
Er bestaan verschillende soorten fietsstoeltjes:

• Stoeltjes vooraan die bevestigd zijn aan het stuur en aan de fiets zelf.
• Stoeltjes vooraan die bevestigd zijn tussen het stuur en de fietser 

(voor kinderen van 9 tot 15 kg).
• Stoeltjes achter op de fiets (voor kinderen van 9 tot 15 kg, model A15).
• Stoeltjes achter op de fiets (voor kinderen van 9 tot 22 kg, model A22).

Het verschil tussen model A15 en model C15 heeft te maken met de verschillen in hoogte van
de rugleuning, de zijkanten, de breedte van het stoeltje, enz.

Een fietsstoel is veilig als de volgende punten in orde zijn:

• De markering EN 14344 staat op het fietsstoeltje. Dit betekent dat het stoeltje voldoet aan de
Europese norm.

• Merknaam en referentie staan duidelijk vermeld op het stoeltje.
• De gewichtsklasse en het type (C15, A22 of A15) zijn vermeld.
• Het jaar en de maand van fabricage zijn vermeld.
• Er staat aangegeven voor welk type van fiets het stoeltje niet kan worden gebruikt.
• Bij stoeltjes achter op de fiets is het symbool “zwaartepunt” zichtbaar aangebracht aan de

buitenkant van het stoeltje.
• Op stoeltjes die aan de bagagedrager worden bevestigd, staan instructies voor de bevestiging.
• Op stoeltjes die aan de fiets zelf worden bevestigd, staan instructies in verband met de dia-

meter van het frame van de fiets.

Zijn de bovenvermelde zaken niet in orde, neem dan de onderstaande lijst door.
De letters in de lijst verwijzen naar een punt op de tekening waarop je moet letten.
Zo kan je onmiddellijk nagaan of de fietsstoel veilig is.



Let op de volgende punten wanneer je een fietsstoel aanschaft OK Niet OK

Er zijn geen openingen tussen 0,5 en 1,2 cm groot.

Kleine onderdelen kunnen niet losgemaakt worden met vingers of tanden. (A)

Scherpe hoeken, randen of punten zijn afgerond of bedekt. (B)

Je kan de kinderstoel meermalen monteren en demonteren. Daarom is hij voorzien van voorge-
boorde gaten met pluggen.

Gebruik een zadelveerbeschermer, anders kan je kind zijn vingers knellen. (C)

Het bevestigingssysteem kan alleen met gereedschap aangebracht of losgemaakt worden.

Kies bij voorkeur een stoeltje achter op de fiets. Een stoeltje vooraan is immers hinderlijk bij het
besturen en het afstappen van je fiets. Bij slecht weer zit je kind ook meer in de wind en in de
regen.

Wil je een fietsstoeltje aanschaffen, probeer dan ter plaatse de verschillende modellen. Stoeltjes
die aan het frame worden bevestigd, zijn comfortabeler dan stoeltjes die aan de bagagedrager
worden bevestigd. Je kind krijgt dan minder schokken.

Stoeltjes die aan de bagagedrager worden bevestigd, hebben nog een extra bevestigingspunt.

Stoeltjes die vooraan worden bevestigd, worden behalve aan het stuur ook nog op een andere
plaats aan de fiets bevestigd.

Het stoeltje heeft verstelbare gordels. De riempjes zijn minstens 2 cm breed.

Je kind kan de gordel niet openen. De gordel loopt ofwel:
• over schouders en kruis;
• over schouders en middel, wanneer het stoeltje uitgerust is met een bevestigingssyteem ter

hoogte van het kruis;
• over schouders, middel en kruis.

Zorg dat het stoeltje verstelbare voetsteunen heeft of dat de fiets een wielbescherming heeft.
Anders bestaat het gevaar dat je kind zijn voetje knelt. (D)

De verstelbare voetriempjes zijn minstens 1,5 cm breed.

De voetsteunen zijn regelbaar met een interval van 4 cm. (E)



Let op de volgende punten wanneer je je kind in het fietsstoeltje zet OK Niet OK

Een kind moet een stevige zitbalans hebben om op een comfortabele manier in een fietsstoeltje
vervoerd te worden, ook bij verstoring van het evenwicht. De zitbalans is goed op het moment dat
een kind vanuit kruiphouding zelfstandig terug kan gaan zitten.

Zorg voor de juiste instellingen van het fietsstoeltje voor een optimaal comfort. Kijk regelmatig
alle bevestigingen goed na.

Controleer na de montage van het stoeltje of alle delen van de fiets nog goed functioneren.

Zorg dat lichaamsdelen of kleren nooit in contact komen met bewegende delen van het stoeltje of
van de fiets.

Zorg dat je kind altijd een valhelm draagt. Ook voor de fietser is het raadzaam een fietshelm te
dragen.

Zorg dat je kind vastgeklikt is in het fietsstoeltje.

Laat je kind nooit alleen achter in het fietsstoeltje.

Laat je kind nooit alleen achter in de zon wanneer het in het fietsstoeltje zit.

Kleed je kind altijd warm aan voordat je het in het fietsstoeltje zet. Bescherm het tegen de regen.

Reflecterende vestjes zorgen voor een betere zichtbaarheid.

Respecteer het verkeersreglement:
• Een passagier meenemen op de bagagedrager is verboden.
• Zijdelingse zitjes zijn verboden.
• Amazonezit op de fiets is verboden.

De capaciteit van de bagagedrager mag niet hoger zijn dan 25 kg.

Ga geregeld na of je kind het maximumgewicht voor het fietsstoeltje niet overschrijdt.

Gebruik het fietsstoeltje niet als er een deel stuk is.

Laad geen extra bagage aan het fietsstoeltje. Bevestig je bagage altijd aan de tegenovergestelde
kant van het fietsstoeltje.

Vervoer je de fiets met de auto, demonteer dan eerst het fietsstoeltje.
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