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Wet- en regelgeving 
 

Vervoer van kinderen met de auto 

  
Met de welpen naar het zwembad, vervoer naar het zomerkamp. Vaak vervoer je als leiding de 
kinderen van je groep of laat je ouders rijden die naast hun eigen kinderen ook andere kinderen 
meenemen. In dit infoblad vind je informatie over de wettelijke regels waar je dan rekening mee moet 
houden.  
 
De wetgeving  
Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto in een goedgekeurd 
autokinderzitje worden vervoerd. Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto 
de autogordel om en mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken. 
 
Uitzonderingen  
Er zijn uitzonderingen op de regels voor het vervoer van kinderen in een auto:  

• Gebruik autokinderzitjes bij vervoer van andere kinderen: Van ouders en pleegouders wordt 
verwacht dat ze voor hun kind een autostoeltje in de auto hebben. Maar bij Scouting rijden er 
vaak andere kinderen mee. Voor hen kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort 
incidenteel vervoer over beperkte afstand (maximaal 50 kilometer) volstaat gebruik van de 
gordel op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen). 
Kinderen vanaf 3 jaar en langer dan 1,35 meter mogen als er geen autogordel is zonder 
gordel op de achterbank zitten. Met gordel mogen ze ook op de voorste zitplaats zitten. 

• Autostoeltjes niet verplicht in taxi en bus: Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen moeten wel 
de gordel gebruiken in een taxi. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen in de bus en op de 
achterbank van een taxi zonder gordel vervoerd worden. Neem geen kind op schoot, want dat 
is riskant bij een frontale botsing. Meer over uitzonderingen op de regels voor het vervoer van 
kinderen in een auto op de site www.veiligheid.nl 

• Te weinig plaats op achterbank voor kinderzitje: Zijn er op de achterbank van een auto 2 
autostoeltjes in gebruik, dan is er vaak geen plaats voor een 3e. In dat geval mag een kind 
van 3 jaar of ouder op de overgebleven zitplaats de autogordel (heupgordel) gebruiken. Meer 
over uitzonderingen op de regels voor het vervoer van kinderen in een auto op de site 
veiligheid.nl. 

• Ontheffing gebruik kinderzitje in auto: De divisie Rijgeschiktheid van het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan op medische gronden ontheffing verlenen voor het 
gebruik van een autostoeltje. 

 
Waar mag je niet zitten  
Het vervoeren van personen in of op aanhangers achter motorvoertuigen of bromfietsen is verboden. 
Ook mogen geen personen worden vervoerd in open en gesloten laadruimten van  deze voertuigen. 
De maatregelen zijn in 2005 genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen. 
 
Aantal kinderen in een auto of busje  
Tot 1 mei 2008 was er wettelijk geen beperking in het aantal kinderen dat je in de auto mag 
vervoeren. Het aantal kinderen dat op de achterbank mag zitten is in 2008 beperkt tot het aantal 
zitplaatsen met (kinder)beveiligingsmiddelen. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je met 
een rijbewijs B geen motorvoertuig mag besturen dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 
personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.  
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Verzekeringen  
Wanneer passagiers in je auto schade ondervinden, wordt die meestal gedekt door de WA-
verzekering. Is de tegenpartij verantwoordelijk, dan keert haar WA-verzekering uit. Je eigen WA-
verzekering zal de schade van inzittenden vergoeden als je zelf schuld hebt. Je schade, bijvoorbeeld 
aan je bagage of kleding wordt dan niet vergoed. Alleen wanneer er geen schuldige valt aan te wijzen, 
als het ongeval bijvoorbeeld te wijten is aan de weersomstandigheden, zal de schade niet worden 
vergoed. Medische kosten zullen over het algemeen wel vergoed worden door de zorgverzekering. 
Om verzekerd te zijn van een uitkering bij schade, of er nu iemand aansprakelijk is of niet, kan een 
inzittendenverzekering afgesloten worden. Veel mensen hebben hiervoor gekozen. Er zijn twee 
soorten inzittendenverzekeringen: de ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering 
inzittenden. Een ongevallen-inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit, en alleen in geval van 
dood of invaliditeit. Een schadeverzekering inzittenden vergoedt de daadwerkelijk geleden schade van 
de inzittenden. Een inzittenden-verzekering keert niet uit als je de inzittenden tegen betaling hebt 
vervoerd.  
 
Omdat inzittenden eventuele schade in de meeste gevallen op hun WA-verzekering kunnen verhalen, 
is het niet per se nodig een inzittendenverzekering af te sluiten.  
 
Regels buitenland voor vervoer van kinderen 
De regelgeving voor het vervoer van kinderen in de auto geldt in alle landen die aangesloten zijn bij de 
Europese Unie (EU). Er kunnen wel verschillen zijn. In sommige landen moeten kinderen onder de 
1,50 meter (in plaats van 1,35 meter) een autokinderzitje gebruiken. Ook gelden niet overal alle 
uitzonderingen. Voor de juiste regels kunt u het beste contact opnemen met de autoriteiten van het 
betreffende land. Informatie over het gebruik van autokinderzitjes in de belangrijkste vakantielanden 
van Europa vindt u in het dossier Vervoer van kinderen in het buitenland op de website van de ANWB. 
 
Meer informatie  
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990  www.wetten.overheid.nl 
Veilig Verkeer Nederland     www.veiligverkeernederland.nl  
Veiligheidsblad vervoer van kinderen    www.scouting.nl 
Autostoeltjes en veiligheid    http://autostoeltjes.veiligheid.nl 
Vervoer van kinderen in het buitenland   www.anwb.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend. 


