
Protocol Vervoer Kinderen 01012018 
 
Vervoer KDV/ BSO  de Boerderij 
  
Kinderen worden vervoerd in auto's waarvoor de Boerderij of eigenaar een inzittendenverzekering heeft afgesloten. 
 
Kinderen worden achterin vervoerd, in een goedgekeurd kinderzitje cq stoel-verhoger. 
 
Wanneer kinderen voorin vervoerd worden dan worden de regels aangehouden afhankelijk van de leeftijd.  
 
Bij gebruik van een stoel-verhoger wordt de heupgordel gebruikt, de diagonale borstgordel wordt achter de rug van 
uw kind aangebracht. Kinderen ouder dan 12 jaar of groter dan 1.35 m. mogen zonder stoel-verhoger voorin zitten. 
Dan wordt de diagonale gordel wel gebruikt. De passagiersairbag moet uitgeschakeld zijn als kinderen voorin 
vervoerd worden. 
  
Is een kind groter of kleiner dan 1,35 meter? 
 
Kleiner dan 1,35 meter: 
Hoe zwaar is het kind? Minder dan 13 kg: 
Babyautostoeltje (groep 0 en 0+) deze staat altijd op de 2e bank/ of achterin. 
 
Tussen de 9 en 18 kg: 
Kinderautostoeltje (groep 1) (Deze staan op de achterbank zo mogelijk achterin) 
 
Tussen de 15 en 36 kg: 
Zitting verhoger (groep 2 en 3). Meer dan 36 kg: 
Autogordel, eventueel met zitting verhoger of afzonderlijke gordelgeleider (gordelclip/ gordelklem). 
Indien mogelijk altijd op de achterbank. 
 
Groter dan 1,35 meter? 
Het kind moet de autogordel gebruiken (voor zover beschikbaar). Als de gordel over 
de hals loopt in plaats van over de borst, gebruiken we ook een zitting verhoger. 
  
Veilig vervoeren van meerdere kinderen in een personenauto. 
Zet ieder kind in een goedgekeurd autostoeltje of zitting verhoger.  
Als op de achterbank al twee autostoeltjes en/of zitting-verhogers in gebruik zijn en er geen plaats meer is voor een 
derde, zet dan een derde kind (altijd de grootste) nooit het jongste) in een autostoeltje op de voorbank. Zet daarbij 
wel de airbag uit. De plaats op de achterbank tussen de twee autostoeltjes mag gebruikt worden door een kind 
vanaf 3 jaar (in de gordel).  
 
Als je andermans kinderen meeneemt in de auto, zorgt je altijd voor het veiligste vervoer! 
 
 
Let op: kinderen jonger dan 3 jaar mogen bij ons uitsluitend vervoerd worden in een kinderzitje. 
 
In auto's die op alle zitplaatsen gordels hebben, mag niemand meer zonder gordel worden vervoerd. Dit betekent 
dus dat je alleen het aantal passagiers mee mag nemen die gelijk staat aan het aantal gordels in een auto. 
 
Kinderen die geen gordel om willen doen, moeten dit toch! Anders wordt er niet weg gereden. 
  
Als er op de achterbank van de auto al twee kinderzitjes in gebruik zijn, is er vaak geen plaats meer voor een derde. 
In dat geval mag een kind op de overgebleven zitplaats de gordel, zonder zitje gebruiken. 


