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Rijverboden Bulgarije
Er zijn geen landelijke rijverboden in Bulgarije op zon- en feestdagen,
echter lokaal kunnen wel rijverboden zijn. Wel geldt vanaf juni tot en met
september een rijverbod voor vrachtwagens met meer dan 2 assen op de
volgende wegen:



Alle autosnelwegen
Alle categorie I wegen
 Op de volgende categorie II wegen:
o II-55 Debelets <> Gurkova
o II-66 Stara Zagora <> Sliven
o II-99 Burgas <> Tsarevo
o II-11 Oryahovo <> Mizia
o II-15 Oryahovo <> Mizia
o II-86 Plovdiv <> Smolyan
o II-19 Simitli <> Gotse Delchev
o II-18 Ringweg Sofia
o II-29 Dobrich <> Roemeense grens

De bovenstaande rijverboden gelden op alle vrijdagen van 16:00 uur tot
22:00 uur en alle zondagen van 14:00 uur tot 20:00 uur. Transporten met
bederfelijke waar en levende dieren zijn uitgezonderd.
Bij temperaturen van meer dan 35 graden Celcius is vrachtverkeer van
meer dan 20 ton verboden op alle wegen tussen 12:00 en 21:00 uur.
Dergelijke verboden worden minimaal twee dagen van te voren in de
media bekend gemaakt. Dit om beschadigingen en ernstige spoorvorming
aan het wegdek te voorkomen.
Bulgarije <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

maandag 3 maart

Bevrijding van de Turken

ja

zondag 20 april

Orthodox Pasen

ja

donderdag 1 mei

Dag van de Arbeid

ja

zaterdag 6 september

Unification Day

ja

maandag 22 september

Onafhankelijkheidsdag

ja

zaterdag 1 november

National Revival Day

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Kerstmis

ja
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Rijverboden Duitsland
Voor vrachtauto's en trekker-opleggercombinaties met een toegestaan
totaalgewicht (eigen gewicht + laadvermogen) van 7,5 ton en meer en
voor vrachtauto-aanhangwagencombinaties, ongeacht het gewicht, geldt
een rijverbod op zondagen en officiële feestdagen tussen 0.00 uur en
22.00 uur. Het rijverbod geldt op alle wegen in Duitsland, ook voor
voertuigen zonder lading.
Verder geldt er een nachtparkeerverbod voor deze vrachtauto's binnen de
bebouwde kom van 22.00 tot 6.00 uur en op zondagen en officiële
feestdagen.
Vrijstelling rijverbod
De vrijstelling is van toepassing op:











vervoer van verse vleesproducten
vervoer van verse melk en verse melkproducten
vervoer van verse vis, levende vis en verse visproducten
vervoer van snel aan bederf onderhevige groenten en fruit
lege ritten, voorafgaand aan of volgend op het vervoer van de
bovengenoemde producten (niet voor transitoritten)
vrachtauto’s en combinaties die in verband met gecombineerd
rail/wegvervoer de afstand afleggen tussen laad- of losadres en het
dichtstbijzijnde station, indien deze afstand niet meer bedraagt dan
200 kilometer
vrachtauto’s en combinaties die in verband met gecombineerd
weg/watervervoer de afstand afleggen tussen laad- of losadres en
de dichtsbijgelegen zee- of binnenhaven, indien deze afstand niet
meer bedraagt dan hemelsbreed 150 kilometer
losse trekkers die uitsluitend zijn ingericht om opleggers te trekken.

Vakantierijverboden
Bij verordening van 13 mei 1985 is een jaarlijks terugkerend
vakantierijverbod ingevoerd in de periode van 1 juli tot en met 31
augustus voor voertuigen met een toegestaan totaalgewicht vanaf 7,5
ton, alsmede voor vrachtauto-aanhangcombinaties ongeacht het gewicht.
Dit vakantierijverbod is van kracht op zaterdagen van 7.00 tot 20.00 uur
op bepaalde gedeelten van de autosnelwegen en enkele Bundesstraßen
(rijkswegen). Ook hierbij geldt een uitzondering voor die categorieën
vervoer die genoemd zijn onder de uitzonderingen van het rijverbod op
zon- en feestdagen.
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Onder bepaalde voorwaarden en dan nog slechts in zeer dringende
gevallen wordt ontheffing van het rijverbod verleend.




























