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RIJVERBODEN : MEI 2010 – DECEMBER 2010

F R A N K R I J K
VOOR WIE?
WAAR?
WANNEER?
UITZONDERINGEN,
enkel geldig op het
algemeen rijverbod
hierboven vermeldt

PREFECTORALE
VERGUNNINGEN

FEESTDAGEN

Voertuigen met een MTM > 7,5 ton.
Op het volledige grondgebied.
Zaterdagavond vanaf 22u + volledige zondag, vooravond van feestdagen vanaf 22u + feestdag
zelf tot 22u.
In het bijzonder, de verplaatsingen van voertuigen die uitsluitend levende dieren of etenswaren
of bederfelijke goederen, de ophaling en het vervoer van landbouwproducten tijdens de
oogstperiode, vervoer van bietenpulp tijdens het seizoen (behalve op de autosnelweg), vervoer
van
uitsluitend tijdschriften en kranten, vervoer onontbeerlijk voor de inrichting van
economische, sportieve, culturele, educatieve of politieke manifestaties die regelmatig werden
vergund,…
NIETTEMIN, zijn het grootste deel van de uitzonderingen onderworpen aan beperkingen
betreffende de afstand, hoeveelheid, laad/losplaats,… De volledige lijst van de afwijkingen en
van de voorwaarden om er van te kunnen genieten is beschikbaar via UPTR.
- Prefectorale vergunning in de grenszone : de departementen gelegen in de grenszone
kunnen vergunningen afleveren , die afwijken van de algemene rijverboden.
- Prefectorale en individuele vergunning korte duur : deze vergunning kan worden
afgeleverd voor voertuigen, die transporten die dringend en noodzakelijk worden geacht,
uitvoeren; voor tankwagens die tankstations langsheen autosnelweg bevoorraden of
luchthavens van vliegtuigbrandstof voorzien.
8 mei Wapenstilstand 1945, 13 mei Hemelvaart, 24 mei Pinkstermaandag, 14 juli Nationale
Feestdag, 15 augustus Maria Hemelvaart, 1 november Allerheiligen, 11 november
Wapenstilstand 1918 en 25 december Kerstmis.

VAKANTIERIJVERBODEN Op het geheel van het wegen- en autosnelwegennetwerk ‘s zaterdagen 10, 17, 24 en

SPECIFIEKE
RIJVERBODEN ILE-DEFRANCE
autosnelwegen zie
hiernaast, uurrooster
zie hieronder

+ 7,5 MTM

SPECIFIEKE
VERBODEN IN PARIJS

31 juli, 7 augustus, voor voertuigen met een MTM > 7,5 ton is een rijverbod van kracht op
zaterdag tussen 07u en 19u en op zondag tussen 0u en 22u.
Permanente afwijkingen zijn toegestaan op vermelde zaterdagen tussen 19 en 24u.
- A6a en A6b: ring van Parijs in verbinding met de autosnelwegen A6 en A10 (Wissous)
- A106: in verbinding met de A6b tot de luchthaven van Orly
- A6: in verbinding met de A6a en de A6b tot aan zijn verbinding met de RN104-Oost (Lisses)
- A10: in verbinding met de A6a en A6b tot de RN20 (Champlan)
- A13: ringweg van Parijs tot de Wisselaar Poissy-Orgeval (Orgeval)
- A12: op de verbinding met de A13 (triangle de Rocquencourt) tot de RN10 (Montignyle-Bretonneux).
-A14 : door wegenwerken, de tunnel op autosnelweg A14, onder La defense, is verboden voor
voertuigen met een MTM >7,5 ton en dit tot 2012
Richting Parijs-Provincie:
Richting Provincie-Parijs:
vrijdagen van 16u tot 21u,
zaterdagen en vooravonden feestdagen van 22u
zaterdagen van 10u tot 18u en van 22u tot tot 24u,
24u,
zondagen en feestdagen van 0u tot 24u,
vooravonden feestdagen van 16u tot 24u, maandagen en dagen volgend op een feestdag van
zon- en feestdagen van 0u tot 24u.
06u tot 10u.
Een specifiek reglement met betrekking tot de levering en de ophaling van goederen binnen
Parijs is van kracht. De leveringstijden verschillen naar gelang van de ruimte die het voertuig
inneemt en van de Euronorm van het voertuig, …. De details zijn beschikbaar op eenvoudig
verzoek bij onze diensten.
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L U X E M B U R G
VOOR WIE?
WANNEER ?
EN VOOR WIE?
WANNEER ?
WAAR ?
FEESTDAGEN

Vrachtwagens zonder aanhangwagen met een MTM + 7,5 ton, afkomstig van België of
Duitsland richting Frankrijk (doorvoer of eindbestemming).
Zaterdagavond en vooravond feestdagen vanaf 21u30 tem zondag en feestdag te 21u45.
Voor voertuigen of voertuigcombinaties met een MTM + 7,5 ton; komende vanuit België of
Frankrijk en die zich richting Duitsland begeven (transit of eindbestemming).
Op zaterdag en dag voorafgaand aan een feestdag, van 23u30 tot zondag en feestdag 21u45.
Op alle wegen en autosnelwegen.
13 mei Hemelvaartsdag , 24 mei Pinkstermaandag, 23 juni Nationale Feestdag (geen rijverbod),
15 augustus Maria Hemelvaart , 1 november Allerheiligen, 25 december Kerstmis en 26
december.

