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Feest-/vakantie dagen zonder rijverboden    April – December 
2020 

 
Datum Land  

 

Zo 12.04.2020  - Duitsland 

Za 18.04.2020  - Bulgarije 

Ma 20.04.2020  - Griekenland 

   - Spanje (Valencia) 

   - Zwitserland (Zurich) 

Za 25.04.2020  - Italië (Venetië) 

Di 28.04.2020  - Italië (Sardinië) 

Vrij 01.05.2020  - Zwitserland 

Vrij 08.05.2020  - Duitsland 

Woe 13.05.2020  - Spanje (Valladolid) 

Vrij 15.05.2020  - Spanje (Madrid) 

Zo 17.05.2020  - Spanje (Galicië) 

Zo 31.05.2020  - Hongarije 

   - Slovenië 

     - Spanje (Castilla-la Mancha) 

Ma 01.06.2020  - Spanje (Barcelona) 

Do 11.06.2020  - Zwitserland 

Za 13.06.2020  - Portugal (Lissabon) 

   - Spanje (Ceuta) 

Di 23.06.2020  - Zwitserland (Jura) 

Woe 24.06.2020  - Italië (Florence en Turijn) 

   - Portugal (Porto) 

Ma 29.06.2020  - Italië (Rome) 

Woe 15.07.2020  - Italië (Palermo) 

Woe 05.08.2020  - Spanje (Ceuta) 

Za 15.08.2020  - Duitsland 

   - Zwitserland 

Vrij 21.08.2020  - Hongarije 

   - Tsjechië 

Do 10.09.2020  - Zwitserland (Geneve) 

Ma 14.09.2020  - Zwitserland (Zurich) 

Za 19.09.2020  - Italië (Napels) 

Zo 20.09.2020  - Zwitserland 

Ma 21.09.2020  - Zwitserland 

Do 24.09.2020  - Oostenrijk (Salzburg) 

Vrij 25.09.2020  - Zwitserland 

Zo 04.10.2020  - Italië (Bologna) 

Ma 02.11.2020  - Italië (Trieste) 

Ma 09.11.2020  - Spanje (Madrid) 

Zo 15.11.2020  - Oostenrijk (Wenen) 

  



  
  

Pagina 2 

 

Do 03.12.2020  - Spanje 

Zo 06.12.2020  - Italië (Bari) 

   - Spanje 

Ma 07.12.2020  - Italië (Milaan) 

Di 08.12.2020  - Zwitserland 

Do 24.12.2020  - Hongarije 

Do 31.12.2020  `-Zwitserland (Geneve) 
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Feest- en vakantiedagen met rijverboden     2020 
 

TLN heeft het overzicht op de volgende pagina’s met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Ech-
ter, TLN is hiervoor afhankelijk van informatie van derden. TLN is dan ook op geen enkele wijze aanspra-
kelijk, 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.  
 
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.  
 
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.  
 
Griekenland 
Voor voertuigen met meer dan 1,5 ton laadvermogen geldt een rijverbod op bepaalde feestdagen en da-
gen met veel verkeersdrukte van en naar bepaalde grote steden.  
 
Hongarije 
Voor vrachtauto’s zwaarder dan 7,5 ton geldt van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 op het gehele we-
gennet een rijverbod zaterdag 22.00 tot zondag 22.00 en vanaf de avond voor een feestdag 22.00 tot de 
feestdag zélf 22.00. 
 
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.  
 
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 
Vrachtverkeer zwaarder dan 7,5t heeft in Oostenrijk te maken met een rijverbod van zaterdag 15.00 tot 
zondag 22.00 en op feestdagen vanaf 00.00 tot 22.00. Ook geldt een algeheel nachtrijverbod van 22.00 tot 
05.00.  
 
In de periode van 4 januari tot 14 maart 2020 geldt op alle zaterdagen een rijverbod voor vrachtverkeer 
van 07.00 uur tot 15.00 uur op de A12 (Intelautobahn) en A13 (Brenner Autobahn). 
 
Aanvullend kent Oostenrijk een omvangrijk stelsel aan specifieke (sectorale) rijverboden, verboden op de 
Inntalautobahn A12 en alle lokale (nacht)rijverboden. Het overzicht staat op https://www.tln.nl/land/Pa-
ginas/Oostenrijk.aspx.  
 