A1 van Autobahnkreuz Köln-Ost via Wuppertal, Kamener Kreuz,
Münster tot de aansluiting Cloppenburg en van de aansluiting Oyten
tot Horster Dreieck
A2 van Autobahnkreuz Oberhausen tot Autobahnkreuz Bad
Oeynhausen
A3 van Oberhausener Kreuz tot Autobandreieck Heumar, en van
Mönchhof Dreieck tot Autobahnkreuz Nürnberg
A4/E40 van de oprit in Herleshausen tot het knooppunt Nossen
A5 van knooppunt Darmstadt via Karlsruhe tot knooppunt
Neuenburg
A6 van de oprit Schwetzingen-Hockenheim tot knooppunt NürnbergSud
A7 van de oprit in Schleswig/Jagel tot de afrit Hambourg-SchnelsenNord, van knooppunt Soltau-Ost tot knooppunt Göttingen-Nord; van
knooppunt Schweinfurt/Werneck, knooppunt Biebelried, knooppunt
Ulm/Elchingen, knooppunt Allgäu tot aan de grensovergang in
Füssen
A8 van knooppunt Karlsruhe tot afrit München-West en van oprit in
München-Ramersdorf tot afrit Bad Reichenhall
A9/E51 ring van Berlijn (knooppunt Leipzig/intersectionPotsdam) tot
de afrit München-Schwabing
A10 de Berliner Ring, behalve het gedeelte van de aansluiting
Berlin-Spandau, via Autobahndreieck Havelland tot Autobahndreieck
Oranienburg en het gedeelte van Autobahndreieck Spreeau tot
Autobahndreieck Werder
A45 van de aansluiting Dortmund-Süd via Westhofener Kreuz en
Gambacher Kreuz tot Seligenstädter Dreieck
A61 van Autobahnkreuz Meckenheim via Autobahnkreuz Koblenz tot
Autobahndreieck Hockenheim
A81 van Autobahnkreuz Weinsberg tot de afrit Gärtringen
A92 van Autobahndreieck München-Feldmoching tot de afrit
Oberschleissheim en van Autobahndreieck Neufahrn tot de afrit
Erding
A93 van Autobahndreieck Inntal tot de afrit Reischenhart
A99 van Autobahndreieck München-Süd-West via Autobahndreieck
München-West, München-Allach, München-Feldmoching, MünchenNord, München-West, München-Süd en München-Eschenried
A215 van Autobahndreieck Bordesholm tot de afrit Blumenthal
A831 van de aansluiting Stuttgart-Vaihingen tot Autobahnkreuz
Stuttgart
A980 van Autobahnkreuz Allgäu tot de afrit Waltenhofen
A995 van de aansluiting Sauerlach tot Autobahnkreuz München-Süd
B31 van de afrit Stockach-Öst (A98) tot de afrit Sigmarszell (A96)
B96/E251 op de ring van Neubrandenburg tot Berlijn
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Gevaarlijke stoffen
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het
ADR (Accord européen relatif au transport international de marchandise
Dangereuse par Route). Een aantal voorschriften in de Duitse Gefahrgut
Verordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE) is ook van toepassing op door
buitenlandse bedrijven verricht grensoverschrijdend wegvervoer van
gevaarlijke stoffen naar, van en door Duitsland.
Vaak is er voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een speciale
vergunning vereist. Deze speciale vergunning moet bij vervoer naar
Duitsland worden aangevraagd bij de Straßenverkehrsbehörde, in wiens
district de plaats van grensovergang is gelegen. Bij vervoer vanuit
Duitsland moet de vergunning worden aangevraagd bij de Behörde in
wiens district de plaats van lading is gelegen.
Vervoer over de weg van deze stoffen kan alleen als de vervoersafstand in
Duitsland minder dan 200 kilometer bedraagt. Bij langere afstanden dient
het transport over het spoor of over water te worden afgewikkeld, tenzij
het traject over spoor/water dubbel zo lang is.
Duitsland <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari
maandag 6 januari
vrijdag 18 april
zondag 20 april
maandag 21 april
donderdag 1 mei
vrijdag 9 mei
donderdag 29 mei
zondag 8 juni
maandag 9 juni
dinsdag 17 juni
vrijdag 15 augustus
vrijdag 3 oktober
zaterdag 4 oktober
vrijdag 31 oktober
zaterdag 1 november
zondag 2 november
woensdag 19 november
donderdag 25 december
vrijdag 26 december

