
Graag de volgende mededeling aandachtig doorlezen! 

 

TLN heeft het overzicht op de volgende pagina’s met de grootst mogelijke zorg samengesteld.  

Echter, TLN is hiervoor afhankelijk van informatie van derden. TLN is dan ook op geen enkele wijze 

aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook. Het 

overzicht bevat de algemene rijverboden op nationaal en regionaal niveau. Daarnaast zijn er in 

sommige landen op lokaal niveau extra rijverboden of specifieke rijverboden in de nachtelijke uren. 

Kijk voor deze informatie, de tijdvensters van de nationale, regionale en lokale rijverboden en de 

specifieke routes voor regionale rijverboden op www.tln.nl/land.  

Vanwege de pandemie hebben sommige landen besloten de rijverboden tijdelijk op te heffen. 

Raadpleeg eerst het kopje ‘’rijverboden’’ op onze interactieve kaart om na te gaan of hier 

sprake van is.  

 

 Dit document heeft de volgende indeling: 

 

  Blz. 2 - 5       Reguliere rijverboden (rijverboden die losstaan van feestdagen) 

 

  Blz. 6             Feest-/vakantie dagen met rijverboden januari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tln.nl/land
https://www.tln.nl/coronavirus-en-landeninformatie/


Reguliere rijverboden                                  2023 

Bulgarije 

Er geldt op alle autosnelwegen en op een aantal klasse I - en II wegen een rijverbod voor voertuigen 

met een MTM > 12t op feestdagen en op de laatste werkdag voor een feestdag van 16:00 tot 20:00 

en op de laatste vrije dag bij meerdere opeenvolgende feestdagen van 14:00 tot 20:00. 

 

Duitsland 

Voor vrachtauto’s zwaarder dan 7,5 ton geldt op het gehele Duitse wegennet een rijverbod op zon- en 

feestdagen tussen 00:00 en 22:00. Het rijverbod geldt ook voor voertuigen die leeg rijden. Duitsland 

kent daarnaast een zomerrijverbod op de zaterdagen in Juli en Augustus.  

 

Frankrijk  

In Frankrijk geldt een rijverbod voor vrachtauto’s zwaarder dan 7,5 ton van zaterdag 22:00 tot zondag 

22:00 en vanaf de avond voor een feestdag 22:00 tot de feestdag zélf 22:00. Frankrijk kent ook een 

winterrijverbod op alle zaterdagen in februari en de eerst zaterdag van maart. Daarnaast is er een 

zomerrijverbod op zaterdagen van 22 juli tot en met 26 augustus.  

 

Griekenland 

Voor voertuigen met meer dan 1,5 ton laadvermogen geldt een rijverbod op bepaalde feestdagen en 

dagen met veel verkeersdrukte van en naar bepaalde grote steden. Raadpleeg de landeninformatie.  

 

Hongarije 

Voor vrachtauto’s zwaarder dan 7,5 ton geldt: 

• van 1 juli tot 31 augustus: van zaterdag 15:00 tot zondag 22:00 en van 22:00 de dag 

voorafgaand aan een feestdag tot 22:00 de feestdag (wanneer een feestdag een zaterdag of een 

zondag voorafgaat, blijft het rijverbod van toepassing vanaf de eerste dag 08u00 tot de laatste dag 

22:00 zonder onderbreking); 

• 1 september tot 30 juni: vanaf 22:00 de dag voorafgaand aan een zondag of een feestdag tot 

22:00 de zondag of de feestdag (wanneer een feestdag een zondag voorafgaat, blijft het rijverbod 

van toepassing vanaf de eerste dag 08:00 tot de laatste dag 22:00 zonder onderbreking). 

Tijdens de winterperiode van 4 november tot 1 maart is dit rijverbod niet van toepassing op 

voertuigen in internationaal vervoer met minimum een Euro III-motor. 

 

Italië  

In Italië geldt een algeheel rijverbod voor vrachtverkeer zwaarder dan 7,5t op zondagen van 09:00 tot 

22:00. In juni, juli, augustus en september gaat dit al in om 07.00. 

