
Kinderen achterin
veiligheid voorop!

V E I L I G  V E R V O E R  V A N  K I N D E R E N  I N  D E  A U T O

Tip 2
Geef zelf het goede
voorbeeld en draag
altijd een autogordel.

De auto lijkt zo op het oog een veilige omgeving
voor een kind. Maar deze schijn bedriegt, kinde-
ren zijn kwetsbaar en kunnen snel gewond raken.
Ouders geven veel geld uit aan allerlei bescher-
mingsmiddelen; een box voor de kleintjes, hekjes
voor de trap, beveiliging van stopcontacten,
deurklemmen en beschermhoekjes op de tafel. In
en rond het huis zit het dus wel goed, maar de
veiligheid in de auto is vaak een ander verhaal.

Ondanks allerlei voorlichtingscampagnes over
autogordels worden veel kinderen nog los in de
auto vervoerd. Vooral op korte autoritjes dragen
de kinderen vaak geen gordel. De gedachte is dat
er op deze korte ritjes niet zo snel iets zal
gebeuren. Maar niets is minder waar. Jaarlijks
raken honderden kinderen gewond omdat ze
zonder gordel reizen. Zelfs een aanrijding met
lage snelheid kan dan al ernstige gevolgen heb-
ben. Om kinderen in het verkeer te beschermen
heeft de overheid duidelijke regels opgesteld
voor het veilig vervoer in de auto.

Regels
Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten in een kinder-
zitje met ECE-keurmerk. Tot 13 kilo reizen ze mee
in een baby-autostoeltje. Is uw kind tussen 9 en 18
kilogram dan gebruikt u een kinderautostoeltje.
Tussen 15 en 36 kilo kunt u gebruik maken van een
zittingverhoger. Alle soorten kinderzitjes gebruikt u
in combinatie met de autogordel. Lees daarvoor de
gebruiksaanwijzing bij het stoeltje. Kinderen die gro-
ter zijn dan 1,35 m hoeven niet meer in een zitje
maar moeten wel de autogordel gebruiken. 

Tip 1
Let op dat uw kind
ook veilig vervoerd
wordt naar bijvoor-
beeld de sportwed-
strijd.


