
een kinderstoel is veilig als de volgende punten in orde zijn:

ALGEMENE VEREISTEN
• Een kinderstoel is veilig als de markering EN 14988 op de kinderstoel staat. Dit betekent dat hij voldoet aan 

de Europese norm.
• Merknaam en referentie staan duidelijk vermeld.
• Om ongevallen te voorkomen bij het jonge kind (0 - 3 jaar) zijn bijkomende vereisten opgesteld.

In de onderstaande lijst staan alle aandachtspunten toegelicht voor installatie, afmetingen, eigenschappen en het veiig
gebruik van een kinderstoel.
De letters in de lijst verwijzen naar een punt op de tekening waarop je moet letten.  Zo kan je onmiddellijk nagaan of 
je kinderstoel veilig is.



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

Je moet de kinderstoel kunnen monteren en demonteren. Daarom moet hij voorzien zijn van 
voorgeboorde gaten met pluggen.

Er is een tussenbeenriempje tussen de zitting en de tafel van minimaal 2 cm breed. (F)

Bij modellen met veiligheidsgordel zit het vasthechtingspunt maximaal 7,5 cm boven de zitting
van de kinderstoel. (I)

De afstand tussen de zitting en het hoogste punt van de rugleuning bedraagt minstens 25 cm.(G)

Gaten hebben een diameter van maximaal 0,7 cm en zijn niet dieper dan 1 cm. Gleuven zijn 
tussen 1,2 en 2,5 cm groot of zijn kleiner dan 0,7 cm. (J)

Pas je de rugleuning aan, zorg er dan voor dat de hoek gevormd door de zitting en 
de rugleuning niet kleiner wordt. 

Veiligheidsriempjes zijn minstens 1,5 cm breed. Ze zijn zo ontworpen dat lusvorming 
onmogelijk is. (H)

Alleen volwassenen kunnen de sluitingen blokkeren en deblokkeren. 

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

De stoel staat stabiel. Hij blijft altijd op alle steunpunten staan. (E)

Het hout is vrij van insecten en is niet beschadigd. Het metaal is roestvrij.(B)

De verf is krasvast, gif- en loodvrij. (C)

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

De plaats waar het veiligheidsriempje is vastgemaakt, mag niet stuk zijn. 

De stoel is voorzien van armleuningen. (K)

Indien de rug verstelbaar is, moet een volledig harnas gebruikt worden.

Schroeven zijn niet bedekt met plastic dopjes die je kind kan lospeuteren. Kleine onderdelen 
kunnen niet losgemaakt worden met vingers of tanden.  (A)

Een kinderstoel dient om kinderen tot de leeftijd van 3 jaar rechtop te laten zitten, eten of spelen
aan een gewone tafel.

De stoel wordt op de grond geplaatst.

Blijf altijd in de buurt wanneer je kind in de stoel zit. 

Gebruik altijd veiligheidsriempjes, ook als ze niet bij de stoel geleverd worden. 
Maak er een gewoonte van je kind altijd vast te gespen.

Zet je kind pas in een kinderstoel wanneer het alleen rechtop kan zitten. 
Gebruik geen kussens om kleinere kinderen in de stoel te zetten.

Laat andere kinderen nooit alleen spelen in de buurt van een kinderstoel wanneer je kind 
erin zit. 
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VEREISTEN ROND DE EIGENSCHAPPEN EN EEN VEILIG GEBRUIK

VEREISTEN ROND INSTALLATIE EN AFMETINGEN