 

Kroatië  

Voor voertuigen met een MTM van meer dan 7,5t of langer dan 14 m is het verboden te rijden op 

volgende wegen: D 8, D 9, D 21 , D 23, D 39, D 66, D 200, D 300, Z 5002, op de 

toegangsweg en in het gebied van de ro-ro haven van Split en Zadar op: de dag voorafgaand aan een 

feestdag van 15:00 tot 23:00, feestdagen van 14:00 tot 23:00. 

Als de feestdag of de laatste dag van aaneengesloten feestdagen op een vrijdag of zaterdag valt geldt 

het rijverbod op zondag van 12:00 tot 23:00. Als de feestdag op zondag of maandag valt, geldt het 

rijverbod op de vrijdag voorafgaand aan de feestdag van 15:00 tot 23:00. 

 

Voor vrachtvoertuigen met een MTM van meer dan 7,5 t geldt op de RN 2 tussen Varazdin en 



Dubrava Krizovljanska een rijverbod op zondag van 06:00 tot 22:00. 

 

Luxemburg 

Voor vrachtverkeer zwaarder dan 7,5t geldt in Luxemburg een rijverbod voor verkeer richting Frankrijk 

van zaterdag of de dag voorafgaand aan een feestdag vanaf 21.30 uur tot zondag of de feestdag zelf 

21.45 uur en richting Duitsland vanaf zaterdag of de dag voorafgaand aan een feestdag vanaf 23.30 tot 

zondag of de feestdag zelf om 21.45.  

 

Oostenrijk 

Op de feestdagen is een rijverbod van kracht van 00:00 tot 22:00 uur. Het rijverbod is van toepassing 

op alle vrachtauto/aanhangwagencombinaties waarvan tenminste één deel een toegestaan 

totaalgewicht (ttg) heeft van meer dan 3,5 ton, alsmede voor vrachtauto’s zonder aanhangwagen en 

trekker/opleggercombinaties met een ttg van meer dan 7,5 ton.  
 

Daarnaast kent Oostenrijk een weekendrijverbod van zaterdagmiddag 15:00 tot en met zondagavond 

22:00 (zie ook nachtelijk rijverbod landeninformatie). Tevens zijn er vakantierijverboden, 

nachtrijverboden, verboden op de Inntalautobahn A12, specifieke lokale rijverboden en een 

sectoraal rijverbod.  
 

 

Polen 

In Polen geldt een rijverbod voor vrachtauto’s zwaarder dan 12 ton op de dag voorafgaand aan een 

feestdag tussen 18.00 en 22.00 en op de feestdagen zélf tussen 8.00 en 22.00.  

 

Daarnaast kent het land ook rijverboden op de laatste vrijdag van juni tot de zondag voor het begin 

van het schooljaar: 

- op vrijdag van 18.00 tot 22.00 uur 

- op zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur 

- op zondag van 08.00 tot 22.00 uur. 

 

Portugal 

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen met voertuigen zwaarder dan 3,5 ton gelden rijverboden: 

• op vrijdag, zondag en feestdagen en de dag ervóór van 18:00 tot 21:00 op de wegen EN 6 tussen Lisboa 
en Cascais, EN 10 tussen Infantado en Vila Franca de Xira, EN 14 tussen Maia en Braga, IC 1 tussen 
Coimbrões en Miramar, EN 209 tussen Porto en Gondomar, EN 1 tussen Carvalhos and Vila Nova de 
Gaia (Santo Ovídio), EN 101 tussen Braga en Vila Verde, IC 4 (EN 125) tussen São João da Venda en 
Faro, EN 125 tussen Faro en Olhão 

• op maandag van 07:00 tot 10:00 uur, behalve in de maanden juli en augustus, op de toegangswegen 
van Lissabon en Porto (in de richting van de stad) : A1 , A2, A5, A8, IC19, EN6, EN10, A3, A4, EN13, 
EN105, IC1 , EN209, EN222 (ER). 

