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Veilig vervoeren van kinderen in de auto
Onveilig vervoer van kinderen leidt dagelijks tot meer dan 20 ernstige ongevallen. Dit kan met 65%
worden teruggebracht door het juist vervoeren van kinderen in de auto. Denk daarom aan het
volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kinderen onder de 12 jaar en kleiner dan 1 meter 50 mogen alleen voorin als ze zitten in een
voor hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel.
Kinderen onder de 12 jaar van 1 meter 50 of langer mogen gewoon voorin, ze moeten dan
natuurlijk wel de gordel dragen.
Kinderen vanaf 3 jaar moeten achterin in een voor hen geschikt en goedgekeurd
kinderbeveiligingsmiddel zitten en moeten de aanwezige gordels gebruiken.
Voor kinderen tot en met 2 jaar is helaas niets geregeld. Ze moeten wel achterin, maar zorg
zelf voor goede beveiliging.
Laat kinderen bij voorkeur achterin zitten.
Vervoer maximaal evenveel kinderen als er zitplaatsen of autogordels zijn. Ga ook na hoeveel
personen er volgens uw verzekering verzekerd zijn als inzittende.
Op de plaats waar een airbag zit, mogen geen kinderen vervoerd worden in een autostoeltje
dat tegen de rijrichting in moet worden geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld.
Een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer. Ook gordelgeleiders mogen niet
meer gebruikt worden, behalve voor kinderen die kleiner zijn dan 1.50 meter voor wie geen
zittingverhoger te krijgen is omdat ze te zwaar (< 36 kilo) zijn. De gordelgeleider moet goed
door het oog van de naald kunnen bewegen.
Er mogen niet méér passagiers vervoerd worden dan er verzekerd zijn en gordels
beschikbaar zijn.
In auto’s zonder gordels mogen kinderen jongen dan 3 jaar niet vervoerd worden. Kinderen
vanaf 3 jaar en korter dan 1.35 meter mogen alleen achterin.
Als er twee kinderbeveiligingsmiddelen op de achterbank in gebruik zijn en een derde past
niet meer, dan mag een derde kind wel mee op de achterbank mits het 3 jaar is en in de
gordels zit.

Wat is een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel?

•
•

•

Een babyzitje (0 t/m 9 maanden)
Een kinderzitje (9 maanden t/m 4 jaar). Gebruik dit nooit
voorin als uw auto een 2e airbag heeft. En koop het zitje dat
geschikt is voor de gordels in uw auto, de sluiting van de
gordel mag namelijk de harde delen van het zitje niet raken.
Kindergordel, tafeltje of zittingverhoger (vanaf 4 jaar)

De basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1.35 meter met een
maximaal gewicht van 36 kilo zowel voorin als achterin een geschikt
en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger moeten gebruiken.
Anderen moeten de veiligheidsgordel gebruiken.

De veiligheid
•
•
•

Leer kinderen aan de kant van de stoep uit de auto te stappen.
Leer kinderen dat zien niet hetzelfde is als gezien worden. Dat het kind de auto ziet, betekent
niet dat de bestuurder van de auto het kind kan zien.
Leidsters die de kinderen met de auto naar school brengen of halen, moeten goed letten op de
veiligheid van de kinderen die lopend of fietsend komen, dus niet op de stoep parkeren en
fietsende en lopende kinderen voldoende ruimte geven. Parkeer liever op enige afstand en
begeleid de kinderen lopend van en naar school.

Veilig vervoeren van kinderen op de fiets
De fietser moet gebruik maken van het fietspad of fiets-/bromfietspad indien dit aanwezig is en anders
moet aan de meest rechterzijde van de weg gefietst worden. Natuurlijk moet de fiets aan de
veiligheidseisen voldoen. Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar fietsen mits zij het overige
verkeer niet in gevaar brengen
Fietsen moeten voorzien zijn van een niet-driehoekige rode reflector aan de achterkant, witte of gele
retroreflectoren aan de wielen en vier ambergele of gele retroreflectoren aan de trappers. Bij slecht
weer waarbij het zicht wordt belemmerd en als het donker is, moeten fietsers voor- en achterlicht
voeren.
•
•

Kinderen beneden de acht jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd worden als ze zitten op
een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor de rug, handen en voeten.
Laat kinderen pas zelfstandig fietsen als zij beschikken over voldoende fietsvaardigheid en
verkeerskennis

