 
opzij. 
Artikel 5.2.42 
over 
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onvoldoende 
was) 

beschadiging, 
verkleuring, 
voorwerpen en 
lichtdoorlatend
heid van 
zijruiten. 
Artikel 5.18.4, 
aanhef en 
onder a, over 
voldoende zicht 
opzij door de 
voorruit en 
voorste zijruit. 

invloed op het snel 
kunnen verlaten van 
het voertuig 
(vluchtwegen) 

4-deurs: geen
extra maatregel
noodzakelijk
2-deurs: geen
afdoende
maatregelen
mogelijk, dus
niet toegestaan

Afscherming 
moet zonder 
gereedschap 
eenvoudig zijn 
te verwijderen 

Materiaal van de 
afscherming heeft 
invloed op (ernstig) 
lichamelijk letsel bij 
een aanrijding: 
Acrylaat (plexiglas): 
versplintert bij breuk 
(zeer hard) 
Polycarbonaat of 
gelijkwaardig: 
versplintert niet of zeer 
moeilijk 

Acrylaat 
(plexiglas) is niet 
toegestaan 

Polycarbonaat 
toegestaan 

Alternatief: 
soepele 
transparante 
gordijnen 
(kunststof) mits 
ze te allen tijde 
goed 

Acrylaat 
(plexiglas) is 
niet toegestaan 

Polycarbonaat 
toegestaan 

Alternatief: 
soepele 
transparante 
gordijnen 
(kunststof) mits 
ze te allen tijde 
goed 
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opgespannen 
blijven 

opgespannen 
blijven 

Kans op scherpe delen 
in het interieur 

Oneffenheden, 
scherpe randen, 
kanten, hoeken 
e.d. moeten zijn
afgerond en
dusdanig zijn
bevestigd dat de
kans op
aanraking
minimaal is.
Geldt voor de
afscherming en
de bevestiging
daarvan

Oneffenheden, 
scherpe randen, 
kanten, hoeken 
e.d. moeten zijn
afgerond en
dusdanig zijn
bevestigd dat
de kans op
aanraking
minimaal is.
Geldt voor de
afscherming en
de bevestiging
daarvan

Ondeugdelijke 
bevestiging  

Moet deugdelijk 
zijn bevestigd, 
mag niet los op 
de zitplaats 
rusten 

Moet deugdelijk 
zijn bevestigd, 
mag niet los op 
de zitplaats 
rusten 

Bij bussen, taxi bussen 
en Ov-voertuigen  
belemmeringen van 
bedrijfsdeuren, 
(nood)uitgangen, 
gangpaden 
(vluchtwegen) 

Moet blijven 
voldoen aan de 
inrichtingseisen. 
Bedrijfsdeuren, 
nooduitgangen 
en gangpaden 
mogen niet 
worden 
belemmerd 

Moet blijven 
voldoen aan de 
inrichtingseisen. 
Bedrijfsdeuren, 
nooduitgangen 
en gangpaden 
mogen niet 
worden 
belemmerd 
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Bussen: 
Brandveiligheid/brandg
evaar bij aanbrengen 
van een afscherming  

Voldoen aan 
VN/ECE 
reglement nr. 
118 

Voldoen aan 
VN/ECE 
reglement nr. 
118 

De RDW wijst erop dat deze bovenstaande maatregelen niet maken dat de 
typegoedkeuringseisen volledig afgedekt worden, maar dat getracht is een 
evenwicht te vinden tussen enerzijds de verkeersveiligheid en anderzijds de 
praktische uitvoerbaarheid en de tijdelijkheid van de maatregel. 
Voorts blijven er ondanks aanvullende maatregelen risico’s bestaan op het gebied 
van (in)direct zicht en het risico van ondermijning van de mitigerende maatregelen 
doordat er geen toezicht/controle vooraf plaatsvindt.   
Duidelijk wordt wel dat de afscherming tussen de eerste en tweede zitrij veel 
minder risico’s in zich draagt dan de afscherming tussen chauffeur en de bijrijder. 

III Overige risico’s 
Het aanbrengen van een afscherming kan ook risico’s opleveren die niet direct 
verband houden met de (technische) veiligheid van een voertuig. De  risico’s die de 
RDW ziet zijn: 

- het mogelijk beperken van duidelijke communicatie tussen bestuurder en
passagiers (dan wel instructeur in geval van een lesvoertuig);

- mogelijke invloed van de klimaatregeling op het verspreiden van het
coronavirus;

- effecten die het plaatsen van een afscherming kan hebben op bijvoorbeeld
de brandveiligheid van het voertuig, daarmee indirect op de vluchtwegen,
voor zover het geen bussen betreffen;

- het effect van een afscherming bij het te water raken van het voertuig.

De RDW geeft in overweging om te bezien in hoeverre deze risico’s relevant zijn 
bij verdere beleidsvorming. 

Hoe nu verder? 
De RDW adviseert IenW om te komen tot beleid. Op dit moment is er wettelijk 
niets geregeld voor bestaande voertuigen. Met het opstellen van nieuw beleid kan 
gekomen worden tot een beoordeling van afschermingen die gebruikt worden in 
bestaande voertuigen. Op dit moment volstaat de huidige regelgeving niet omdat 
geen verbod of beperkingen zijn opgenomen. Gelet op bovenstaande analyse is dit 
niet wenselijk, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.  
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De RDW is uiteraard bereid om bij het verder uitwerken van beleid zijn 
medewerking te verlenen.  

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 