• het hele jaar door in verschillende tunnels op de A 23 

• dagelijks van 05:00 tot 02:00 de volgende dag over de brug van 25 april (Lissabon) 
 

 

Roemenië 

Voor de voertuigen met een MTM van meer dan 7,5t geldt een rijverbod op de nationale wegen: 

• DN1, km 17+900 (grens Otopeni ) – Ploeisti (kruising DN1 -DN1 A) : het gehele jaar van maandag tot 
donderdag van 06:00 tot 22:00, de vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 0:00 tot 24:00  



• DN1, km 67+400 Ploiesti (kruising DN1 - DJ1236) - Brasov (kruising DN1 -DN1A) het ganse jaar van 
maandag tot donderdag van 06:00 tot 22:00, de vrijdagen en zaterdagen van 0:00 tot 01:00 en van 
05:00 tot 24:00 

• DN7 Pitesti (kruising DN7 met DN7C) - Ramnicu Valcea - Vestem (kruising DN7-DN1 ) de dag voor een 
feestdag van 16:00 tot 22:00 en de feestdag van 06:00 tot 22:00.  
 

Als een dag, die geen feestdag is, valt tussen een feestdag en een zaterdag of zondag en als die dag 

bij besluit van de overheid tot feestdag wordt uitgeroepen, geldt op bepaalde nationale wegen een 

rijverbod voor voertuigen met een MMA van meer dan 7,5t tussen 06:00 en 22:00. 

 

Voor voertuigen met een MTM va meer dan 7,5t geldt een rijverbod op vrijdagen, zaterdagen 

en zondagen van 1 jul i tot 31 augustus tijdens de uren hierna vermeld: 

• A2 Boekarest (kruising A2 – ring de Boekarest) – Fundulea – Lehliu – Fetesti – Cernavoda - Constanta 
(kruising A2 met A4)  

o Boekarest - Constanta: vrijdag en zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur 
o Constanta - Boekarest: zondag van 06.00 uur tot 22.00 uur 

• DN39 Agigea - (kruising DN39 - DN 39A) - Mangalia ( ingang) , in beide richtingen: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 06.00 uur tot 22.00 uur 

• DN22C Murfatlar (kruising DN22C - DN3) - Cernavoda (kruising DN22C - A2) ,Murfatlar - Cernavoda, 
zondag van 06.00 uur tot 22.00 uur 
 

Boekarest: 

Er geldt een rijverbod alle dagen tussen 1 juli en 31 augustus van 07.00 uur tot 20.00 uur in het 

centrum van Boekarest. Buiten deze uren is de toegang tot het centrum uitsluitend mogelijk mits een 

speciale vergunning. Deze rijverboden zijn met een bord aangegeven. 

 

Slovenië 

Vrachtauto’s zwaarder dan 7,5 ton hebben een rijverbod op zon- en landelijke feestdagen en niet-

werkdagen op bepaalde wegen tussen 8:00 en 21:00. Vanaf het laatste weekend van juni tot en met 

het eerste weekend van september geldt tevens een rijverbod op zaterdagen tussen 8:00 en 13:00.  

 

Op dezelfde wegen waarop het algemeen rijverbod van toepassing is, is een bijkomend zomer 

rijverbod. Op zaterdag van 08:00 tot 13:00 en op zon- en feestdagen en vrije dagen van 08:00 tot 

21:00. 

Op de weggedeeltes hieronder vermeld, en dit in beide richtingen, geldt het zomer rijverbod op 

zaterdag van 06:00 tot 16:00 en op zon- en feestdagen en vrije dagen van 08:00 tot 22:00. 

 

Betrokken weggedeeltes: A1 -E61 /70 Ljubl jana – Koper , A3-E70 Divaca (Gabrk) – Fernetici (Fernetti 

) , H5-E751 Skof i je – Koper , G1 - 11 Koper - Dragonja, G1 -6 Postojna - Jelsane. 

 

Slowakije 

Er geldt een rijverbod voor vrachtauto’s zwaarder dan 7,5 ton op zon- en feestdagen op het 

hoofdwegennet van 00.00 tot 22.00. Voor vrachtauto’s zwaarder dan 12 ton geldt tevens een rijverbod 

op alle straten van klasse III. Voor dezelfde voertuigen en wegen geldt een rijverbod van 1 juli tot 31 

augustus elke zaterdag van 07:00 tot 19:00. 