Nieuwjaarsdag
Driekoningen
Goede Vrijdag
Pasen
Pasen
Dag van de Arbeid
Dag van Europa
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Pinksteren
Gedenkdag
Maria ten Hemelopneming
Dag v.d. Duitse Eenheid
St. Fransiscus
Reformatiedag
Allerheiligen
Allerzielen
Buss und Bettag
Kerstmis
Kerstmis

ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
nee
ja
ja
nee
ja
ja
nee
ja
ja
ja
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Rijverboden Groot-Brittannië
In Groot-Brittannië gelden geen landelijke rijverboden. Wel geldt een
rijverbod voor zwaar vrachtverkeer van meer dan 18 ton in Greater
London, met uitzondering van snelwegen, van 21:00 uur tot 07:00 uur
doordeweeks en van zaterdag 13:00 tot maandag 07:00 uur.

Rijverboden Frankrijk
Voor vrachtwagens met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5
ton geldt in Frankrijk een rijverbod vanaf zaterdag 22.00 uur tot zondag
22.00 uur. Dit rijverbod geldt ook voor feestdagen: de dag voorafgaand
aan een feestdag 22.00 uur tot en met de feestdag 22.00 uur.
Een trekker zonder oplegger valt in de categorie voertuigen met een
toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton, wanneer de 'maximum
massa beladen voertuig' zoals op het kentekenbewijs staat aangegeven de
7,5 ton te boven gaat (wat bijna altijd het geval is).
Het rijverbod is van toepassing op het gehele wegennet, inclusief de
Fréjus- en de Mont Blanctunnel.
Het rijverbod is niet van toepassing op vervoer van:










levende dieren
bederfelijke waar, indien deze ten minste 50 procent van het
laadoppervlak of 50 procent van het laadvermogen uitmaken
oogstproducten
goederen die gebruikt worden voor manifestaties op economisch,
sportief, cultureel, educatief of politiek terrein, op voorwaarde dat
het evenement dezelfde dag of de dag na het verbod plaatsvindt
kranten en tijdschriften
verhuisboedels van kantoren of fabrieken in stedelijk gebied
goederen die worden verkocht vanuit voertuigen die speciaal voor
dit doel zijn ingericht, op kermissen en markten
luchtvrachtgoederen, onder dekking van een luchtvrachtbrief

Voor transporten die niet binnen deze uitzonderingen vallen en die toch
een aantoonbaar urgent karakter hebben, kan een korteduurontheffing
worden verleend. Deze ontheffing wordt verstrekt door de prefectuur van
het departement waarin het transport de grens passeert voor voertuigen
afkomstig uit het buitenland of de prefectuur van het departement waar
geladen wordt.
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Ook gelden in Frankrijk op een aantal dagen in de maanden februari en
maart en een aantal zaterdagen in de maanden juli en augustus
vakantierijverboden. Deze gelden voor vrachtwagens met een toegestaan
totaalgewicht van meer dan 7,5 ton.
De data en tijdstippen waarop deze rijverboden gelden, worden jaarlijks in
het Franse Staatsblad gepubliceerd. Dan wordt ook bekend gemaakt of
uitzonderingen van kracht zullen zijn.
Voor de regio in en rond Parijs (Île-de-France) en in Elzas/Lotharingen
gelden aanvullende rijverboden. Een overzicht hiervan is te vinden in de
landendocumentatie van Transport en Logistiek Nederland, die bij de EVD
ter inzage ligt.
Vervoer van en naar Monaco kan plaatsvinden onder dekking van een
communautaire transportvergunning. Voor EU-goederen met bestemming
Monaco is geen douanedocument vereist.

