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Bij het kopen van een autostoeltje kun je letten op de volgende dingen:
Autogeschikt: niet ieder kinderzitje past in iedere auto  Let dus goed op of 
het autostoeltje van jouw keuze geschikt is voor jouw auto. 

Tweedehands: een tweedehands autostoeltje kan onveilig zijn gewor-
den door een auto-ongeluk, verkeerd gebruik en/of missende onderde-
len.
Koop voor de veiligheid van je kindje dus geen tweedehands kinderzitje.
ISOfix: een ISOfix-systeem maakt het bevestigen van een autostoeltje 
makkelijker.
Maar je kunt alleen een ISOfix-autostoeltje kopen als je auto 
ISOfix-bevestigingspunten heeft  Controleer dus eerst of je auto deze bevestig-
ingspunten heeft. 

Bekleding: je kind zit natuurlijk niet stil en zal spelen, eten, drinken 
en knoeien! Controleer daarom of de bekleding van het kinderzitje 
afneembaar is en gewassen kan worden.
Gewichtsgroep: iedere autostoel heeft een maximale belasting, uitge-
drukt in kilogram  Daarbij wordt er per autostoel een leeftijdsindicatie aangegeven. 

Bij het kiezen van de juiste autostoel is gewicht belangrijker dan de 
leeftijdsindicatie, vooral als je kindje iets meer of minder weegt dan de 
meeste kinderen van dezelfde leeftijd.

Het gebruik van een autostoeltje
Volg de gebruiksaanwijzing op van het plaatsen en vastzetten van het 
stoeltje.
Volg niet alleen de gebruiksaanwijzing op van de autostoel, maar ook 
die van de auto.
Denk bijvoorbeeld aan de plaats van de airbags.
Controleer of er geen speling op de gordels zit.
Verstel het zitje nooit tijdens het rijden.
Zet je kind nooit in een te klein of kapot autostoeltje.

Heeft het autozitje het volgende voor groep 0:
Verstelbare zit- en ligpositie
Diepe zijkanten, die het slapende kind goede ondersteuning geven
Centraal verstelbare schoudergordels, die bij een botsing het boven-
lichaam gelijkmatig tegenhouden
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Indien meerdere kinderen in de auto moeten worden meegenomen, is 
de bevestiging van de stoel met een 2-punts gordel belangrijk

Heeft het autozitje het volgende voor groep 1+ 2
Centraal verstelbare schoudergordels
Zacht gewatteerde, wasbare bekleding
Stevige kunststof schaal met hoge zijkanten voor goede steun
Bevestiging tegen de rijrichting in, zo is baby in geval van een botsing 
optimaal beschermd (niet op passagiersstoel met airbag plaatsen)
Schommelfunctie voor thuis

Heeft het autozitje het volgende voor groep 2+3
Verhoogde zitting voor optimale gordelvoering en beter zicht
Eenvoudige gordelvoering, die zelfstandig vastmaken mogelijk maakt
Duurzame, wasbare bekleding
Eenvoudig over te plaatsen naar een andere auto

Heeft het autozitje het volgende voor groep 1, 2, 3
Optimale gordelvoering over de schouder van het kind en nooit langs 
de hals!
Anatomisch gevormde kuip
Diepe zijkanten voor extra ondersteuning
Duurzame, wasbare bekleding
Probleemloos verplaatsen naar een andere auto
Centraal verstelbare schoudergordels

Draagbaar autostoeltje
Plaats het bij voorkeur achteraan in de wagen, tegen de rijrichting in: 
zo vangt de rug en niet het nekje of hoofd de klap op bij een botsing.
Heeft de auto een airbag, dan mag het zitje nooit voorin, tenzij de airbag 
wordt uitgeschakeld.
Het stoeltje is te klein zodra het kinderhoofd over de rand van het 
stoeltje komt.
Gebruik dit stoeltje alleen voor vervoer in de auto.
Om zijn motorische ontwikkeling te stimuleren moet een baby meer 
ruimte en bewegingsvrijheid hebben, kunnen rondkruipen, draaien en 
keren in zijn babybox of op de speelmat.
Controleer of de veiligheidsriem van de wagen voldoende lang is om 
het zitje correct vast te maken.
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Autostoeltje
Met een E-label: de autostoel is goedgekeurd en aangepast aan de 
leeftijd en het gewicht van het kind.
Schakel pas over op een gewone autostoel als het draagbaar au-
tostoeltje te klein is.
Volg de handleiding om een autostoeltje veilig te bevestigen.

