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FLASH Nr. 121 - 08/12/2020 

Frankrijk: Dode hoek 
Verplichte signalisatie vanaf 01/01/2021: 
UPTR lanceert groepsaankoop stickers 

 

In navolging van onze flashes nrs. 112 van 26 november en 116 van 1 december, wil UPTR u nog 
wijzen op het onderstaande: 
 
Hoewel nog niet gepubliceerd in het Officiële Publicatieblad, hebben de Franse federaties reeds het 
ontwerp van het MB inzake signalisatie die moet voorkomen op de dode hoeken van zware voertuigen, 
ontvangen. 
 
Dit besluit geeft het – enige en ééntalige (*) – model weer dat voor de signalisatie moet gebruikt 
worden en hoe en waar dit aangebracht moet worden. 
 
Het stelt evenwel ook dat (vrije vertaling): “De voertuigen die voor 31 maart 2021 uitgerust zijn met 
eender welke signalisatie voor het aanduiden van de dode hoeken op alle zijden en achterkant van het 
voertuig, zullen geacht worden in overeenstemming te zijn met de regelgeving tot 12 maand na de 
inwerkingtreding van huidig besluit”. 
 

➔ De stickers van de UPTR-campagne #DodeHoekUITKIJKEN blijven dus nog, 
minstens, geldig tot eind 2021! 
 

Onze voorraad van stickers is ondertussen echter uitgeput… 
 

➔ UPTR heeft een (spoed)bestelling geplaatst voor nieuwe stickers die in 
overeenstemming zijn met het Franse model en nog aangevraagd kunnen 
worden tot het einde van 2021. 

 

Wacht echter niet te lang om onderstaande bestelbon op te sturen! 
→ Het voordeeltarief is enkel voorzien voor leden van UPTR. 

 
 
Opgelet: Het ministerieel besluit gaat in detail over op welke hoogte en op welke plaatsen 
de stickers moeten worden aangebracht… 
 
Onze Franse collega’s van FNTR hebben een nuttige nota uitgevaardigd die de hoogte en de plaatsen 
van de stickers duidelijk uitlegt. 
 
 
 
 
(*) Niet dat iemand nog verbaast is dat men in Frankrijk denkt dat Frans de enige taal in Europa is… 
 
 
 

https://www.uptr.be/images/Arrêté_ministériel_19_11_2020_signilisation_angles_morts-11.pdf
https://www.uptr.be/images/Note_explicative_FNTR_Positionnement_Autocollants_Angle-Mort.pdf
https://www.uptr.be/images/Note_explicative_FNTR_Positionnement_Autocollants_Angle-Mort.pdf


 
 

BESTELBON 

(Groepsaankoop - leden UPTR) 
 

 
 
Ik ondergetekende………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vertegenwoordiger van de onderneming…………………………………………………………………………………………… 
Met ondernemingsnummer BE …………………………………………………………………………………………………… 
Adres Maatschappelijke zetel:………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Leveringsadres (indien niet Zetel) ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Plaats een bestelling van: 
 

□ Een blok van    50 stickers aan de prijs van 29 € (excl. BTW)  + leveringskosten (7,5 €) 
□ Een blok van 100 stickers aan de prijs van 49 € (excl. BTW)  + leveringskosten (7,5 €) 
□ Een blok van 200 stickers aan de prijs van 98 € (excl. BTW)  + leveringskosten (7,5 €) 
□ Een blok van 400 stickers aan de prijs van 196 € (excl. BTW) + leveringskosten (7,5 €) 
□ Een blok van 800 stickers aan de prijs van 392 € (excl. BTW)  + leveringskosten (7,5 €) 

 
 
 
 

 
 
Naam, Handtekening en hoedanigheid 

 
 

Op te sturen naar: benoit@uptr.be 
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