Bijzondere dagen, feestdagen
&
rijverboden
Augustus & September 2018

Overzicht regelgeving rijverboden
Om te voorkomen dat u voor logistieke verrassingen komt te staan op het gebied van
rijverboden en feestdagen hebben wij kort de algehele regelgeving m.b.t. vrachtverkeer en
rijverboden in Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk
en Zwitserland, voor u uiteengezet.

Frankrijk


In Frankrijk geldt elk weekend een algemeen rijverbod voor vrachtwagens, dit rijverbod
gaat in op zaterdagavond om 22:00u tot en met zondagavond 22:00u;



In de maanden juli en augustus geldt in Frankrijk voor diverse zaterdagen een
rijverbod. Dit rijverbod zal naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval gelden op de
zwarte zaterdagen van 2018: zaterdag 28 juli en zaterdag 4 augustus;



Rijverboden in verband met feestdagen gelden vanaf 22:00u voorafgaand aan
desbetreffende feestdag tot en met 22:00u op de feestdag zelf;

Luxemburg


In Luxemburg geldt een weekend rijverbod voor voertuigen die richting Frankrijk of
Duitsland rijden:
o Voor voertuigen die richting Frankrijk rijden geldt een rijverbod vanaf 21:30 op
zaterdag tot en met 21:45u op zondag;
o Voor voertuigen die richting Duitsland rijden geldt een rijverbod vanaf 23:30 op
zaterdag, tot en met 21:45u op zondag;



Bovenstaande rijverboden voor voertuigen richting Frankrijk en Duitsland gelden ook
op de dag voorafgaand aan een feestdag en op feestdagen;

België


In België gelden geen rijverboden voor standaard vrachtverkeer op zon- en feestdagen
(uitgezonderd exceptioneel transport);

Nederland
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In Nederland gelden geen rijverboden voor standaard vrachtverkeer op zon- en
feestdagen (uitgezonderd exceptioneel transport);
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Duitsland


In Duitsland geldt een algemeen zondag rijverbod tussen 00:00u en 22:00u;



Bovenstaand rijverbod van 00:00u tot en met 22:00u geldt tevens op officiële
feestdagen;



In Duitsland geldt in de periode 1 juli t/m 31 augustus vanaf zaterdagochtend 07:00u
tot en met ’s avonds 20:00u op bepaalde gedeelten van autosnelwegen en enkele
bundesstrassen een vakantierijverbod;

Denemarken


In Denemarken gelden geen rijverboden voor standaard vrachtverkeer op zon- en
feestdagen (uitgezonderd exceptioneel transport);

Oostenrijk


In Oostenrijk geldt een weekend rijverbod vanaf zaterdag 15:00u t/m zondag 22:00u;



Op feestdagen geldt een algeheel rijverbod;



’s Nachts geldt in Oostenrijk een rijverbod van 22:00u tot 05:00u;

Zwitserland
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Op zon- en feestdagen geldt in Zwitserland een algeheel rijverbod;



In heel Zwitserland geldt een nachtrijverbod vanaf 22:00u tot 05:00u;



Naast nationale feestdagen kent Zwitserland enkele regio gebonden feestdagen. Op
deze feestdagen kan een plaatselijk rijverbod gelden;
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Feestdagen en rijverboden Juni & Juli 2018
De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de geldende feestdagen en
rijverboden in Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk
Zweden en Zwitserland.
Houdt u er rekening mee dat wegens rijverboden alsmede drukte rondom de feestdagen
aangepaste levertijden kunnen gelden.
Voor meer informatie over levertijden kunt u contact opnemen met onze customer service
afdeling ( zie de laatste pagina van dit document voor de contactgegevens)
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Rijverboden Augustus & September*
Datum

Land - nationale feestdag & rijverbod J/N

Dag

Bijzonderheid

Frankrijk

Luxemburg

België

Nederland

Duitsland

1 Augustus

Woensdag

1291 stichting vh
eedgenootschap

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15 Augustus

Woensdag

Maria Hemelvaart

Rijverbod

Rijverbod ri.
Frankrijk

Geen
rijverbod***

n.v.t.

Geen
rijverbod**

n.v.t.

Denemarken Oostenrijk

Zweden

Zwitserland

n.v.t.

n.v.t.

Rijverbod****

Rijverbod

n.v.t.

n.v.t.

* Deze tabel geeft alleen een overzicht van rijverboden m.b.t. feestdagen. Voor aanvullende regels omtrent vakantie- weekend- en avondrijverboden, verwijzen wij u naar ons
overzicht regelgeving rijverboden (zie vorige pagina);
** Er geldt geen rijverbod. Maria Hemelvaart is wel een geldende feestdag in Saarland en Beijeren;
***Houdt u er rekening mee dat ondanks het feit dat op deze feestdagen geen rijverbod geldt , het overgrote deel van de bedrijven wel gesloten is;
**** Op 1 augustus vindt de Zwitserse nationale feestdag plaats, rondom deze feestdag geldt er een uitgebreid rijverbod in Zwitserland, namelijk vanaf 31 Juli 22:00 tot en met 3 Augustus 05:00u;
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CLE
Subtitle

Vragen over rijverboden?
Neem contact op met onze afdeling
customer service

Schotpoort Customer Service
T +31 (0)313 67 39 40
F +31 (0)313 67 39 50
M cs@schotpoortgroup.eu

Part of your Success.

Schotpoort Logistics Eerbeek B.V. • Kollergang 6 • 6961LZ Eerbeek • The Netherlands
• CoC 08031780 • VAT NL.003561306B01 • T +31(0)313 67 39 00 • F +31 (0)313 67 39 50