 

 

 



 

Spanje   

Spanje kent een zeer gedetailleerd en complex stelsel van rijverboden dat NIET in het onderstaande 

overzicht is verwerkt. Er is alleen voor transport van gevaarlijke goederen een nationaal rijverbod op 

zon- en feestdagen van 08:00 tot 24:00. De dag voor een vakantie (niet op zaterdag) is het rijverbod 

van 13:00 tot 24:00.ADR-voertuigen moeten op autosnelwegen en autowegen rijden (RIMP-

traject/kaart). De chauffeur moet de dichtstbijzijnde afrit/oprit bij de laad- of losplaats nemen. 

 

Voor vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton kent Baskenland en Catalonië een rijverbod op delen van de 

A-8, A-15, AP-8, GI-11, GI-20, GI-636, N-1, N-121A, N-240, N-622 en N-634 op bepaalde dagen van het 

jaar en in het weekend en op feestdagen. Voor meer informatie over rijverboden in Baskenland, 

Catalonië en alle andere regionale rijverboden in Spanje, zie: 

• Baskenland: https://tinyurl.com/yc2so6k7 

• Catalonië: https://tinyurl.com/ybx53mvr 

• Spanje: https://tinyurl.com/ydx5u63a 
 

Verder kent Spanje in diverse regio’s, op diverse wegen en diverse dagen en tijdvensters rijverboden. 

  

Tsjechië 

Vrachtauto’s en combinaties zwaarder dan 7,5 ton mogen op zon- en feestdagen tussen 13.00 en 22.00 

niet rijden op autosnelwegen, internationaal doorgaande wegen en nationale wegen niveau I.  

 

Voor dezelfde voertuigen geldt op dezelfde wegen een rijverbod van 1 juli tot 31 augustus: op 

vrijdagen van 17:00 tot 21.00 , zaterdagen van 07:00 tot 11:00 en zon- en feestdagen van 13:00 tot 

22:00. 

 

Zwitserland 

Rijverbod op zon- en feestdagen tussen 00.00 en 24.00, nachtrijverbod het gehele jaar elke dag tussen 

22:00 en 05:00.  

De kantonnale rijverboden zijn niet van toepassing bij transit verkeer. 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-849.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-p0Tx5RNL6X7n4uMzQLouDuicSnvqvtY/view
https://drive.google.com/file/d/1cnr5PUkujiXMa1h3SAWmuI3f_50UabIa/view
https://drive.google.com/file/d/1K6084xW1hz7dfnxPrQ6EdgRdLPcvNtjo/view


Feest-/vakantie dagen met rijverboden       Januari 2023 

Datum Land Rijverbod 

Zo 01.01.2023 

- Bulgarije 
- Duitsland 
- Frankrijk  
- Griekenland 
- Hongarije (geldt niet voor internationaal verkeer)    
- Italië 
- Kroatië  
- Luxemburg 
      - richting Frankrijk  
      - richting Duitsland 
- Oostenrijk 
- Polen 
- Portugal (geldt alleen voor ADR-verkeer) 

14:00 – 20:00  
00:00 – 22:00 
00:00 – 22:00  
08:00 – 21:00  
00:00 – 22:00 
09:00 – 22:00  
14:00 – 23:00 
 
00:00 – 21:45 
00:00 – 21:45 
00:00 – 22:00 
08:00 – 22:00 
18:00 – 21:00  

  

- Roemenië  
- Slowakije  
- Slovenië  
- Spanje 
- Tsjechië 
- Zwitserland 

06:00 – 22:00  
00:00 – 22:00  
08:00 – 21:00  
08:00 – 24:00 
13:00 – 22:00  
00:00 - 24:00  

 
Ma 
 

02.01.2023 
- Roemenië  
- Slovenië 
- Zwitserland  

06:00 – 22:00  
08:00 – 21:00 
00:00 – 05:00  

 
 
Vr 
 
 

06.01.2023 

- Griekenland 
- Italië 
- Kroatië 
- Oostenrijk 
- Polen  
- Slowakije 
- Spanje  

08:00 – 21:00 
09:00 – 22:00 
14:00 – 23:00 
00:00 – 22:00 
08:00 – 22:00 
00:00 – 22:00 
08:00 – 24:00 

Di 24.01.2023 - Roemenië 06:00 – 22:00 

 

 


