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Als je het juiste autostoeltje op de juiste 
manier gebruikt, bescherm je je kind als er 
een ongeluk gebeurt. Het klinkt simpel, maar 
in de praktijk blijkt dat 3 op de 4 kinderen 
niet veilig in de auto zitten. Met deze folder 
maak je dat voor jouw kind in 3 stappen 
helemaal in orde.

1. Kies het juiste autostoeltje 

•  Volgens de wet in Nederland moet elk 
kind tot een lengte van 1,35 m in een 
goedgekeurde autostoel zitten. Deze herken 
je aan het keuringslabel. Dit label is oranje 
en er staat ECE/R44 op of i-Size of ECE/
R129.

Er zijn 2 soorten goedgekeurde autostoeltjes: 
passend bij het gewicht van je kind (met ECE/
R44 label) en passend bij de lengte van je kind 
(met i-Size of ECE/R129 label). 

•  Kies de autostoel waarin je kind zo lang 
mogelijk achteruit vervoerd kan worden.  
Dat is het veiligst. 

•  Kies een autostoel die in je auto past. Check 
of je auto ISOFIX-bevestigingspunten heeft 
en een ‘i-Size Ready’ zitplaats. ECE/R44 
stoelen kun je ook met de gordel  
vast maken. Handig als je kind soms  
met iemand anders meerijdt.

•  Stap niet te snel over naar het volgende 
autostoeltje. 

2.  Zorg dat de autostoel goed 
is bevestigd

•  Pak de handleiding erbij en kijk nog een 
keer of alles goed zit.

•  Twijfel je? Vraag een deskundige om advies, 
bijvoorbeeld bij de winkel waar je de 
autostoel gekocht hebt. 

•  Vervoer je je kind voorin de auto? Zet 
dan altijd de airbag uit als je je kind 
achterwaarts  vervoert. Kijkt je kind naar 
voren? Schuif de passagiersstoel dan zo ver 
mogelijk naar achteren en zet de airbag  
niet uit.

3. Zorg dat je kind goed vastzit

•  Check of de autogordel goed door de 
geleiders loopt en niet gedraaid is.

•  Trek de gordel van het zitje strak aan. 
Draagt je kind een dikke jas? Trek die dan 
uit. Een dikke jas wordt bij een botsing 
totaal platgedrukt en dan zit de gordel 
ineens veel te ruim! Is het koud, leg dan 
een dekentje over je kind, nadat je de riem 
hebt strak getrokken.

Kijk op www.veiligheid.nl/autostoeltjes  
voor een handige keuzewijzer.

Zit jouw kind veilig in de auto?



autostoeltjes ingedeeld naar gewicht

babyautostoel
0-13 kilo
Geschikt vanaf de geboorte tot 13 kilo: 
ongeveer de eerste anderhalf jaar. Deze ‘groep 
0+’ autostoeltjes zet je altijd achterstevoren in 
de auto. Zolang je baby nog in het autostoeltje 
past, is de veiligste manier om je kind te 
vervoeren tegen de rijrichting in. Het is niet 
erg als de beentjes over de rand heen steken.  

•  Zet de airbag bij het stoeltje uit.
•  Trek de autogordel goed strak. 
•  Check of de heupgordel goed door de 
 geleiders loopt en of de diagonale gordel 
goed achter de haak zit.

•  Trek de gordel van het zitje goed strak 
(maximaal 2 vingers ruimte).

Je kind is pas te groot voor dit autostoeltje als 
de bovenkant van het hoofd boven de rugleuning 
uit komt of als het kind meer dan 13 kilo weegt. 
Je kind is dan 12-18 maanden oud. Pas dan is 
het veilig om over te stappen naar het volgende 
stoeltje.

peuterautostoel
9-18 kilo
Geschikt voor kinderen van 9 tot 18 kilo: 
ongeveer van 1 tot 4 jaar. In deze ‘groep 
1’ autostoeltjes zet je je kind vast met een 
5-puntsgordel, dat is voor jonge kinderen veel 
veiliger dan een 3-puntsgordel (zoals bij een 
zittingverhoger). Je kind kijkt meestal met 
de rijrichting mee. Sommige modellen kun je 
tegen de rijrichting in bevestigen, dat is nog 
veiliger. Zet wel de airbag uit als je je kind 
voorin vervoert.

•  Kijk op het stoeltje hoe de autogordel  
moet lopen. 

•  Trek de autogordel goed strak.
•  Trek bij iedere rit de schoudergordels goed 
strak aan. 

•  De gordeltjes mogen niet gedraaid zitten.

