
WELKOM 
OP DE FRANSE WEGEN 

 
U gaat naar Frankrijk voor uw werk of op vakantie.  Als u 
zich met de auto verplaatst in Frankrijk is het voor uw 
veiligheid nodig te weten dat de verkeersregels in Frankrijk, 
bijvoorbeeld voor wat betreft de maximum  snelheid, niet 
altijd dezelfde zijn als die in uw eigen land.  U vindt in deze 
brochure enkele belangrijke regels voordat u de auto 
neemt. 

 
Autogordels 
Alle inzittenden zijn verplicht autogordels te dragen. Tot 10 jaar moeten 
kinderen gebruik maken van een door de EU goedgekeurd en een aan hun 
leeftijd, lichaam en gewicht aangepast zitje. 
 

BOETE : Bij het niet dragen van een autogordel kunt u een boete 
krijgen van 135€*. 

 
 
Snelheid 
Op alle Franse wegen is een maximum snelheid van toepassing. De 
toegestane maximum snelheid staat bij elke wijziging aangegeven. Bij 
slechte weersomstandigheden wordt de maximum snelheid naar beneden 
aangepast.    
De snelheid : Welke regels op de Franse wegen? (in het Engels) 
 
 

Alcohol 
Rijden onder invloed heeft ingrijpende en onmiddellijke gevolgen voor uw 
rijgedrag.  

 
BOETE : Voor rijden met een alcoholgehalte van ≥ 0,5 g/l en < 0,8 
g/l in het bloed (of ≥ 0,25 mg/l en < 0,4 mg/l in de adem), kunt u 
een boete krijgen van 135€* en een rijverbod van 3 jaar op Frans 
grondgebied. Dezelfde sancties gelden voor een alcoholgehalte 
vanaf 0,2 g/l in het bloed (of 0,1 mg/l in de adem) voor 
beginnende bestuurders, dat wil zeggen houders van een rijbewijs 
van drie jaar of minder. Let op: al vanaf één glas alcoholhoudende 
drank kan deze waarde al overschreden worden. Voor het rijden 
met een alcoholgehalte van > 0,8 g/l in het bloed (of ≥ 0,4 mg/l in 
de adem) of het weigeren van een bloedtest kunt u een boete van 
4.500€ maximum krijgen en een rijverbod van 3 jaar op Frans 
grondgebied. 

 
 
 
Telefoon 
Het is verboden om tijdens het rijden een mobiele telefoon 
vast te houden. 
Ook is ook verboden voor de bestuurder om tijdens het rijden een 
hoofdtelefoon of “oortjes” te gebruiken met uitzondering van 
gehoorapparaten. Hiermee wordt vooral oordoppen verboden waarmee 
men naar muziek kan luisteren of kan bellen. 

     
BOETE : Voor vasthouden tijdens het rijden van een mobiele 
telefoon of het dragen van oordoppen zoals hierboven beschreven 
kunt u een boete van 135 €* krijgen. 

 
 
 

Autoroute 
 
 

Autoroute in stedelijk gebied 
en tweebaanswegen die door 
een middenberm gescheiden 
worden 

 
     
    Andere wegen 
 
 
 
 
    Bebouwde kom 
 
 
 
 
 
 
 

Normale 
verkeersomstandig-
heden 

 
 
 

Bij regen of andere 
neerslag 

zichtbaarheid 
minder dan 50 m  

Veiligheidsvest en driehoek 
Elk voertuig moet voorzien zijn met een gevarendriehoek en een reflecterend 
veiligheidsvest.  
 

BOETE : Indien u deze voorzieningen niet in uw voertuig hebt, kunt u 
een boete van 135 €* krijgen. 

 
*Het gaat om een vast bedrag dat wordt verlaagd als u meteen betaalt.  

 

INGEVAL VAN NIET-NALEVING VAN  

DE WET  
Als u een overtreding begaat krijgt u een boete en in sommige 
gevallen een tijdelijk rijverbod op Frans grondgebied. In 
ernstige gevallen kan het zijn dat u ook voor de rechtbank 
moet verschijnen en een gevangenisstraf krijgt. Voor 
bestuurders die niet in Frankrijk wonen en die in Frankrijk een 
overtreding begaan en hun boetes niet betalen, kan het zijn 
dat hun voertuig wordt geconfisqueerd en eventueel naar het 
politiebureau wordt gesleept tot het moment dat deze boetes  
zijn betaald.

BOETE : 68€* voor een snelheidsoverschrijding onder de 20km/u 
(buiten de bebouwde kom). 
135€* voor een snelheidoverschrijding tussen de  20km/u en 
50km/u. 
Maximaal 1500€ of stilleggen of confiscatie van het voertuig voor een 
snelheidsoverschrijding van 50km/u of meer. Het bezitten, meenemen 
en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden. 
Ingeval van overtreding van deze regeling kunt u een boete van 1500€ 
krijgen. 

 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/content/download/1527/12595/version/5/file/Depliant-VITESSE-ETRANG-bd.pdf

