
 

Sint-Johannaschool 

Torenstraat 30 

2160 Wommelgem 

 
tel 03/353.78.28 

fax 03/354.21.75 

sint.johanna@skynet.be 

www.sint-johanna.be 
 

 

 

 
Beste ouders, 

 

Zoals u weet doen wij op school regelmatig beroep op ouders, grootouders,…. ifv het vervoeren van 
kinderen bij uitstappen. Dit doen we om de kostprijs van de uitstappen te beperken. Graag willen we 
jullie informeren over de veiligheid en de verzekering bij zulke uitstappen. 
Hopelijk loopt alles 'van een leien dakje'.  Mocht er toch iets gebeuren, dan zit het op vlak van 
verzekeringen als volgt ineen: 

• Alle inzittenden zijn verzekerd via de autoverzekering 
• Er gebeurt een ongeval en je bent niet aansprakelijk: 

De verzekering van de tegenpartij dient alle kosten te vergoeden. 
• Er gebeurt een ongeval en je bent zelf "in fout": 

De schade aan het voertuig wordt vergoed via de verzekering "omnium opdrachten" die de 
school heeft afgesloten. Opgelet: hier is wel een franchise! 
Uw voertuig dient ingeschreven te staan als personenwagen en niet als bedrijfswagen. Ouders 
die gebruik maken van een bedrijfswagen kijken best in hun autopolis na of zij het voertuig privé 
mogen gebruiken. 

 
Elk kind dient gebruik te maken van de gordel. Dus drie kinderen op de achterzetel veronderstelt ook drie 
gordels achteraan.  Een kind dat vooraan zit moet natuurlijk ook de gordel dragen én bovendien op een 
kinderzitje of verhoogkussen zitten (kinderen tot 1m35).  
 
In het verleden vroegen wij zoveel mogelijk kinderzitjes te gebruiken. Ook vandaag willen wij het gebruik 
van kinderzitjes blijven stimuleren bij kleuters. Bij uitstappen waarbij we een beroep doen op vrijwillige 
chauffeurs, vragen we aan de ouders om zelf het kinderzitje mee te geven met het kind.   
Indien uw kind zelf geen kinderzitje bij heeft, zal het achterin de wagen plaats nemen en enkel de 
veiligheidsgordel dragen. 
 
 
 

Hierbij nog een warme oproep 

 
Wie nog een autozitje over heeft dat toch weg moet, mag dat steeds aan 
de school bezorgen. Ze komen ongetwijfeld van pas bij het occasioneel 
vervoeren van kinderen. Dan is zo’n zitje niet verplicht maar uiteraard 
wél veiliger! 
 
 
 
We willen u de algemene regel niet onthouden 

 
Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt 
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een 
voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen. 

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een 
verhogingskussen (met of zonder ruggensteun). 



 

 

Uitzonderingen 

de algemene regel is niet van toepassing in: 
• taxi’s 
• voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend 
• autobussen en autocars 
In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn 
uitgerust. 
In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin 
worden vervoerd. 

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s: 
1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er 
al twee andere in gebruik zijn, mag een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) achterin 
worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het 
kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt. 
  
2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden 
vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen 
mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze 
moeten dan de veiligheidsgordel dragen. 
Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden  vervoerd. Voor de 
eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel:  kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze 
kleiner zijn dan 1,35m. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevrouw de Directeur        Preventieadviseur 
Els Corluy          Inge Bens 
 
 
 
 

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels 

• Kinderen kleiner dan 1,35m: Kinderbeveiligingssysteem verplicht 
• Kinderen van 1,35m en groter: Kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht 

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met 

veiligheidsgordels 

• Kinderen onder 3 jaar: Mogen niet worden vervoerd 
• Kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m: Moeten achterin worden vervoerd 


