
Staat op het kentekenbewijs het 
aantal zitplaatsen vermeld?

Nee

Ja Dan is dit het aantal zitplaatsen dat tijdens 
het rijden gebruikt mag worden. Deze 
zitplaatsen zijn voorzien van gordels,

Is de camper gebaseerd op een 
bedrijfsauto of een personenauto?

Bedrijfsauto

Personenauto

Heeft uw camper een 
toegestane maximum 

massa hoger dan 
3.500 kg?

Ja

Is de camper voor het 
eerst in het verkeer 

gebracht ná 31-12-1997?

Nee

Ja

Alle zitplaatsen mogen 
tijdens het rijden worden 
gebruikt. Tevens zijn er 
geen gordels verplicht.

Nee

De zitplaats van de bestuurder en 
alle naastgelegen zitplaatsen (in de 

rijrichting) dienen voorzien te zijn van 
een gordel.

Voor zitplaatsen tegengesteld op de 
rijrichting en in de lengterichting zijn 

gordels niet verplicht **

De zitplaats van de bestuurder en alle naastgelegen zitplaatsen (in 
de rijrichting) dienen voorzien te zijn van een gordel.

Voor campers welke voor het eerst in het verkeer zijn gebracht vóór 
21-01-2014 geldt dat zitplaatsen in lengterichting benut mogen 

worden en geen gordels verplicht. **

Voor campers welke voor het eerst in het verkeer zijn gebracht ná 
21-01-2014 geldt dat zitplaatsen in lengterichting niet meer benut 

mogen worden.

** Het advies is daarnaast om géén gordels 
te monteren bij zitplaatsen in lengterichting, 

omdat deze bij een eventuele aanrijding 
meer kwaad doen dan goed!

Is de camper voor het 
eerst in het verkeer 
gebracht ná 31-12-

2014?

Nee

Ja

Alle naar voren gerichte 
zitplaatsen dienen te zijn 
voorzien van een gordel

.
De in de lengterichting geplaatste 

zitplaatsen mogen tijdens het 
rijden niet meer benut worden. 

De zitplaatsen in tegengestelde 
rijrichting dienen voorzien te zijn 

van een gordel. 

Is de camper voor het eerst 
in het verkeer gebracht ná 
01-01-1971 maar voor 30-

09-2000?

Alle naar voren gerichte zitplaatsen 
dienen te zijn voorzien van een 

gordel.

 De zitplaatsen in tegengestelde 
rijrichting en lengterichting mogen 
tijdens het rijden worden gebruikt. 

Er zijn geen gordels verplicht.

Ja

Nee

Alle zitplaatsen 
mogen tijdens 

het rijden worden 
gebruikt. 

Let op: onder “gordels” wordt verstaan standaard aanwezige goedgekeurde gordels (die zijn bevestigd aan 
goedgekeurde bevestigingspunten) of achteraf aangebrachte goed werkende gordels aan deugdelijke 

bevestigingspunten.

Let op: onder “zitplaats” die mag worden gebruikt tijdens het rijden wordt altijd verstaan een deugdelijk aan het 
voertuig bevestigde zitplaats. Dus geen losse of provisorisch aangebrachte zitplaats. 

Is de camper voor het eerst 
in het verkeer gebracht 

voor 31-12-2014 maar na 
30-09-2000?

Ja

Nee

Alle naar voren gerichte 
zitplaatsen dienen te zijn voorzien 

van een gordel.

De in de lengterichting geplaatste 
zitplaatsen mogen tijdens het 

rijden worden benut. Gordels zijn 
in deze rijrichting niet verplicht.

 
De zitplaatsen in tegengestelde 
rijrichting dienen voorzien te zijn 

van een gordel. 

Gebruik van zitplaatsen in woonruimte van campers tijdens het rijden.
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