
 
 

Protocol 
Vervoer van kinderen met personenwagen 
 
Voorwaarden voor vervoer van kinderen met personenwagen 
Van ouders, die willen helpen bij het vervoer van kinderen met een 

personenwagen naar een schooluitstapje, verwachten we dat ze 
 

• In het bezit zijn van een geldig rijbewijs; 

• In het bezit zijn van een APK gekeurde auto; 
• In het bezit zijn van een inzittendenverzekering; 

• Voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. autogordels. 
 
 

Autogordels 
Op een zitplaats met een autogordel moet u deze gebruiken, zowel voorin als 

achterin een auto. Niemand mag los op de achterbank zitten en gordels mogen 
niet worden gedeeld. Het aantal passagiers mag dus niet meer zijn dan het 

aantal autogordels.  
 
Autogordels zijn ontworpen voor volwassenen. Voor kinderen tot 1,35 à 1,50 

meter (dat kan per auto verschillen) werken ze veel minder goed. Kinderen 
hebben in de auto net zoveel recht op goede bescherming als volwassenen. 

Daarom is in Europa afgesproken dat het gebruik van goedgekeurde kinderzitjes 
(autostoeltjes en zittingverhogers) voor kinderen verplicht is. Om de regels in de 
praktijk hanteerbaar te maken, worden er enkele uitzonderingen gemaakt. 

 
Wat zegt de wet? 

• Kinderen tot 12 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voorin en achterin 
de auto in een goedgekeurd autostoeltje of zittingverhoger worden 
vervoerd. 

• Kinderen groter dan 1,35 meter en volwassenen (18 jaar en ouder) 
moeten voorin en achterin de auto de autogordel om en mogen zo nodig 

ook een zittingverhoger gebruiken. 
 
 

 



Welke uitzonderingen kent deze wet? 

• Als op de achterbank al twee autostoeltjes of zittingverhogers in gebruik 
zijn, is er vaak geen plaats meer voor een derde. In zo’n geval mag een 

kind vanaf 3 jaar op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken. 
• Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een 

autostoeltje of zittingverhoger in de auto hebben. Kinderen die incidenteel 

meerijden, zoals bij een excursie, mogen op de achterzitplaatsen vanaf 3 
jaar volstaan met gebruik van de gordel.  

 
 
Bij schooluitstapjes, waarbij uw kind meerijdt met een andere ouder, 

kunt u eventueel een zittingverhoger in een plastic tas aan uw kind 
meegeven. De zittingverhoger wordt dan tijdelijk in de auto, waarin uw 

kind meerijdt, geplaatst. 
 

 

Welk kinderzitje voor welk kind? 
• Het kind is groter dan 1,35 meter. Uw kind moet de autogordel gebruiken 

(voor zover beschikbaar). Als de gordel over de hals loopt in plaats van 
over de borst of als het heupgedeelte over de buik loopt (dat is vrijwel 

altijd het geval als het kind onderuit gezakt moet zitten om de knieën te 
kunnen buigen), gebruik dan ook een zittinghoger. 

• Het kind is kleiner dan 1,35 meter. 

o Het kind weegt minder dan 13 kg > kies dan voor een 
babyautostoeltje. 

o Het kind weegt tussen 9 en 18 kg > kies dan voor een 
kinderautostoeltje. 

o Het kind weegt tussen 15 en 36 kg > kies dan voor een 

zittingverhoger. 
o Het kind weegt meer dan 36 kg > kies dan voor een autogordel, 

eventueel met zittingverhoger of afzonderlijke gordelgeleider 
(gordelclip / gordelklem). 

 


