Afspraken met betrekking tot het vervoeren van kinderen met de auto
Als ouders voor uitstapjes, activiteiten e.d. van school rijden, dan houden we ons aan de
wettelijke regels. Hieronder de afspraken die van belang zijn:
1. Hoofdregel voor vervoer van kinderen
 De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in/op een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem (zitje) moeten zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met ECE
labels. Passend betekent dat het zitje aangepast moet zijn aan de lengte en het
gewicht van het kind.
 Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de
veiligheidsgordel.
 Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto
aanwezig zijn.
2. De uitzonderingen
 Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel op de achterbank gebruiken in
plaats van een zitje als er op de achterbank al twee zitjes in gebruik zijn.
 Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen (bijv. schoolactiviteiten), de
autogordel gebruiken bij vervoer door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder.
Het kind wordt dan vervoerd op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over
beperkte afstand te gaan (maximaal 50km). Dit betekent dus: eigen kinderen in het
kinderzitje, (mag eventueel voorin) en de andere kinderen met gordel op de
achterbank.
3. Overig
 Airbag: kinderen mogen niet in een naar achteren gericht zitje worden vervoerd op
een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het is bovendien
raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die is ingeschakeld.
Kan de airbag niet uitgeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo ver
mogelijk naar achter te zetten.
 Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één
autogordel mag niet.
 Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken.
 Wij verwachten van ouders die zich melden om kinderen te vervoeren, dat zij veilige,
goede en ervaren chauffeurs zijn; over een veilige en goedgekeurde auto beschikken
én een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten, met daarbij een
inzittenden- en ongevallenverzekering voor het aantal personen in de auto (inclusief
chauffeur
 Mocht u voor uw kind een zitverhoger willen meegeven, dan graag voorzien van
naam.
 Chauffeurs en begeleiders: let bij het in- en uitstappen op de veiligheid. Dus
uitstappen aan de trottoirkant of in de berm.