Verhogingskussen
Kinderen moeten min  1,10 m zijn en een gewicht van 15 kg hebben. 

Veiligheidsvereisten
Het keurmerk van de Economische Commissie Europa 
(ECE-keurmerk) heeft een oranje kleur en draagt het nummer R44-04.
Oudere keurmerken, met het nummer R44-01 en R44-02, voldoen niet 
meer aan de veiligheidsnormen.

Legende van het keurmerk:
‘E’ gevolgd door een nummer geeft het land aan dat het keurmerk 
verleende (bv  1 voor Duitsland, 6 voor België, 11 voor Engeland). 

Alleen de nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 11 zijn in orde, omdat deze landen 
over een testlaboratorium beschikken om een goedkeuring te geven.
De gewichtsklasse staat vermeld op het label.
Er staat ook een goedkeuringsnummer op dat overeenstemt met het 
testrapport (dit nummer begint met 04).
Soms is er een uniek serienummer  Zo kan men nagaan welk model bij welke klant 
terechtkwam. 

‘Y’ : het zitje is voorzien van een tussenbeengordel.
‘S’ : het zitje is aangepast voor een kind met een handicap.

Een zitje dat aangepast is aan de leeftijd:
Groep 0: voor baby’s van 0 tot 10 kg
Groep 0+: voor baby’s van 0 tot 13 kg
Groep I: voor kinderen van 9 tot 18 kg
Groep II: voor kinderen van 15 tot 25 kg
Groep III: voor kinderen van 22 tot 36 kg
Er bestaan ook combinaties, bv  II/III. 

Kies een stoeltje dat aangepast is aan de leeftijd en aan de grootte van 
het kind.
Eén model voor de periode van 0 tot 3 jaar volstaat dus niet.
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Plaats een kind zo lang mogelijk tegen de rijrichting in (min  tot de leeftijd 
van 1 jaar). 

Een autostoeltje tegen de rijrichting in beschermt beter dan een draag-
mand.
Gebruik het autostoeltje nooit als kinderstoel of relax.

Een autostoeltje installeren
Plaats kinderen bij voorkeur achteraan in de wagen.
De plaats naast de chauffeur is de gevaarlijkste plaats bij een aanrijd-
ing.
Zet nooit een zitje tegen de rijrichting op een plaats waar airbag actief 
is.
Autostoeltjes voor de allerkleinsten moeten altijd tegen de rijrichting in 
geplaatst worden.
Zo wordt bij een aanrijding de slag opgevangen door de rug en niet door 
de nek.

Enkele voorbeelden van foutief gebruik:
Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de autostoeltjes niet correct 
wordt vastgemaakt.
Er is te veel ruimte tussen het stoeltje en de autogordel.
Een verkeerd gebruik van de gordel.
Het autostoeltje wordt voorwaarts i.p.v  achterwaarts geïnstalleerd. 

Isofix
Het Isofix-systeem is op dit moment een van de veiligste bevestig-
ingssystemen op de markt.
Het autostoeltje wordt rechtstreeks aan 2 vaste ankerpunten van de 
auto vastgemaakt.
Personenwagens kunnen voorzien worden van vaste, aan de bodem-
plaat of aan de carrosserie bevestigde ankerpunten.
Ook het autostoeltje zelf moet voorzien zijn van 2 speciale ankerpun-
ten  Deze stoeltjes zijn dan ook iets duurder. 

Nog een aantal overige tips
Neem je kindje mee om te passen, zodat je zeker weet dat hij of zij er 
goed in past.
Het kopen van tweedehands autostoeltjes wordt afgeraden, tenzij je 
zeker weet dat het autostoeltje nooit betrokken is geweest bij een 
ongeluk.
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Als je een aanrijding heb gehad is het het beste om een nieuw au-
tostoeltje te kopen  Het autostoeltje kan schade hebben opgelopen dat niet zichtbaar is, 
maar wel gevolgen kan hebben bij een volgende aanrijding. 
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