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OP DE BAAN IN FRANKRIJK (bron VAB) 
 
De relevante verkeersregels voor personenwagens kunnen als volgt worden samengevat. 
 
Maximum snelheid en minimum afstand 
 
De na te leven maximale snelheden en minimumafstanden t.o.v. uw voorligger zijn als volgt: 
 
 Snelheids- Minimale 
 beperking afstand 
 

Binnen bebouwde kom (*) 50 km/u (**) 28 m 
 
Buiten bebouwde kom  50 m 
- bij goed weer 80 km/u (***)  
- bij zichtbaarheid < 50 m 50 km/u    
 
Auto(snel)wegen  72 m 
- bij goed weer 130 km/u  
- bij tegen of nat wegdek 110 km/u 
- bij zichtbaarheid < 50 m 50 km/u 

 
Noten : 
 

(*) de bebouwde kom is aangegeven door een rood omrand bord met daarop de naam 
van de gemeente 

 

 
 
(**) ter hoogte van verkeersdrempels geldt meestal een bijkomende beperking tot 30 km/u 
 
(***) dikwijls teruggebracht tot 50 km/u of 70 km/u aangegeven door borden 
 
 
Alcohollimiet 
 
We gaan ervan uit dat er tijdens de rally alcoholvrij gereden wordt maar voor de volledigheid 
geven we de wettelijke maxima mee : 

 Limiet 
 
Ervaren bestuurder 0,5 pro mille 
Bestuurder met < 3 jaar rijbewijs 0,2 pro mille 



 
Minimum veiligheidsuitrusting  
 
Volgende zaken moeten minimum aanwezig zijn in de wagen :  
 
-  fluovestje (1 per inzittende)  
-  verbanddoos  
-  gevarendriehoek  
-  alcoholtester (verplicht maar niet beboet – eventueel aankoopplicht tegen allicht 

hogere kostprijs wanneer u zou getest worden) 
 
Enkele specifieke verkeersregels 
  
Let ook op het volgende :  
 
-  Bij een ongeval vindt u de gegevens van de tegenpartij op een sticker op de voorruit.  
 
- Bij een ongeval met lichamelijk letsel moet de politie gebeld worden. 

 
- Slepen op de autosnelweg mag enkel door erkende sleepdiensten – geen beperking 

op andere wegen. 
 
- Gebruik van oortjes of hoofdtelefoon is verboden achter het stuur. 
 
- STOP = STOP en voorrang geven aan andere weggebruikers aan het betreffende 

kruispunt !  
 
- Op smalle bergwegen heeft het stijgend verkeer voorrang op het dalend verkeer. Indien 

nodig moet het makkelijkst wendbaar voertuig uitwijken voor het minst wendbaar 
voertuig. 

 
- Binnen de bebouwde kom is gebruik van de claxon verboden behalve als er direct 

gevaar is.  
 
- Alleen handsfree bellen middels een carkit is toegelaten. 
  
- Er mag tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm, zoals smartphone, tablet, 

... aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder. 
 
- Het gebruik van navigatieapparatuur is toegestaan. Navigatieapparatuur mag enkel 

worden aangeraakt en ingesteld wanneer het voertuig op een veilige plek geparkeerd 
is. Ook de smartphone mag als navigatieapparaat gebruikt worden maar hij moet dan 
in een houder geplaatst worden en het scherm van de smartphone mag tijdens het 
rijden niet worden aangeraakt om berichten te lezen. 

 
- Toestellen die (exacte) locaties van flitspalen en trajectcontrloes aangeven zijn niet 

toegestaan ! Deze functies moeten uitgezet worden en informatie over de locaties die 
reeds op het toestel staan moet gewist worden. 



 
NOODNUMMERS 
 
Landcode Frankrijk = +33 
 
Volgende noodnummers zijn (ook) steeds met de GSM bereikbaar (soms betalend 
naargelang de operator): 
 
- 15 = SAMU – medische noodgevallen 
 
- 17 = politie / gendarmerie 
 
- 18 = brandweer 

 
- 112 = ongeval-agressie 

 
- 3624 = SOS Médecin 
 
In geval van verlies of diefstal van : 
 
- uw wagen à aangifte bij de lokale politie 
 
- identiteitspapieren : 
 

à aangifte bij de lokale politie / eventueel contact opnemen met het Consulaat (zie 
www.diplomatie.be) 

 
à bel Docstop (voor identiteitskaart en rijbewijs) : +32 2 518 21 23 

 
- bank- of creditcards à bel Cardstop : +32 70 34 43 44 
 
 
PECHVERHELPING 
 
Eigen pechverhelping 
 
Zowieso voorzien we in een eigen meereizende technische assistentiewagen van 
Roadworx Technix die u zal bijstaan in geval van panne. Deze beschikt over een uitgebreide 
basisset technische uitrusting om u eerstelijnshulp te kunnen bieden. 
 
Nochtans vragen we u in dit verband zoveel als mogelijk – specifiek voor uw eigen wagen 
– zelf te willen voorzien in een technische fiche van de wagen (afstelgegevens, te gebruiken 
types vloeistoffen, ...) en volgende reservestukken : 
 
- V-riem 
- contactpunten (vis-platinées) 
- wagenspecifieke zekeringen 
- reserve-oliën 



- ... 
 
Verzekering in geval van definitieve immobilisering 
 
U kan in optie via Roadworx bovendien een VAB-bijstandspolis afsluiten voor het geval uw 
voertuig toch definitief geïmmobiliseerd zou zijn door panne, ongeval, vandalisme of 
natuurgeweld. Deze polis voorziet in : 
 
- bijkomende plaatselijke pechverhelping 
 
- repatriëring van de wagen naar uw woonplaats of de door u aangeduide garage met 

bijkomende dekking voor extra reis-en verblijfkosten, repatriëring bagage, etc. 
 
- een volledig luik personenbijstand in het buitenland (medische kosten, 

personenrepatriëring, gedwongen verlengd verblijf, etc.) 
 
De VAB-alarmcentrale is bereikbaar op de nummers : 
 
- 078 222 222 vanuit België 
 
- +32 3 253 65 65 vanuit het buitenland 


