
 
 
Drie op de vier kinderen zitten niet veilig 
in de auto 
 

Je kind zit veilig in de auto met het juiste autostoeltje. Het 

klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat 3 op de 4 

kinderen niet veilig in de auto zitten. Een goedgekeurd 

autostoeltje is in Nederland verplicht totdat je kind 1.35 

meter lang is. Welk autostoeltje het beste bij jouw kind 

past, hangt af van verschillende factoren. 

 

Keurmerken 
Om verzekerd te zijn van een optimale bescherming, is 

een goedgekeurd autostoeltje verplicht. Hiervoor gelden 

de volgende keurmerken: 

• i-Size (ECE-R129): dit  is de nieuwe 

Europese regelgeving en vanaf juni 

2018 de enige norm voor nieuwe autostoeltjes. Niet 

het gewicht, maar de lengte van het kind is leidend. 

Kinderen moeten tot minimaal 15 maanden 

achterwaarts vervoerd worden. Autostoeltjes zijn bij 

voorkeur voorzien van een isofix-bevestiging. 

• ECE-R44: dit is de oudere norm. Deze stoeltjes mogen 

nog verkocht en geruime tijd gebruikt worden. 

Wanneer je nu een autostoeltje wilt kopen, adviseren 

wij een stoeltje met de nieuwe en veiligere i-Size 

norm.  

 

Risico’s van een verkeerd autostoeltje  
Kinderen gaan vaak te snel over naar een groter 

autostoeltje. Onderstaand enkele risico’s op een rij: 

• Kinderen die te snel met het gezicht voorwaarts 

worden vervoerd, lopen meer risico op ernstig 

nekletsel bij een frontale botsing. Het hoofd is 

namelijk nog groot en zwaar terwijl de nekwervels nog 

niet volgroeid zijn. 

• De autogordel zit niet op de harde delen 

(schouder/heup) of zit te ruim. Dit kan bij een 

aanrijding voor ernstige (inwendige) verwondingen 

zorgen. 

• Kinderen die te snel overgaan naar een zittingverhoger 

zonder rugleuning zijn onvoldoende beschermd bij een 

aanrijding van opzij. 

 
 
Kies het juiste autostoeltje 
Niet alle autostoeltjes zijn even veilig. Ook niet de 

stoeltjes die voldoen aan de nieuwe norm. Check voor 

aanschaf van een autostoeltje de ANWB autostoeltjestest 

via internet. Zo ben je goed geïnformeerd voordat je tot 

aanschaf overgaat. 

Het juiste type autostoeltje is afhankelijk van meerdere 

factoren. Onder meer de leeftijd, het gewicht en de lengte 

van je kind spelen mee. Maar ook het type 

beveiligingsmiddel (isofix, gordel, i-Size) kan een rol 

spelen. Check voor een passend advies de keuzewijzer op 

https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/met-de-auto . 

Tips en adviezen 
• Is je auto voorzien van een isofix systeem? Koop dan 

een autostoel met isofix. 

• Vervoer je kind zo lang mogelijk achterwaarts.  

• Plaats het autostoeltje altijd op de achterbank. 

• Een goedgekeurde autoreiswieg is geschikt voor 
kinderen tot 75 cm en wordt vooral gebruikt bij 
premature kinderen. Gebruik geen kinderwagenbak. 

• Let erop dat het hoofd van je kind niet boven de 
bovenrand van het kinderzitje uitkomt. Het is niet erg 
wanneer de voetjes uit het zitje steken. 

• Het bevestigingspunt van autogordels kan vaak in 
hoogte versteld worden. Zet deze bij kinderen in een 
kinderautostoel in de laagste stand. 

• Laat je kind geen dikke winterjas dragen in een 
autostoeltje. 

• Laat het diagonale deel van de gordel nooit achter de 
rug langs of onder de oksels door lopen. Dit is 
verboden en onveilig. 

• Gebruik geen gordelgeleider. Deze is niet toegestaan 
voor kinderen tot 36 kg.  

• Voor kinderen die zich uit de vijf-puntsgordel wurmen, 
is er de anti-escape gordel. Dit is een soort vestje wat 
je in de autostoel bevestigt. 

• Gebruik voor kinderen tot 22 kilo en 1.25 meter een 
zittingverhoger met rugleuning. Ze zijn dan beter 
beschermd bij een aanrijding van opzij. 

• Vervoer kinderen tot 12 jaar niet voorin. Bij een 
ingeschakelde airbag is het verboden om kinderen 
achterwaarts te vervoeren. Is je kind al wat ouder en 
kan je niet anders dan je kind op de voorstoel 
meenemen? Kies er dan voor om de stoel zo ver 
mogelijk naar achteren te zetten.  

  



 


