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Instructie n° GOB/BM/INS.TK/2020-04
Aan de erkende instellingen voor automobielinspectie
DEMONTEERBARE AFSCHERMINGEN IN VOERTUIGEN

1. ALGEMEEN
Ten gevolge van de COVID-19-crisis heeft de federale overheid in het kader van het respecteren
van de fysieke afstand een aantal noodmaatregelen goedgekeurd.
Deze instructie beschrijft de keuringseisen voor de installatie van een afneembare,
transparante en flexibele afscherming in een voertuig.

2. WETTELIJKE BASIS
Ministerieel besluit van 18 maart 2020 gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.
Indien fysieke afstand van 1,5 m niet van toepassing is, dienen beschermende maatregelen
worden aangebracht.

3. TOEPASSINGSGEBIED
Deze voorschriften zijn van toepassing op alle voertuigen van de categorieën M en N.
Voor de montage van een vaste, niet gemakkelijk te verwijderen, beschermende
scheidingswand in een voertuig is een bijkomende homologatie vereist.

4. KEURINGSEISEN
De controle van de bescherming wordt bij elke inspectie uitgevoerd.
Het plaatsen van demonteerbare, flexibele, transparante afschermingen, naar aanleiding van
Covid-19, is enkel toegelaten onder een aantal voorwaarden:
•
•
•
•

De bescherming moet een flexibele of stijve scheiding/wand zijn die transparant en niet
broos is;
De bescherming moet vast, maar gemakkelijk te verwijderen zijn, zonder gebruik te maken
van gereedschap;
De bescherming kan niet onbedoeld bewegen terwijl het voertuig in beweging is.
Er mag geen risico op letsel door de bevestigingen van de bescherming bestaan;
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•
•

•

•
•

Het gezichtsveld van de bestuurder en indirect zicht (spiegels) moeten behouden blijven
(geen vertekening van het zicht);
De afschermingen mogen geen gevaarlijke oneffenheden of scherpe randen/kanten/hoeken
hebben die bij een ongeval letsel kunnen veroorzaken of het risico op letsel kunnen
vergroten;
Indien een afscherming is geplaatst tussen passagiers of tussen de bestuurder en de
passagier(s), dan moet er ten minste één onbelemmerde uitgang zijn om directe evacuatie
van personen mogelijk te maken;
Alle bedieningselementen van het voertuig moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor de
bestuurder;
De goede werking van veiligheidssystemen zoals veiligheidsgordels, airbags, enz. mag niet
gehinderd worden door de afscherming(en).

5. SANCTIECODES
Indien de afscherming niet voldoet aan de keuringseisen dient volgende sanctiecode gebruikt te
worden:
9/A/5:

PASSAGIERSVOERTUIGEN : BINNENINRICHTING : niet reglementair (708/5)

6. VOORBEELD VAN MONTAGE
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7. TOEPASSINGSDATUM
Deze instructie is van toepassing vanaf 13 mei 2020.

Voor de Minister :
De Directeur-generaal,

Digitally signed by
Christophe Vanoerbeek
(Signature)
Date: 2020.05.07
14:20:21 +02'00'
Ir. Christophe VANOERBEEK
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