Uw kind op correcte wijze vastgeklikt
Uw kind kan ernstige verwondingen of erger oplopen wanneer het niet op de correcte wijze is
vastgeklikt in de wagen.
De vaststelling is alarmerend: 1 kind op twee is niet op correcte manier beveiligd en 1 kind op 10 is
helemaal niet vastgemaakt. Het beveiligingsniveau is het laagst voor kinderen tussen 3 en 7 jaar.
4 gouden regels om ervoor te zorgen dat uw kind goed bevestigd is:
•
•
•
•

het beveiligingssysteem moet gehomologeerd zijn en in overeenstemming zijn met gewicht en grootte van het
kind (vraag advies bij de aankoop).
het beveiligingssysteem moet correct en in de juiste richting bevestigd zijn.
de airbag vooraan moet verplicht uitgeschakeld worden in geval van een zitje tegen de rijrichting op de
voorzetel.
het harnas of de riem moet correct worden aangebracht op het lichaam van het kind (over de schouders en ter
hoogte van het middel), moet goed aansluiten (maximum 1 cm speling), mag niet gedraaid zijn en niet worden
aangebracht in de rug of onder de arm.

Checklist voor elk vertrek:
Installatie van het zitje volgens de gebruiksaanwijzing.
Het zitje mag zo weinig mogelijk bewegen als men eraan trekt.
De riempjes moeten aangespannen zijn, met een speling van maximum 1 cm, en mogen niet gedraaid zijn.
Bij een zitje met de rijrichting mee mag de airbag van de passagierszetel vooraan wel ingeschakeld zijn, en we
raden aan om de zetel naar achter te schuiven, maar dit is niet wettelijk verplicht.
• Nakijken of het kind goed is geïnstalleerd en of de riempjes goed werden aangebracht.
•
•
•
•

•
•
•
•

Aanbevelingen bij de aankoop:
Koop het zitje in een speciaalzaak waar men advies kan verstrekken.
Vermijd gecombineerde zitjes die geschikt zijn voor verschillende Gewichtscategorieën.
Probeer het zitje te plaatsen in uw wagen alvorens over te gaan tot de aankoop. Zo merkt u meteen of het zitje
gemakkelijk te installeren is en of uw gordels lang genoeg zijn om het te kunnen bevestigen.
Neem het kind mee bij de aankoop en laat hem/haar het zitje uitproberen.

GROEIMETER ... GROEIMETER ... GROEIMETER
BABYZITJE: bruikbaar van 0 tot max. 13kg. Ben ik een baby, dan reis ik in een babyzitje dat tegen de
rijrichting in wordt geplaatst.
KINDERZITJE: bruikbaar van 9 tot 18kg. Als ik 13kg weeg of als mijn hoofd meer dan één derde
boven de rand van het babyzitje komt, verhuis ik naar een groter zitje.
VERHOGINGSKUSSEN: bruikbaar van 15 tot max. 36 kg. Als ik 18kg weeg of als mijn hoofd meer
dan één derde boven de rand van het kinderzitje komt, verhuis ik naar een verhogingskussen.
KLIKVAST: Ik meet al 1,35m, dus heb ik de keuze. Ik kan mezelf vastklikken met de gordel. Of ik kan
natuurlijk ook nog op mijn verhogingskussen zitten. Zo ben ik beter beschermd.

Aanbeveling:
Zodra een kind kan worden geïnstalleerd in systemen die toebehoren aan twee verschillende
homologatiegroepen, het kind in de laagste groep te laten zolang zijn morfologie dit toelaat. Aarzel
niet over te gaan naar een hogere categorie als zijn hoofd boven het zitje uitsteekt.
Leg uw kind uit waarom het zich moet vastmaken. Niet uit schrik voor de politieman maar voor zijn
veiligheid. Als hij geresponsabiliseerd is zal het kind zichzelf correct vastmaken.
Geef zelf het goede voorbeeld! Zelf de gordel dragen is het eerste wat moet gebeuren om je kind
ervan te overtuigen zich vast te maken.

Wetgeving:
KB van 1 december 1975, Art.35. (Veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen).
35.1.1. De bestuurders en de passagiers van auto’s die aan het verkeer deelnemen, moeten de
veiligheidsgordel dragen, op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.
Kinderen van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135cm moeten worden vervoerd in een voor hen
geschikt kinderbeveiligingssysteem.
Op de zitplaatsen die niet zijn uitgerust met een veiligheidsgordel worden geen kinderen
vervoerd van minder dan 3 jaar. Op de zitplaatsen voorin die niet zijn uitgerust met een
veiligheidsgordel worden geen kinderen vervoerd van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135cm.
.........................
35.1.3. De veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem worden gebruikt op een wijze die
de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden.
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