Spelregels voor een
veilige snelle vaart
in Frankrijk

Voor het verkeer op het water gelden regels. Elke schipper moet ze kennen, zodat hij zelf goed vaart en weet
wat andere schippers doen. Regels zijn nodig om het scheepvaartverkeer in goede banen te leiden. Ze helpen
ongevallen, roekeloos vaargedrag en hinder te voorkomen. Bovendien heeft de natuur baat bij regelgeving.
Het RGP (Règlement Général de Police – Algemeen Politie Regelement) en het RPP (Règlement Particuliers de
Police – Politie Regelement voor individuele waterwegen) geeft belangrijke informatie voor snelle motorboten.
Wie met een snelle motorboot vaart, moet zich aan speciale regels houden. Lees er meer over in deze folder.
Snelheid is altijd gelimiteerd op de binnenwateren. De uitzonderingen hierop zijn duidelijk aangegeven als
snelvaargebieden. Deze gebieden zijn aangegeven met boeien. Tenzij anders aangegeven is de maximunsnelheid
op de vaarwegen 6 of 8 kilometer per uur op kanalen en 10 of 15 op rivieren in Frankrijk.

Waterskiën/wakeboarden
Waterskiën of wakeboarden mag alleen in gebieden die voor deze sport zijn aangewezen.
Het waterskiën mag geen onveilige situaties of overlast voor anderen veroorzaken.
Let op dat zwemmen hier strikt verboden is.

Voorschriften
De bestuurder

Recreatief vaarbewijs
Dit bewijs vereist voor het besturen van een
vaartuig op binnenwateren (met uitzondering van
klanten of bedrijven die boten (ver)huren met laag
motorvermogen en minder dan 15 meter lengte,
evenals voor boten met een motorvermogen die
minder is dan 4,5 kilowat (6CV).
Recreatieve vaarbewijzen (permis plaisance) – voor
zowel binnenwater als op zee – zijn veranderd in 2007.
Vandaag de dag zijn er nog twee geldig afhankelijk van
het type boot of de afmetingen.
Recreatief vaarbewijs kust
(permis plaisance cotiêre);
Voor varen op zee, binnen zes mijl van een meerplaats
met een optionele uitbreiding (geen afstands- of
motorvermogen beperkingen).
Recreatief vaarbewijs binnenwateren
(permis plaisance en eaux intérieures);
Voor boten die minder dan 20 meter in lengte zijn,
met een optionele uitbreiding voor grote recreatieve
vaartuigen om binnenwateren zonder beperkingen in
de lengte.
De vaarbewijzen die voor deze datum zijn afgegeven
blijven geldig, al blijven hun privileges nog geldig.
Alle buitenlanders vallen onder deze regelgeving,
behalve Europeanen met een internationaal
certificaat.
Overige informatie over veiligheid (inclusief
brochures en dergelijke) kunt u vinden op www.vnf.nl
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Blijf zitten tijdens het varen
Draag een reddingsvest als u een snelle motorboot
vaart als u staat, tenzij de boot hiervoor speciaal is
uitgerust. Reddingsvesten moeten altijd gedragen
worden op een waterscooter.
Vermijd hindering of in gevaar brengen van mede
vaarweggebruikers.
Houd u aan de snelheidslimiet. Deze zijn
aangeduid op borden en op de navigatiekaarten.
Vermijd hard motorgeluid of gas geven als de boot
stil ligt
Houd u aan de alcohol limiet
U moet in het bezit zijn van een registratiebewijs
van uw vaartuig.
Als u een snelle motorboot verkoopt moet de het
vaartuig op naam staan de nieuwe eigenaar.

Kaart met snelvaargebieden
Op het water geldt voor snelle motorboten een
maximumsnelheid aangegeven op de wal en
officiële waterkaarten. Houd er rekening mee dat in
bepaalde vaar- en natuurgebieden lagere maximum
vaarsnelheden kunnen gelden. Op www.vnf.fr kunt u
de RPP en RGP downloaden. Belangrijk hierbij is:
• Welke snelheden er voor de verschillende
vaargebieden gelden.
• Waar u mag waterskiën.
• In welke zones u snel mag varen met een
waterscooter.

Handhaving regels
De Water politie handhaaft de regels op het water.
Ze letten vooral op vaargedrag, vaarbewijzen en
alcoholgebruik. Zij zijn bevoegd om bij overtreding
boetes uit te delen.

Het vaartuig: inrichting en uitrusting

Spelregels voor snelle motorboten
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Het registratieteken moet goed zichtbaar zijn
en voldoen aan de wettelijke afmetingen zoals
omschreven het RGP.
De motor moet technisch in orde zijn, zodat die
geen overlast veroorzaakt door rook of walm.
Er mag geen gevaar bestaan voor brand of
ontploffing.
Op de uitlaat van de motor moet een goed
werkende geluidsdemper zitten conform de
geldende wet- en regelgeving betreffende
geluidshinder.
De stuurinrichting moet deugdelijk en doelmatig
zijn.
Het vaartuig moet een motor onderbrekingsknop
(dodemansknop) hebben. De knop zorgt ervoor
dat de motor automatisch afslaat als de bestuurder
onwel wordt of overboord valt.
Voor iedere opvarende moet er een reddingsvest
binnen handbereik zijn.
Een gebruiksklaar en (om de twee jaar) gekeurd
brandblusapparaat moet aan boord zijn.
Voor het geven van geluidsseinen moet een
geschikte scheepstoeter of hoorn aan boord zijn.
Het is ook verstandig om een peddel en een
gebruiksklaar anker van het juiste type en gewicht
aan boord te hebben.

