
 
 

Gordels en kinderzitjes: de regels 
 

r is in de wet veel geregeld over het vervoer van passagiers in een auto. De nieuwe regelingen én de nog aanko-E
mende regels roepen veel vragen op. In deze Rechtshulpwijze e de regels voor u op een rij gezet.  

ngen. Dat geldt ook voor de 
inzittenden in de eigen auto. 

stemen worden hierna 
chematisch weergegeven. 

  

chikbare gor-

m.  

2.   voorin geen gordels aanwezig zijn:  

worden.  

 

 
Achter
1.  Als er gordels aanwezig zijn:  

• 

Uit

r hebben w
 
De wet 
In de Wegenverkeerswet staat nadrukkelijk dat je 
onder alle omstandigheden het andere verkeer 
niet in gevaar mag bre

 
In de auto  
De basisregel is dat kinderen klei-
ner dan 1,35 m in een goedge-
keurd en passend kinderzitje moe-
ten zitten. Goedgekeurd zijn zitjes 
met labels ECE R44/03 en R44/04.  
Passend is: geschikt voor lengte en 
gewicht van het kind. 
 

De voorschriften voor het gebruik van autogordels 
en kinderbeveiligingssy
s

 
Voorin de auto 
1. Als er gordels aanwezig zijn:  

• Kinderen van ten minste 1.35 meter en 
volwassenen 
Verplicht gebruik van de bes
del.  

• Kinderen korter dan 1.35 meter  
Verplicht gebruik van een geschikt en 
goedgekeurd kinderbeveiligingssystee

 
Als er

• Kinderen van ten minste 1.35 meter en 
volwassenen  
Er hoeft geen gordel gedragen te 

• Kinderen korter dan 1.35 meter  
Mogen niet voorin worden vervoerd. 

in 

Kinderen van ten minste 1.35 meter en volwas-
senen  
Verplicht gebruik van de beschikbare autogor-
del.  

zondering 1: binnen de bebouwde kom in auto-
sen met staanplaatsen en in autobussen terwijl

 voor stads- of streekvervoer worden gebrui
bus  
die kt.  

 
Uitzondering 2: Er mogen meer kindere

1, 5 meter en volwassen passagiers worden ver-
dan er gordels zijn, zolang de aanwezige gordels 

n gebruikt. 

n van ten min-
ste 3
voerd 
maar worde

 
• Kin

Ver urd 
inderbeveiligingssysteem.  
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deren korter dan 1.35 meter  
plicht gebruik van een geschikt en goedgeke

k

Van
wo

af 1 mei 2008 mogen er nooit méér passagiers 
rden vervoerd dan er gordels in de auto zijn! 
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Uitzondering 1: in taxi's en bussen: kinderen van 3 
jaar en ouder gebruiken dan de beschikbare auto-
gordel, jongere kinderen mogen los. 

Uitzondering 2: kinderen van 3 jaar en ouder mo-
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gen
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bra s 
voo

Uit

 een autogordel gebruiken in plaats van een 
derbeveiligingssysteem als er op de desbetref-
de zitbank al twee kinderzitjes zijn aange-
cht en in gebruik zijn, en er geen plaats meer i
r een derde zitje.  

zondering 3: kinderen vanaf 3 jaar mogen de 
aut
per
gev
wo
sys
ove
ver
 

.  Als er achterin geen gordels aanwezig zijn:  

  

• 
en vervoerd.  

Volwassenen (18 jaar of ouder) die korter zijn dan 
 

irbag  
 mogen niet in een naar achteren gericht 

 

de 
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wetgeving. Nederland heeft gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. De Nederlandse uitzonderingen gelden 
alleen in Nederland. In andere landen kan de wetge-
ving strenger zijn en deze strengere wetgeving geldt 
dan ook voor Nederlandse automobilisten. Zo kan het 
zijn  
tot

 
De 
Bov  
veiligheid. Daarom hierbij ook nog een aantal tips. 

• to mogen tot mei 2008 meer kinde-

-
n gebruikt worden. Hoewel er in dat geval 

vei

• Ou
bre
de  
op ietsende en lopende kin-

eni r 
sch

• Lee  
te s

• Lee zelfde is als gezien 
at 

• ijd 

zel
vaa

• Kie
kin
zich

 
 
Wij ho -
lig verv
 
Ind
kan j het verhalen van 
uw schade. 
 

ogordel gebruiken bij vervoer door een ander 
soon dan de eigen (pleeg)ouder in incidentele 
allen waarin redelijkerwijze niet verwacht kan 
rden dat de bestuurder een kinderbeveiligings-
teem bij zich heeft. Het dient hierbij om vervoer 
r beperkte afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld 
voer van een sportteam naar een uitwedstrijd.  
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• Volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder
Zij mogen los worden vervoerd.  

Kinderen tot 3 jaar 
Zij mogen niet word
 

1,35 meter hoeven geen gebruik te maken van een
kinderzitje of een zittingverhoger. Het mág ui-
teraard wel. 
 
A
Kinderen
kinderzitje worden vervoerd op een plaats met een
airbag ervoor, tenzij de airbag is uitgeschakeld 
(handmatig of automatisch). Het zitje kan door 
airbag met kracht naar achteren gestoten worden, 
met mogelijk ernstig letsel voor het kind als ge-
volg.  

 
Laadruimte van auto en aanhanger  
Het is verboden personen te vervoeren in de laad-
ruimte van een auto. Ook vervoer van personen in 
of op een aanhanger achter een auto mag niet

 
Buitenland 
De regels voor het gebruik van gordels en kinder-
zitjes zijn gebaseerd op een Europese Richtlijn. 
Deze Richtlijn bepaalt dat kinderen tot 1,50 meter 
in een goedgekeurd en passend kinderzitje moe-
ten zitten, maar landen mogen uitzonderingen 
(zoals een kleinere lengte) opnemen in de eigen 

 dat in een ander land ook ‘Nederlandse’ kinderen
 1,50 meter in een kinderzitje moeten zitten. 

veiligheid 
enstaande regels garanderen nog geen optimale

Achterin de au
ren groter dan 1,35 meter worden vervoerd dan er 
gordels aanwezig zijn. De aanwezige gordels moe
ten da
passagiers los mogen zitten is het natuurlijk niet 

lig. 

ders die de kinderen met de auto naar school 
ngen, moeten goed letten op de veiligheid van 
kinderen die lopend of fietsend komen, dus niet
de stoep parkeren en f

deren voldoende ruimte geven. Parkeer liever op 
ge afstand en begeleid de kinderen lopend naa
ool. 

r kinderen aan de kant van de stoep uit de auto
tappen.  

r kinderen dat zien niet het
worden. Dat het kind de auto ziet betekent niet d
de bestuurder van de auto het kind ziet.  

Leer kinderen dat auto’s een remweg hebben en t
nodig hebben om uit te wijken. Kinderen hebben 

f nog nooit een auto bestuurd en bijvoorbeeld 
k geen besef van remweg en van slecht zicht bij 

achteruit rijden. 

s kleurrijke, liefst reflecterende kleding voor uw 
deren. Ze zijn dan voor het overige verkeer beter 
tbaar. 

pen u met deze informatie te helpen bij het vei
oeren van kinderen.  

ien er onverhoopt toch een ongeval gebeurt dan 
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