Frankrijk <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

vrijdag 18 april

Goede Vrijdag

ja

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

donderdag 1 mei

Dag van de Arbeid

ja

donderdag 8 mei

Fête de la Victoire

ja

donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag

ja

zondag 8 juni

Pinksteren

ja

maandag 9 juni

Pinksteren

ja

maandag 14 juli

Nationale Feestdag

ja

zaterdag 1 november

Allerheiligen

ja

dinsdag 11 november

Wapenstilstand

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja
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Rijverboden Griekenland
Op feestdagen gelden in Griekenland op sommige snelweg(delen)
rijverboden voor vrachtverkeer met een gewicht van meer dan 7,5 ton.
Bederfelijke goederen worden uitgezonderd.
Op zondagen in de zomer geldt eveneens een rijverbod voor
vrachtverkeer op diverse snelwegen van 1 juni tot 30 september tussen
15:00 en 22:00 uur. Dit geldt doorgaans op de snelwegen richting de
grote steden (Athene en Thessaloniki).
Griekenland <> Feestdagen 2014

Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

maandag 6 januari

Driekoningen

ja

dinsdag 25 maart

Onafhankelijkheidsdag

ja

zondag 20 april

Orthodox Pasen

ja

zondag 8 juni

Orthodox Pinksteren

ja

maandag 9 juni

Orthodox Pinksteren

ja

vrijdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming

ja

donderdag 28 augustus

Orthodox Maria Tenhemelopneming

ja

dinsdag 28 oktober

Ochi-Dag

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Kerstmis

ja
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Rijverboden Hongarije
Voor vrachtwagens die zwaarder zijn dan 7,5 ton geldt op zon- en
feestdagen in de volgende perioden een rijverbod:



van 15 juni tot en met 31 augustus, tussen 8.00 uur op zaterdag en
22.00 uur op zondag;
van 1 september tot en met 14 juni, vanaf 22.00 uur voorafgaande
aan de zondag/feestdag tot en met 22.00 uur op de
zondag/feestdag;

Er zijn geen rijverboden voor internationaal verkeer van 4 november tot 1
maart voor Euro-3 (of hoger)-voertuigen.
Een vrijstelling van het rijverbod geldt voor onder andere gecombineerd
transport onder bepaalde voorwaarden, voertuigen in de wegenbouw en
het vervoer van levende dieren en bederfelijke goederen. Overtredingen
van het rijverbod kunnen worden beboet

Hongarije <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

zaterdag 15 maart

Herdenking Revolutie 1848

ja

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

zondag 8 juni

Pinksteren

ja

maandag 9 juni

Pinksteren

ja

woensdag 20 augustus

Sint Stefanus

ja

zaterdag 1 november

Allerheiligen

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Kerstmis

ja
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Rijverboden Italië
Er geldt in Italië een rijverbod voor vrachtwagens met een treingewicht
van 7,5 ton of meer op zon- en feestdagen tussen 08.00 en 22.00 uur. In
de zomermaanden geldt dit van 07.00 tot 24.00 uur. Voor binnenkomend
vrachtverkeer gaat het rijverbod vier uur later in. Dit is ingesteld om
chauffeurs in staat te stellen een acceptabele parkeerplaats te vinden.
Voor uitgaand verkeer eindigt het rijverbod twee uur eerder. Voorwaarde
is wel dat uit de vrachtbrieven blijkt dat de plaats van lading of lossing
binnen die tijd kan worden bereikt.
In de zomermaanden geldt naast het zondagverbod ook een rijverbod op
zaterdag. De exacte data worden in het voorjaar bekend gemaakt.
Er kan ontheffing worden verleend voor goederen die aan bederf
onderhevig zijn. Verder kan ontheffing worden verleend voor voertuigen
met afwijkende gewichten en/of maten. Diverse Nederlandse
wegvervoerders beschikken over een eigen dochteronderneming of een
bijkantoor in Noord-Italië.

