Formulier toestemming vervoer
De basisregel voor vervoer van kinderen in personenauto’s is dat kinderen kleiner dan 1,35 m 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 1,35 m en volwassenen moeten
gebruik maken van de veiligheidsgordel.
Overige regels:
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.
fietsaanhanger: vervoer van
personen in een aanhanger achter
een fiets is toegestaan. Deze
aanhangers mogen niet meer dan
1 m breed zijn en ze moeten
voorzien zijn van reflectoren.
bakfiets: in de wet zijn (nog) geen
regels opgenomen over het
vervoer in een bakfiets. U kunt als
richtlijn voor veilig vervoer kijken
naar de eisen die voor een fiets of
bromfiets gelden.

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 regel autogordels
In het kort houdt de regeling in dat
op zitplaatsen waar geen
autogordels zitten, geen personen
vervoerd mogen worden. Enkele
belangrijke punten op een rij:
 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.
 Voor kinderen kleiner dan 1,35m
gelden aanvullende regels.

Ondergetekenden gaan akkoord met bovengenoemde richtlijnen voor:
Naam kind/kinderen:

Geboortedatum kind/kinderen:

Eventuele aanvullende afspraken, die hierboven niet genoemd zijn:

Datum:

Naam vraagouder:

Naam gastouder:

Plaats:

Handtekening vraagouder:

Handtekening gastouder:

