
                                                                                
 

 
Schematische weergave voorschriften gebruik van autogordels en kinderbeveiligingssystemen. 

(bron: reglement verkeersregels en verkeerstekens artikel 59, paragraaf 27) 

 

Voorin 

1. Als er gordels aanwezig zijn: 

 Kinderen van ten minste 1.35 meter en volwassenen: verplicht gebruik van de beschikbare gordel. 

 Kinderen korter dan 1.35 meter: verplicht gebruik van een geschikt en goedgekeurd 

kinderbeveiligingssysteem. 

2. Als er geen gordels aanwezig zijn: 

 Kinderen van ten minste 1.35 meter en volwassenen: er hoeft geen gordel gedragen te worden. 

 Kinderen korter dan 1.35 meter: deze mogen niet worden vervoerd. 

 

 Achterin 

1. Als er gordels aanwezig zijn: 

 Kinderen van ten minste 1.35 meter en volwassenen: verplicht gebruik van de beschikbare gordel. 

Uitzondering: binnen de bebouwde kom in autobussen met staanplaatsen en in autobussen terwijl die 

voor stads- of streekvervoer worden gebruikt. 

 Kinderen korter dan 1.35 meter: verplicht gebruik van een geschikt en goedgekeurd 

kinderbeveiligingssysteem. 

Uitzondering 1: in taxi’s en bussen: kinderen van 3 jaar en ouder gebruiken dan de beschikbare 

autogordel, behalve binnen de bebouwde kom in autobussen met staanplaatsen en in autobussen terwijl 

die voor stads- of streekvervoer worden gebruikt. 

Uitzondering 2: kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een 

kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderzitjes zijn aangebracht en in 

gebruik zijn en er geen plaats meer is voor een derde zitje. 

Uitzondering 3: kinderen vanaf 3 jaar mogen de autogordel gebruiken bij vervoer door een ander persoon 

dan de eigen (pleeg)ouder in incidentele gevallen waarin redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat de 

bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het dient hierbij om vervoer over beperkte 

afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld vervoer van een sportteam naar een uitwedstrijd. 

2. Als er geen gordels aanwezig zijn: 

 Volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder: zij mogen los worden vervoerd. 

 Kinderen tot 3 jaar: zij mogen niet worden vervoerd. Uitzondering in taxi’s en bussen. 
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