Op www.varendoejesamen.nl vindt u een speciale
folder over inventaris aan boord.
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Houd rekening met andere recreanten – ook
zwemmers – die van het water willen genieten en
voorkom hinderlijke golfslag.
Houd rekening met de beroepsvaart. In het
bijzonder met de golfslag en zuiging die deze
schepen kunnen veroorzaken, en de grote dode
hoek van soms 350 meter.
Houd u aan de toegestane vaarsnelheid.
Vermijd conflicten, houd de sfeer op het water
goed.
Spaar natuur en milieu.
Laat uw boot alleen te water waar het mag, en
houd daarbij rekening met passerende schepen.
Ken de reglementen en pas ze toe.
Zorg voor de voorgeschreven veiligheidsuitrusting
aan boord.
Elk vaartuig dient, in ieders belang, goed verzekerd
te zijn.
Houd uw registratiebewijs, vaarbewijs en
legitimatiebewijs binnen handbereik.
Gebruik uw verstand, niet uw PK’s.

Ongelukken komen relatief weinig voor op het water.
Werk mee om dat zo te houden. Goede vaart!
Snel varen is geweldig, maar te hard varen, snel
varende jeugd en waterscooters hebben helaas niet
overal een goede naam. Geef zelf het goede voorbeeld
en neem de spelregels goed in acht!

Tips voor de recreatievaart
1. Goed voorbereid op reis

6. Marifoon

Neem actuele vaarkaarten van de wateren waar u
gaat varen mee aan boord. Blijf op de hoogte van de
weersverwachtingen en vaar niet bij slecht zicht of
in het donker als het niet nodig is. Zorg dat bij slecht
weer alles zeevast staat.

Als u een marifoon heeft, bent u verplicht om die
uit te luisteren. Vaar daarom met de marifoon aan
(kanaal 10) en gebruik deze om gevaarlijke situaties
te voorkomen. In marifoonblokgebieden, zoals
bij verkeersposten, sluizen en bruggen, gelden de
aangewezen marifoonkanalen.

2. Dode hoek beroepsvaart
Beroepsschippers kunnen u soms niet zien door de
dode hoek voor hun schip. Die kan maar liefst 350
meter zijn. Ofwel, drie voetbalvelden achter elkaar!
Pas uw koers en snelheid zo aan dat u buiten de dode
hoek blijft. Het biedt geen garantie, maar als u de
stuurhut van het schip kunt zien, moet de schipper u
ook kunnen zien!

3. Duidelijke koers
Laat met uw koers duidelijk zien wat u van plan bent.
Steek het vaarwater of de vaargeul zo snel mogelijk
over. Dat doet u door zoveel mogelijk in een rechte
lijn van de ene naar de andere kant te varen. Houd
in een vaargeul, kanaal of rivier zoveel mogelijk de
stuurboordwal aan en kijk regelmatig achterom. Vaar
niet in het midden van het vaarwater.

4. Regels blauwe bord
Wanneer een schip een blauw bord met wit flikkerlicht
voert, passeer dan bij voorkeur aan de zijde van het
blauwe bord. Uiteraard als de verkeerssituatie zich
daarvoor leent. Denk vooruit, zodat u snel kunt
reageren. Op www.varendoejesamen.nl vindt u een
speciale folder over het blauwe bord.

7. Attentiesein bij gevaar
Wijs andere schepen op gevaar door een lange stoot
op de hoorn te geven.

8. Geef beroepsvaart de ruimte
Vaar zoveel mogelijk aan de stuurboordkant van het
vaarwater en blijf uit de buurt van de beroepsvaart. Geef
beroepsvaart vooral de ruimte bij bochten en havens!

9. Zien en gezien worden
Wees altijd goed zichtbaar en zorg dat u vrij om u
heen kunt kijken en de geluidssignalen van andere
vaartuigen goed kunt horen.

10. Vlot en veilig in de sluis
Zorg dat u in een sluis aan bakboord en stuurboord
kunt afmeren. Plaats daarom stootkussens en
voldoende landvasten aan weerszijden van uw
vaartuig, voordat u een sluis in vaart. Als u moet
wachten voor de sluis, blijf dan niet onnodig rondjes
varen of midden voor de sluis wachten (andere
schepen kunnen daar last van hebben), maar leg aan
bij een wachtplaats. Vaar in volgorde van aankomst de
sluis in en sluit goed aan.

5. Vaart minderen
Minder tijdig vaart, zodat andere schepen geen last
hebben van uw hek- en boeggolven.
Dit project is mede gefinancierd door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (ERDF) en
mogelijk gemaakt door het INTERREG IVB programma (Numericanal) Deze brochures zin
gezamenlijk ontwikkeld met de Numericanal Partners op basis van het materiaal van het in
Nederland uitgevoerde ‘Varen doe je Samen!’ en Safe Boating project. Het doel is de veiligheid op
het water te verbeteren met name tussen beroeps en recreatievaart.
Vragen? Ga naar www.numericanal.eu en www.safeboating.eu

