Vervoer van kinderen tijdens een excursie
Ieder jaar informeren we alle ouders over het onderwerp: veilig vervoer van kinderen tijdens een
excursie, die georganiseerd wordt door school. Het uitgangspunt is dat kinderen op een veilige
manier vervoerd worden van en naar school. Indien de kinderen in een auto vervoerd worden, gaat
het dus om veilig vervoer in een auto. Hieronder is een toelichting opgenomen, zodat u weet hoe de
regels omtrent veiligheid ook al weer zijn.
Hoofdregel voor vervoer van kinderen (bron: ANWB)
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE labels. Passend betekent dat het
kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en het gewicht van het kind. Kinderen
vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan
meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto aanwezig zijn. Op het kenteken staat
aangegeven hoeveel zitplaatsen de auto heeft.
De uitzonderingen



Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een auto

gordel gebruiken in plaats van een kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank
al twee kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats
meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet
zonder kinderbeveiligingssysteem op de voorbank
worden vervoerd.



Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer door
een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet verwacht kan
worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan
vervoerd op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals
bijvoorbeeld een kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het begrip incidenteel moet
letterlijk worden genomen. Van incidenteel vervoer is geen sprake meer als bijvoorbeeld oma
elke week de kleinkinderen naar school brengt. Een korte afstand is volgens het ministerie een
afstand van maximaal 50 km.

Beide uitzonderingen zijn van toepassing op het vervoer van kinderen tijdens een excursie onder
schooltijd. Kinderen mogen in een auto worden vervoerd, maar altijd:
1.

in een autogordel

2.

voor maximaal het aantal zitplaatsen in die auto

3.

denkt u aan een inzittende verzekering bij uw autoverzekering. Indien u geen inzittende
verzekering heeft mag u GEEN kinderen van andere (pleeg)ouders vervoeren.
De leerkracht of de groepsouder zal u hiernaar vragen, bij het regelen van de excursie.

