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De Franse overheid publiceerde recent een
decreet waarin staat dat al het zwaar verkeer (MTM > 3,5 ton) in stedelijk gebied
verplicht voorzien moet zijn van een sticker
om de dode hoeken aan te duiden. De
volgende 12 maanden geldt nog een soort
van gedoogbeleid, al moeten de dode hoeken vanaf 1 januari sowieso op een of andere manier aangeduid zijn.
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Er heerst veel onduidelijkheid over het nieuwe decreet van
de Franse overheid. Al het zwaar verkeer (MTM > 3,5 ton)
wordt verplicht stickers te hebben die de dode hoeken
aanduiden. De maatregel geldt in principe enkel in stedelijk
gebied. Het is sowieso interessant om volledig in orde te
zijn, want de kans bestaat dat je ooit door stedelijk gebied
rijdt. De straffen zijn absoluut niet min, ze zitten in klasse 4
van verkeersovertredingen (minimum 135 euro). De Franse
regering neemt deze maatregel omdat er nog te veel fatale
ongevallen gebeuren in de dode hoek. Via de stickers willen
ze de zwakke weggebruikers beschermen door hen attenter te maken voor de gevaren in het verkeer.

Hoe wettelijk in orde zijn?
De Franse overheid geeft mee dat ze gedurende 12 maanden nog andere signalisaties zal tolereren die dode hoeken
aanduiden. Als je in 2021 naar Frankrijk moet en eender
welke dodehoeksticker kleeft, volgt er dus nog geen sanctie. Die alternatieve signalisatie moet je uiteraard wel exact
op de plaats van de dode hoeken aanbrengen. Volgens de
Franse regelgeving moeten de stickers aan beide zijden en
aan de achterkant van het voertuig zichtbaar zijn. Dit betekent dat je ze tussen 0,9 en 1,5 m boven de grond moet
plaatsen (de kijkhoogte van fietsers en voetgangers). Bij
vrachtwagens moeten de stickers aan beide zijden ge-
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plaatst worden, op een afstand van 0 tot 1 meter van de
voorzijde. Voor opleggers moeten nog eens twee extra
stickers geplaatst worden ter hoogte van de koppeling
tussen trekker en trailer. Achteraan is altijd een sticker
nodig, dit aan de rechterkant en opnieuw tussen 0,9 en 1,5
m boven de grond. In het YouTube- filmpje ‘Angles Morts
France 01/01/2021’ geeft de Franse regering een beeld van
de algemeen geldende regels.

Wees voorbereid!

Op vele websites kan je ondertussen gewone stickers of
magneetstickers bestellen. Je kan ook een document
downloaden om er later zelf stickers van te maken. Indien
je door stedelijk gebied zou rijden en er geen enkele signalisatie van de dode hoek aanwezig is, zal de politie wel
degelijk overgaan tot het uitschrijven van een boete. Het is
dus zaak om voorbereid te zijn en je niet te laten verrassen
op Frans grondgebied. De Europese Unie bekijkt voorlopig
nog of de Fransen wel eenzijdig deze boetes mogen opleggen aan buitenlandse chauffeurs. Als alle landen apart
regels gaan opleggen, kan een chaos ontstaan waarbij
niemand meer weet welke regels waar gelden. De
Europese Unie kan ook overgaan tot maatregelen die
gelden in alle Europese lidstaten. We blijven de situatie
opvolgen en geven de laatste actualiteiten steeds mee via
onze kanalen. n
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