Italië <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

maandag 6 januari

Driekoningen

ja

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

vrijdag 25 april

Liberazione(Bevrijdingsdag)

ja

donderdag 1 mei

Dag van de Arbeid

ja

vrijdag 9 mei

Giorno della Memoria

nee

donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag

nee

zondag 8 juni

Pinksteren

nee

maandag 9 juni

Pinksteren

nee

vrijdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming

ja

zaterdag 1 november

Allerheiligen

ja

maandag 8 december

Maria Onbevlekte Ontvangenis

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Heilige Stefanus

ja
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Rijverboden Kroatië
In Kroatië is van half juni tot half september vrachtverkeer verboden op
zaterdagen van 04:00 tot 14:00 uur en op zondagen van 12:00 tot 23:00
uur.
Op feestdagen geldt een rijverbod tussen 14:00 en 23:00 uur.

Kroatie <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

maandag 6 januari

Driekoningen

ja

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

woensdag 25 juni

Oprichting v/d Republiek

ja

zaterdag 1 november

Allerheiligen

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Kerstmis

ja
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Rijverboden Luxemburg
In Luxemburg geldt op bepaalde tijden een rijverbod voor voertuigen met
een toegestaan totaalgewicht (ttg) van meer dan 7,5 ton die richting
Frankrijk of Duitsland rijden.
Deze tijden zijn:
- voor voertuigen die richting Frankrijk rijden: vanaf zaterdag of de
dag voorafgaande aan een feestdag van 21.30 uur tot zondag of de
feestdag 21.45 uur
- voor voertuigen die richting Duitsland rijden: vanaf zaterdag of de
dag voorafgaande aan een feestdag van 23.30 uur tot zondag of de
feestdag 21.45 uur.
In de stad Luxemburg geldt een rijverbod voor vrachtauto's met een
toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton.
Luxemburg <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

vrijdag 18 april

Goede Vrijdag

ja

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

donderdag 1 mei

Dag van de Arbeid

ja

donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag

ja

zondag 8 juni

Pinksteren

ja

maandag 9 juni

Pinksteren

ja

maandag 23 juni

Nationale Feestdag

ja

zaterdag 1 november

Allerheiligen

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Kerstmis

ja
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Rijverboden Oostenrijk
In Oostenrijk zijn drie soorten rijverboden voor vrachtwagens van
toepassing:
Weekendrijverbod: dit is van kracht voor alle vrachtwagens en
vrachtwagencombinaties met een totaalgewicht van meer dan 3,5 ton en
voor vrachtwagens zonder aanhanger en vrachtwagens met oplegger met
een totaalgewicht van 7,5 ton. Het weekendverbod gaat in op zaterdag
om 15.00 uur en geldt tot zondag 22.00 uur.
Nachtrijverbod: dit verbod geldt van 22.00 uur tot 05.00 uur de
volgende ochtend. Dit is van toepassing op alle vrachtwagens met een
treingewicht van meer dan 7,5 ton (ook voor lege wagens). Tijdens
algemeen erkende feestdagen geldt het rijverbod tussen 0.00 en 22.00
uur.
Vakantierijverbod: verbod geldt in de vakantieperiode voor een bepaald
aantal (drukke) doorgaande routes voor voertuigen met een gewicht van
meer dan 7,5 ton. Het geldt op de zaterdagen van 08.00 tot 15.00 uur en
gaat vervolgens over in het normale weekendverbod. Dit verbod is alleen
van kracht van 1 juli tot en met 31 augustus.
Vrachtwagens voorzien van schone en geluidsarme motoren kunnen
ontheffing krijgen van het rijverbod. Verder kent Oostenrijk een reeks
plaatselijke rijbeperkingen.
Oostenrijk <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

woensdag 1 januari
maandag 6 januari
vrijdag 18 april
zondag 20 april
maandag 21 april
donderdag 15 mei
donderdag 29 mei
zondag 8 juni
maandag 9 juni
vrijdag 15 augustus
zondag 26 oktober
zaterdag 1 november
zondag 2 november
donderdag 25 december
vrijdag 26 december

Bulgarije
Duitsland
Frankrijk

Griekenland
Engeland
Hongarije

NF*

Nieuwjaarsdag
Driekoningen
Goede Vrijdag
Pasen
Pasen
Onafhankelijkheidsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Pinksteren
Maria ten Hemelopn.
Nationale Feestdag
Allerheiligen
Allerzielen
Kerstmis
Kerstmis

