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P E R S B E R I C H T (OM) 
 
 
Duidelijke regels voor opsporing donkere ruiten 
 
 
Het is niet toegestaan om autoruiten te voorzien coatings of folies die het zicht 
ernstig belemmeren. Als de lichtdoorlaatbaarheid van de autoruiten kleiner is 
dan 50% volgt een bekeuring. Om de lichtdoorlaatbaarheid van autoruiten te 
meten wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde tintman. 
 
Tintman 
De politie gebruikt tijdens reguliere controles een zogenaamde “tintman”. Dit apparaat 
meet de hoeveelheid licht die de autoruit doorlaat. Als de gemeten lichtdoorlaatbaarheid 
minder is dan 50% volgt een bekeuring (€90,-). Daarnaast kan het kentekenbewijs deel 
1 (A) worden ingevorderd. Het voertuig moet in dat geval binnen vier weken aan de 
gestelde eisen voldoen. 
 
Verkeersonveilig 
Donker getinte autoruiten zijn niet veilig omdat ze het zicht beperken. Bij regenachtig en 
donker weer of wanneer een zonnebril wordt gedragen, kunnen getinte ruiten tot 
gevaarlijke situaties leiden. Bovendien is oogcontact tussen bestuurders onderling – en 
met kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers – onmogelijk. Hierdoor 
vervalt een belangrijke communicatiemogelijkheid in het verkeer. 
 
Beschadigingen en verkleuringen 
In het Voertuigreglement (artikel 5.2.42) staat het helder omschreven: de voorruit en de 
zijruiten van personenauto’s mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen en 
niet voorzien zijn van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder 
belemmeren. Hierbij valt te denken aan folies die de lichtdoorlaatbaarheid beperken, 
aldus de nota van toelichting. 
Ook coatings zijn niet toegestaan. Bij de toelating van motorvoertuigen 
(typegoedkeuring) wordt hierop toegezien. Sommige eigenaren plakken later echter folie 
of coating op de autoruiten waardoor het zicht ernstig wordt beperkt. In die gevallen 
treedt de politie waar nodig is op.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting van het Bureau 
Verkeershandhaving Openbaar Ministerie: tel.: 0346 – 333310 (Dhr. Martijn Boelhouwer). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.verkeerhandhaving.nl en op www.tintman.nl 
 
 
 


