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Ga je dit jaar met de auto op vakantie? Dan is een 
goede voorbereiding erg belangrijk. Want verschillende              
Europese landen hebben niet alleen andere verkeersre-
gels, ook items die je verplicht mee moet nemen in de 
auto zijn per land anders. Zo is het in Frankrijk verboden 
je navigatiesysteem flitslocaties te laten melden. En in 
Duitsland is een milieusticker voor sommige steden 
verplicht. In dit bericht zetten we alle informatie voor 
een onbezorgde autovakantie op een rij.

Vakantiecheck voor vertrek
Lange afstanden, steile berghellingen en zwaar beladen. 
Een auto krijgt het vaak zwaar te verduren als je ermee 
naar je vakantiebestemming rijdt. Een goede voorberei-
ding is daarom, ook voor de auto, van groot belang. Laat 
de auto voor vertrek controleren door een garage. Voor 
een klein bedrag wordt de auto dan op een aantal be-         
langrijke punten gecontroleerd. Zo worden bijvoorbeeld 
de remmen, de accu en de verlichting nagekeken. Het 
is aan te raden om deze check een aantal weken voor 

vertrek uit te laten voeren. Er is dan nog genoeg tijd om 
eventuele reparaties uit te voeren.

Niet vergeten
Natuurlijk is een rijbewijs verplicht. Daarnaast moet je 
een Creditcard kunnen tonen als je aanspraak wil maken 
op een vervangende auto. Neem ook altijd de groene 
kaart van de verzekering mee. Deze is in het buitenland 
niet vereist, maar wel handig om bij je te hebben. Op de 
groene kaart staat praktische informatie over de autover-
zekering. Zo staat er in welke landen de autoverzekering 
geldig is en welk telefoonnummer je kunt bellen bij bij-
voorbeeld diefstal. Een aanrader dus om mee te nemen.

Waar let je op als je je autovakantie voorbereid?
Eigenlijk geldt in alle gevallen dat je maar beter zo goed 
mogelijk voorbereid kunt zijn op een pech-situatie. Zorg 
dus dat je een gevarendriehoek en een veiligheidshesje 
bij je hebt, ook al is het niet alle landen verplicht. Ook 
een verbanddoos en wat reservemateriaal kunnen altijd 
goed van pas komen.

Welke items zijn verplicht?

Belgie:
•	 De gevarendriehoek is verplicht in België en moet op 

ongeveer 200 meter afstand van de auto staan op de 
snelweg. Op overige wegen is dit ongeveer 100 meter.

•	 Veiligheidshesjes voor alle inzittenden zijn ook ver-
plicht in België.

Frankrijk:
•	 Gevarendriehoek. Deze is verplicht. Als je met pech stil 

komt te staan moet je de alarmlichten inschakelen en 
de gevarendriehoek op minstens dertig meter achter 
je auto plaatsen.
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•	 Veiligheidshesjes zijn verplicht en moeten gemakkelijk 
te bereiken zijn. Je mag ze dus niet in de kofferbak 
bewaren. Veiligheidshesjes zijn verplicht voor alle 
inzittenden in de auto, dus ook voor de kinderen!

•	 Reservelampen voor koplampen en knipperlichten 
zijn niet perse verplicht, maar worden door de Franse 
Autoriteiten wel sterk aangeraden.

•	 Een alcoholtester is verplicht om bij je te hebben in 
de auto. Hoewel er geen boete opgelegd kan worden 
als je geen alcoholtester bij je hebt, is het wel een 
vereiste. Op die manier kun je als bestuurder zelf be-
oordelen of je in staat bent om te rijden. Het maximaal 
toegestane alcoholpromillage is 0,5 promille.

•	 Als je het centrum van sommige Franse steden in 
wilt rijden, is het sinds een aantal maanden verplicht 
om een milieusticker op je voorruit te plakken. Deze 
sticker moet je via internet aanvragen. Als je geen of 
een verkeerde sticker hebt, wordt je beboet. Houd er 
bij het aanvragen rekening mee dat de levertijd van de 
sticker zo‘n 3 tot 5 weken is. 

Duitsland:
•	 Een gevarendriehoek is verplicht voor auto’s met een 

Duits nummerbord, niet voor auto’s met een Neder-
landse kentekenplaat. Toch is het slim een gevaren-    
driehoek mee te nemen. Mocht je met pech komen 
te staan dan moet je de gevarendriehoek op circa 200 
meter achter de auto zetten.

•	 Veiligheidsvesten zijn verplicht voor alle inzittenden 
tijdens pech of een ongeval. Ook dit geldt alleen voor 
auto’s met een Duits kenteken.

•	 Als je rijdt in een Duitse auto ben je ook verplicht om 
een verbanddoos bij je te hebben. Voor Nederlandse 
auto’s geldt dit niet, maar ook hier is het advies om de 
regels voor lokale voertuigen te volgen.

Spanje:
•	 In Spanje is het verplicht om een reserveband en het 

gereedschap dat nodig is om je band te vervangen, 
zoals een krik en bouten, in de auto te hebben.

•	 Twee gevarendriehoeken zijn verplicht. Dit geldt 
alleen voor Spaanse auto’s. Met een Nederlandse auto 
is slechts één gevarendriehoek verplicht.

•	 Als je met een caravan rijdt in Spanje, moet deze ver-
plicht een reflecterende markering achterop hebben. 
Dit geldt alleen wanneer de combinatie van de auto 
en caravan 12 meter of langer is.

Nog een aantal handige tips op een rij:
•	 Neem altijd de reservesleutel van de auto mee en 

bewaar deze buiten de auto.

•	 Vergeet niet om het Europese Schadeformulier mee 
te nemen. In geval van schade heb je altijd de juiste 
papieren bij de hand.

•	 Neem een aantal reservelampjes en zekeringen mee. 
Je kunt een kapot lampje dan snel zelf vervangen.

•	 Krik, reservewiel en wielsleutel: niets is vervelender 
dan een lekke band. Maar met de juiste materialen 
kun je deze zelf verwisselen. Zorg daarom dat deze 
items in de auto liggen.

•	 In veel landen wordt tol geheven of geldt een vig-
netplicht. Tegenwoordig verloopt de betaling van tol 
steeds vaker elektronisch of met bankpas. Contant 
betalen kan op veel plaatsen ook nog, maar daarvoor 
gelden vaak langere rijen. Speciaal voor de Franse 
tolpoorten is er tegenwoordig een elektronische 
tolbadge te koop, waarmee je apart en sneller kunt 
betalen.

Denk aan een Pechhulp Verzekering
Ondanks goede voorbereidingen kan het altijd gebeuren 
dat je met pech stil komt te staan. Met een Pechhulp Ver-
zekering met Europadekking kan je in dat geval contact 
opnemen met de alarmcentrale van Allianz Global As-
sistance. Er wordt altijd geprobeerd om het voertuig ter 
plekke te repareren. Als dat niet mogelijk is, dan wordt 
de auto of motor naar een garage gesleept. Uiteraard 
krijg je in dat geval een vervangende auto ter beschik-
king, zodat je je vakantie gewoon kunt voortzetten.

Hulp is altijd dichtbij
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