  

http://www.tln.nl/land
https://www.tln.nl/land/Paginas/Oostenrijk.aspx
https://www.tln.nl/land/Paginas/Oostenrijk.aspx
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Polen 
In Polen geldt een rijverbod voor vrachtauto’s zwaarder dan 12 ton op de dag voorafgaand aan een feest-
dag tussen 18.00 en 2.00 en op de feestdagen zélf tussen 8.00 en 22.00.  
 
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 uur 

• op maandag van 07:00 tot 10:00 uur 

• 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 21 april (Lissabon) 
 
Slovenië 
Vrachtauto’s zwaarder dan 7,5 ton hebben een rijverbod op zon- en landelijke feestdagen en niet-werk-
dagen 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.  
 
Slowakije 
Er geldt een rijverbod voor vrachtauto’s zwaarder dan 7,5 ton op zon- en feestdagen op het hoofdwegen-
net van 00.00 tot 22.00. Voor vrachtauto’s zwaarder dan 12 ton geldt tevens een rijverbod op alle straten 
van klasse III.  
 
Spanje 
Spanje kent een zeer gedetailleerd en complex stelsel van rijverboden dat NIET in het onderstaande over-
zicht is verwerkt. Er is alleen voor transport van gevaarlijke goederen een nationaal rijverbod op zon- en 
feestdagen van 08:00 tot 24:00 uur. De dag voor een vakantie (niet op zaterdag) is het rijverbod van 13:00 
tot 24:00 uur. 
 
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. Bent 
u actief op Spanje en wilt u afhankelijk van uw operatie hulp bij het vaststellen van relevante rijverboden, 
neemt u dan contact met de TLN Ledendesk via 088-4 567 567.  
 
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.  
 
Zwitserland 
Rijverbod op zon- en feestdagen tussen 00.00 en 24.00, nachtrijverbod elke dag tussen 22.00 en 05.00 

  

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
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Feest-/vakantie dagen met rijverboden Juni 2020 
 
Datum Land Rijverbod 

 

Ma 01.06.2020  - Duitsland 00.00 – 22.00 uur 

   - Frankrijk 00.00 – 22.00 uur 

   - Hongarije 00.00 – 22.00 uur 

   - Luxemburg  

    - richting Frankrijk 21.30 – 24.00 uur 

    - richting Duitsland 23.30 – 24.00 uur 

   - Oostenrijk 00.00 – 22.00 uur 

   - Roemenië 00.00 – 24.00 uur 

   - Zwitserland 00.00 – 24.00 uur 

Di 02.06.2020  - Italië 07.00 – 22.00 uur 

Zo 07.06.2020  - Roemenië 00.00 – 24.00 uur 

Ma 08.06.2020  - Griekenland 16.00 – 23.00 uur 

    - Alleen ADR-verkeer  

   - Roemenië 00.00 – 24.00 uur 

Di 09.06.2020  - Spanje (Murcia, La Rioja) 08.00 – 24.00 uur 

    - Alleen ADR-verkeer  

Woe 10.06.2020  - Portugal 18.00 – 21.00 uur 

    - Alleen ADR-verkeer  

Do 11.06.2020  - Duitsland 00.00 – 22.00 uur 

    (Baden0Wurtemberg, Bavaria, Hessen,   

    North-Rhine Westphalia, Rhineland-Palatinate en Saar)  

   - Kroatië 14.00 – 23.00 uur 

   - Oostenrijk 00.00 – 22.00 uur 

   - Polen 18.00 – 22.00 uur 

   - Portugal 18.00 – 21.00 uur 

    - Alleen ADR-verkeer  

   - Spanje (Castile la Mancha) 08.00 – 24.00 uur 

    - Alleen ADR-verkeer  

Ma 22.06.2020  - Kroatië 14.00 – 23.00 uur 

Di 23.06.2020  - Luxemburg  

    - richting Frankrijk 21.30 – 24.00 uur 

    - richting Duitsland 23.30 – 24.00 uur 

Woe 24.06.2020  - Spanje (Catalonië, Valencia en Galicia) 08.00 – 24.00 uur 

    - Alleen ADR-verkeer  

Do 25.06.2020  - Kroatië 14.00 – 23.00 uur 

   - Slovenië 00.00 – 22.00 uur 

 
 

 