Je stapt pas over als de gordels van de 
peuterautostoel in de hoogste stand onder de 
schouders van het kind vandaan komen.



kinderautostoel
15 kilo-1.35 meter
Geschikt voor kinderen vanaf 15 kilo: vanaf 
ongeveer 4 jaar. Je kind zit in de autogordel, 
op een verhoging. Daardoor loopt de gordel 
niet langs de nek en loopt de heupgordel 
netjes over de heupen. Kies het liefst een 
zittingverhoger mét rugleuning. Die leidt de 
autogordel beter over de schouder.

•  Het diagonale deel van de autogordel moet 
over de borst en het sleutelbeen van je 
kind lopen.

•  De heupgordel hoort over de heupen en niet 
over de buik te lopen.

•  Kijk of je kind met gebogen knieën op de 
zittingverhoger kan zitten met de billen 
tegen de rugleuning.

Je kind heeft geen zittingverhoger meer nodig 
als het de knieën goed kan buigen over de zitting 
van de bank (billen tegen de rugleuning). Je kind 
is dan meestal groter dan 1,50 m en 8 of 9 jaar.

 in de autogordel
Langer dan 1,35 meter
Kinderen langer dan 1,35 m (meestal 8 of 9 
jaar oud) mogen volgens de wet de gewone 
autogordels gebruiken. Maar let op: dit is 
alleen veilig als je kind de knieën goed over 
de zitting kan buigen en de autogordel netjes 
over de heupen en het sleutelbeen loopt.  
Als de gordel niet goed zit, gebruik dan  
een zittingverhoger.

•  Laat de schoudergordel nooit achter  
de rug of onder de oksel lopen.

•  Zet het bevestigingspunt van autogordels 
bij kinderen in de laagste stand.

•  Zorg dat de schoudergordel over het 
 midden van het sleutelbeen en het 
 borstbeen loopt.

•  Controleer of de heupgordel strak over  
de bovenbenen of de heup loopt, en niet 
over de buik.

•  Check of de knieën goed over de zitting 
kunnen buigen, met de billen tegen de 
rugleuning. 

Kijk voor meer info op 
www.veiligheid.nl/autostoeltjes



Achterwaarts gericht

Voorwaarts gericht

Combinatiestoel

autostoeltjes ingedeeld  
naar lengte en leeftijd

i-Size autostoel
i-Size is de nieuwe generatie autostoel, die 
eind 2013 op de markt is gekomen. Ze zijn 
niet ingedeeld naar gewicht, maar naar 
de lengte van je kind. i-Size is ontwikkeld 
om jonge kinderen langer achterwaarts 
te vervoeren. Dat is het meest veilig. Bij 
een botsing wordt een kind in het stoeltje 
gedrukt en zo wordt de klap opgevangen. 
De stoeltjes zijn ook uitgebreid getest op 
zijwaartse botsingen.

Soort i-Size stoel Geschikt voor

Kinderen tot 83 cm lengte, 
verplicht tot 71 cm én 15 
maanden

Kinderen langer dan 71 cm 
én ouder dan 15 maanden

Kinderen tot 83 cm in de 
achterwaartse stand,  
daarna omdraaien.

Vergelijkbaar met R44

Babyautostoel (0-13 kg)

Peuterautostoel (9-18 kg)
Kinderautostoel (15-36 kg)

Combinatiestoel (0-36 kg)

•  I-Size autostoelen bevestig je met de 
ISOFIX bevestigingspunten (2 in de bank en 
1 op de grond of achter de rugleuning).  

•  I-Size autostoeltjes passen op iedere 
autozitplaats met het ‘i-Size ready’ label.
En op de meeste autozitplaatsen met het 
ISOFIX-systeem. Voordeel: het vastmaken 
in de auto is makkelijk en kan minder snel 
fout gaan.

•  Check bij je autodealer of jouw auto klaar 
is voor i-Size.



ISOFIX

 kijk voor meer informatie op  
www.veiligheid.nl/autostoeltjes

Veel auto’s hebben ISOFIX-bevestigingspunten, 
voor ISOFIX autostoeltjes en I-size 
autostoeltjes. Het grote voordeel van deze 
bevestiging is dat het autostoeltje direct 
vastzit aan de carrosserie van de auto. Maar 
let goed op: zorg bij ISOFIX altijd voor het 
derde bevestigingspunt. Dat kan een poot zijn 
die voor de autostoel op de grond leunt of  
een band over de rugleuning naar achteren. 
Zonder dit derde punt is een ISOFIX 
autostoeltje niet veilig.

extra goed vast 
met ISOFIX
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