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Hoofdregel vervoer van kinderen
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend 
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met labels ECE R44/03 en 
R44/04. Passend betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de 
lengte en gewicht van het kind. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik 
maken van de veiligheidsgordel. Zie ook het kopje ‘Algemene regel autogordels’.

De uitzonderingen
Uitzondering 1: Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken i.p.v. Een 
kinderbeveiligingssysteem, als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderbeveiligings- 
systemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer is voor een
derde zitje. Dit kind mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de voorbank vervoerd 
worden.
Uitzondering 2: Kinderen vanaf 3 jaar mogen de autogordel gebruiken bij vervoer door een 
ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder in incidentele gevallen, waarin redelijkerwijze niet 
verwacht kan worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het 
kind wordt dan vervoerd op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte 
afstand te gaan, zoals b.v. van een kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het begrip 
incidenteel moet letterlijk worden genomen. Van incidenteel vervoer is geen sprake meer als 
b.v. oma elke week de kleinkinderen naar school brengt. Een korte afstand is volgens het 
ministerie een afstand van maximaal 50 km.

Overige regels vervoer van kinderen op of in de:
Fiets: Kinderen beneden de 8 jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd worden als ze 
zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en
voeten.
Bakfiets: In de wet zijn geen regels opgenomen over het vervoer in een bakfiets. U kunt als 
richtlijn voor veilig vervoer kijken naar de eisen die voor een fiets gelden.
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Airbag
Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden 
vervoerd op een plaats met een airbag ervoor, tenzij de airbag is uitgeschakeld (handmatig of 
automatisch). Het kinderbeveiligingssysteem kan door de airbag met kracht naar achteren 
gestoten worden met mogelijk ernstig letsel voor het kind als gevolg. Het is bovendien 
raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die ingeschakeld is. Kan het 
niet anders, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar achteren.

Algemene regels autogordels
In het kort houdt de regeling in dat op zitplaatsen waar geen autogordels zitten, geen 
personen vervoerd mogen worden. Enkele belangrijke punten:

! Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één
 autogordel mag niet.
! Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken.
! Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn.


