
 
 
 
 
Bijlage bij brief beleidswijzigingen diverse voertuigtechnische eisen. 
 
1.Aanbrengen folie en coaten – overtreding artikel 5.2.42 
Voertuigreglement 

 
Uitspraak Hof: alleen objectieve meting geldig. 
Op 1 juni 2006 heeft het gerechtshof te Leeuwarden arrest gewezen in een zaak (WAVH 
O5-01155), waarbij folie op een autoruit was aangebracht. In deze zaak had de 
opsporingsambtenaar visueel waargenomen dat de lichtdoorlaatbaarheid van de 
betreffende ruit niet aan de eisen in het Voertuigreglement voldeed en dat daardoor 
sprake was van een onnodig voorwerp dat het uitzicht van de bestuurder belemmerde. 
Het gerechtshof te Leeuwarden heeft in twee eerdere arresten (WAHV 05-00734 EN 
00735), geoordeeld dat de lichtdoorlaatbaarheid uitsluitend op objectieve wijze kan 
worden gemeten. Het Hof heeft in het vervolg daarop in deze zaak geoordeeld dat niet is 
komen vast te staan dat de gedraging is verricht en heeft de beschikking vernietigd. 
 
Nog geen gecertificeerd meetmiddel beschikbaar. 
Het arrest van het Gerechtshof brengt mee dat optreden tegen folie of coaten op 
autoruiten alleen kan, als gebruik wordt gemaakt van een meetmiddel. Het KLPD 
gebruikt hiervoor de zogenaamde “Tintman”. Dit betreft een nog niet gecertificeerd 
meetmiddel. Hierbij kan worden opgemerkt dat uit ervaring van KLPD 
opsporingsambtenaren is gebleken dat als door autoruiten niet naar binnen kan worden 
gekeken de gemeten lichtdoorlaatbaarheid beduidend minder bedraagt dan 50%. 
 
Oplossing. 
Totdat een gecertificeerd meetmiddel beschikbaar is, kan in beginsel met elk geschikt 
meetmiddel worden volstaan. Informatie over mogelijke meetfouten ontbreekt echter. 
Daarom dient bij inzet van niet gecertificeerde meetmiddelen nu nog rekening te worden 
gehouden met een ruime marge. Daardoor kan uitsluitend worden opgetreden tegen folie 
of coating als autoruiten overduidelijk niet aan de eisen voldoen, hiervan is in elk geval 
sprake als de lichtdoorlaatbaarheid minder dan 50% bedraagt. 
 
Werkwijze politie. 
Weinig politievoertuigen zijn uitgerust met een “Tintman”. In het geval binnen uw regio 
op een politiebureau wel een geschikt meetmiddel aanwezig is, kan het voertuig bij het 
vermoeden dat één of meer ruiten niet aan de gestelde eisen voldoen, op grond van 
artikel 160 lid 4 WVW 1994 voor een nader onderzoek naar dat politiebureau worden 
overgebracht. De meting moet op drie (3) plaatsen gemeten worden op de voorste 
zijruiten en voorruit. Ook moet de ruit schoon zijn in verband met een eventuele 
afwijking. Als vervolgens bij meting blijkt dat de lichtdoorlaatbaarheid minder dan 50% 
bedraagt, kan een ‘aankondiging van beschikking worden uitgereikt. Hiervoor moet 
feitcode N420 B worden gebruikt. Tevens kan het kentekenbewijs deel 1 (A) worden 
ingevorderd, waarna betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 4 weken aan 
te tonen dat zijn voertuig weer aan de gestelde eisen voldoet. 
 
Onlangs heeft de rechter besloten dat de “Tintman” een geoorloofd meetmiddel 
is. Inmiddels beschikt de Politie en KLPD over gecertificeerde, gekalibreerde en 
geijkte meetmiddelen. Deze “Tintman” wordt gebruikt bij het meten van de 
lichtdoorlaatbaarheid van autoruiten. De lichtdoorlaatbaarheid moet minimaal      
50% zijn op de voorruit en de voorste portierruiten bij een schone ondergrond. 

 