Italië
Kroatië
Luxemburg

Oostenrijk
Portugal
Slovenië

Slowakije
Spanje
Tsjechië

ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
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Rijverboden Portugal
Permanente rijverboden



De tunnels op de A23, Barracãotunnel, Ramelatunnel en de
Gardunhatunnel
Dagelijks van 05.00 tot 02.00 uur de volgende dag op de 'Brug van
25 April' (Taag)

Voor Lissabon en Porto gelden speciale rijverboden. Informatie hierover
kan worden verkregen bij Transport en Logistiek Nederland.
Rijverboden gevaarlijke stoffen
Voor voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton
die gevaarlijke stoffen vervoeren, geldt voor nationaal vervoer een
rijverbod op vrijdagen, zon- en feestdagen en de dag voorafgaand aan
een feestdag van 18.00 tot 21.00 uur op bepaalde wegen en op
maandagen van 07.00 tot 10.00 uur, behalve in de maanden juli en
augustus, op de toegangswegen tot Lissabon en Porto en een aantal
andere wegen
Portugal <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

vrijdag 18 april

Goede vrijdag

nee

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

donderdag 1 mei

Dag van de Arbeid

ja

dinsdag 10 juni

Dia de Camõs

ja

vrijdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming

ja

maandag 8 december

Maria Onbevlekte Ontvangenis

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

Bulgarije
Duitsland
Frankrijk

Griekenland
Engeland
Hongarije

Italië
Kroatië
Luxemburg

Oostenrijk
Portugal
Slovenië

Slowakije
Spanje
Tsjechië

Zwitserland
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Rijverboden Slovenië
In Slovenië geldt op een groot aantal hoofdwegen en snelwegen een
rijverbod voor vrachtverkeer van meer dan 7,5 ton op zondagen en
feestdagen van 08:00 uur tot 21:00 uur.
Daarnaast geldt van het laatste weekend in juni tot het eerste weekend
van september een rijverbod op zaterdagen van 08:00 tot 13:00 of 16:00
uur en op zondagen van 08:00 tot 21:00 of 22:00 uur.
Een uitzondering geldt in alle gevallen voor het vervoer van bederfelijke
goederen.

Slovenië <> Feestdagen 2014
Data 2013

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

zondag 8 juni

Pinksteren

ja

maandag 9 juni

Pinksteren

ja

woensdag 25 juni

Nationale Feestdag

ja

vrijdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming

ja

zaterdag 1 november

Allerheiligen

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Kerstmis/Onafhankelijkheidsdag

ja

Bulgarije
Duitsland
Frankrijk

Griekenland
Engeland
Hongarije

Italië
Kroatië
Luxemburg

Oostenrijk
Portugal
Slovenië

Slowakije
Spanje
Tsjechië

Zwitserland
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Rijverboden Slowakije
In Slowakije geldt een rijverbod op zon- en feestdagen van 00:00 uur tot
22:00 uur.
Op zaterdagen tussen 1 juli en 31 augustus geldt eveneens een rijverbod
tussen 07:00 en 19:00 uur voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton.
Slowakije <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

maandag 6 januari

Driekoningen

ja

vrijdag 18 april

Goede Vrijdag

ja

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

donderdag 1 mei

Dag van de Arbeid

ja

vrijdag 29 augustus

Slowaakse Nationale Opstand

ja

maandag 1 september

Dag van de Slowaakse Grondwet

ja

zaterdag 1 november

Allerheilign

ja

maandag 17 november

Dag van Vrijheid en democratie

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Kerstmis

ja

Bulgarije
Duitsland
Frankrijk

Griekenland
Engeland
Hongarije

Italië
Kroatië
Luxemburg

Oostenrijk
Portugal
Slovenië

Slowakije
Spanje
Tsjechië

Zwitserland
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Rijverboden Spanje
Gevaarlijke stoffen:




In heel Spanje geldt een rijverbod voor alle vervoer van gevaarlijke
stoffen, ongeacht het gewicht, op zon- en feestdagen tussen 08.00
en 24.00 uur, evenals op de dag voorafgaande aan een feestdag
(niet op zaterdag) van 13.00 uur tot 24.00 uur
In de autonome regio Baskenland geldt bovendien op 27 juli van
13.00 tot 24.00 uur en op 31 juli tussen 08.00 en 24.00 uur een
rijverbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Uitzonderlijk transport:


Voor transporten waarbij de toegestane maximummaten en/of gewichten worden overschreden geldt een rijverbod vanaf zaterdag
of de dag voorafgaande aan een feestdag 13.00 uur tot maandag of
de dag volgend op een feestdag 02.00 uur

Tevens is er een rijverbod op 1 en 29 juli en 31 augustus van 8.00 uur tot
24.00 uur in de regio Baskenland
Spanje <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

maandag 6 januari

Driekoningen

ja

vrijdag 18 april

Goede vrijdag

nee

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag

ja

zondag 8 juni

Pinksteren

nee

maandag 9 juni

Pinksteren

nee

vrijdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming

ja

zondag 12 oktober

Dia de la Hispanidad

ja

zaterdag 1 november

Allerheiligen

ja

zaterdag 6 december

Dag van de Constitutie

ja

maandag 8 december

Maria Onbevlekte Ontvangenis

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Kerstmis

nee

Bulgarije
Duitsland
Frankrijk

Griekenland
Engeland
Hongarije

Italië
Kroatië
Luxemburg

Oostenrijk
Portugal
Slovenië

Slowakije
Spanje
Tsjechië

Zwitserland
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Rijverboden Tsjechië
In Tsjechië geldt een rijverbod op zon- en feestdagen voor vrachtverkeer
op snelwegen, expresswegen en hoofdwegen 1e klasse (1 of 2-cijferig)
van 13:00 tot 22:00 uur.
In de zomerperiode in geheel juli en augustus geldt een rijverbod op
vrijdag van 17:00 tot 21:00 uur, op zaterdag van 07:00 tot 13:00 uur en
op zondag van 13:00 tot 22:00 uur.
Rijverboden Denemarken
Er zijn geen rijverboden op zon- en feestdagen in Denemarken. In het
centrum van Kopenhagen geldt echter wel een rijverbod voor vrachtauto's
met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 18 ton. Tevens is in
Kopenhagen een nachtparkeerverbod van toepassing tussen 19.00 en
07.00 uur voor vrachtauto's en bussen met een totaalgewicht van 3,5 ton
en meer.
Tsjechië <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

donderdag 1 mei

Dag van de Arbeid

ja

donderdag 8 mei

Bevrijdingsdag

ja

dinsdag 28 oktober

Onafhankelijkheidsdag

ja

maandag 17 november

Studentenopstand 1989

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

vrijdag 26 december

Kerstmis

ja

Bulgarije
Duitsland
Frankrijk

Griekenland
Engeland
Hongarije

Italië
Kroatië
Luxemburg

Oostenrijk
Portugal
Slovenië

Slowakije
Spanje
Tsjechië

Zwitserland
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Rijverboden Zwitserland
In Zwitserland geldt een rijverbod van 00:00 tot 24:00 op zondagen en
feestdagen en elke nacht van 22:00 tot 05:00 voor vrachtverkeer van
meer dan 3,5 ton.
Rond kerst, de jaarwisseling en de nationale feestdag op 1 augustus
gelden rijverboden over meerdere dagen.
Kantonale verboden gelden niet voor doorgaand verkeer.
Zwitserland <> Feestdagen 2014
Data 2014

Feestdag(en)

NF*

woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

ja

maandag 6 januari

Driekoningen

ja

vrijdag 18 april

Goede Vrijdag

ja

zondag 20 april

Pasen

ja

maandag 21 april

Pasen

ja

donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag

ja

zondag 8 juni

Pinksteren

ja

maandag 9 juni

Pinksteren

ja

vrijdag 1 augustus

Eedgenootschap 1291

ja

vrijdag 15 augustus

Maria ten Hemelopneming

ja

zaterdag 1 november

Allerheiligen

ja

zondag 2 november

Allerzielen

ja

donderdag 25 december

Kerstmis

ja

Bulgarije
Duitsland
Frankrijk

Griekenland
Engeland
Hongarije

Italië
Kroatië
Luxemburg

Oostenrijk
Portugal
Slovenië

Slowakije
Spanje
Tsjechië

Zwitserland