NB: Ondanks het feit dat 23 juni een feestdag is (Nationale feestdag) is er geen enkel rijverbod
ANDERE RIJVERBODEN Vervoer richting Frankrijk : 8 mei, 14 juli en 11 november
Vervoer richting Duitsland : 3 juni, 3 oktober en 26 december
Bovenop het rijverbod, is het stilstaan en het parkeren verboden op de openbare weg.
UITZONDERINGEN
Namelijk,
- vervoer van levende dieren, alle bederfelijke voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong in welke
staat ook (vers, gekoeld, diepgevroren of gestabiliseerd door inzouting, roking, droging of
sterilisering) en van plantaardige oorsprong (fruit en groenten), snijbloemen of gepotte planten
en bloemen. Enkel in de richting van Duitsland zijn lege ritten toegestaan, voor zover ze
samenhangen met bovengenoemde transporten.
- vervoer landbouwproducten tijdens de oogst
- vervoer nodig voor economische, sportieve, culturele, educatieve of politieke manifestaties
- vervoer van dagbladen en tijdschriften
- gecombineerd spoor/wegvervoer : vanaf de afzender tot aan het dichtstbijgelegen station of
vanaf het dichtstbijgelegen station tot de bestemmeling, beperkt tot 200 km en voor zover het
vervoer in richting van Duitsland gebeurt.

Volledige lijst van uitzonderingen op aanvraag beschikbaar bij UPTR.

Locale rijverboden

Permanente rijverboden voor voertuigen met een MTM > 3,5ton worden door plaatselijke borden
aangegeven.

D U I T S L A N D
VOOR WIE?
WAAR?
WANNEER?
ANDERE
RIJVERBODEN
FEESTDAGEN

Alle voertuigen of combinaties van voertuigen met een MTM >7,5 ton
Op alle wegen en autosnelwegen.
Op zon- en feestdagen van 0u tot 22u.
- nachtverkeer: een zeker aantal rijverboden zijn van toepassing op welbepaalde wegen
aangeduid door borden
- juli/augustus: op zaterdag tussen 07.00 u en 20.00 u op sommige gedeelten van nationale
wegen en autosnelwegen (kaart verkrijgbaar bij onze diensten)
13 mei Hemelvaart, 24 mei Pinkstermaandag , 3 juni Feest van God (alleen in BadenWürttemberg, Beieren, Hessen, Nordrhein-Westfalen , Rheinland-Pfalz en Saarland ), 3 oktober
Dag van Duitse Eenwording , 31 oktober Reformatiedag (alleen in Brandenburg , MecklenburgVorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt en Thüringen), 1 november Allerheiligen (alleen in BadenWürttemberg, Beieren , Nordrhein – Westfalen , Rheinland – Pfalz , Saarland ) 25 december
Kerstmis en 26 december 2e kerstdag.
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UITZONDERINGEN

1. gecombineerd spoor/wegvervoer: vanaf de afzender tot aan het dichtsbijgelegen station of
vanaf het dichtsbijgelegen station tot de bestemmeling, beperkt tot 200 km geldt er geen
afstandsbeperking ingeval van vakantierijverbod
2. gecombineerd zee/wegvervoer: tussen de plaats van het laden/lossen en de
dichtsbijgelegen haven, beperkt tot 150 km
3. levering van volgende producten: verse melkproducten, vers vlees en zijn derivaten, verse
vis, levende vis en zijn derivaten en voedingswaren die gemakkelijk bederven (sommige vruchten
en groenten)
4. lege ritten: gevallen die onder punt 3 vermeld worden.
Voor het vervoer dat niet onder bovenvermelde uitzondering is opgenomen, is het noodzakelijk
vergunningen te bekomen. Deze worden enkel uitgeleverd ingeval van dringende gevallen en
wanneer de levering niet mogelijk is via ander vervoermiddel.

Z W I T S E R L A N D
VOOR WIE?

Vrachtwagens zonder aanhangwagen met een MTM > 3,5 ton en combinaties met een MTM > 5
ton.
WAAR?
Op het volledige grondgebied.
WANNEER?
Zon– en feestdagen van 0u tot 24u – „s nachts van 22u tot 5u.
FEESTDAGEN
13 mei Hemelvaart, 24 mei Pinkstermaandag, 1 augustus Nationale Feestdag, 25 december
Kerstmis, 26 december 2e Kerstdag.
KANTONALE FEESTDAGEN Indien één dezer dagen geen feestdag is in één kanton of een gedeelte van kanton, is het
rijverbod niet van toepassing.
Er gelden rijverboden per kanton, die echter niet van toepassing zijn op transitverkeer.
De volledige lijst is op aanvraag verkrijgbaar in onze kantoren.
ANDERE VERBODEN
Van 12 mei om 22u tot 14 mei om 05 u, van 22 mei om 22 u tot 25 mei om 05 u, van 31 juli om
22u tot 2 augustus om 05u, van 24 december om 22u tot 27 december om 5u en om 31
december om 22u tot 3 januari 2011 om 5u.
ADR-VERVOER
Beperkingen voor de doorgang van bepaalde tunnels . Opgelet : het vervoer van ADR goederen
dient aan bepaalde voorschriften te voldoen ; boven bepaalde hoeveelheden moet er bij de
bevoegde instanties een vergunning gevraagd worden.
AFWIJKINGEN
Eventuele afwijkingen worden toegestaan over gans het Zwitserse gebied door de overheden van
de betrokken kantons of van het grenskanton vanwaar de reis onderworpen is aan toelating.Voor
de buitenlandse voertuigen, is de bevoegde overheid “Bundesamt für Strassen”.
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O O S T E N R I J K
VOOR WIE?
WAAR?
WANNEER?
FEESTDAGEN
UITZONDERINGEN

BIJKOMENDE
RIJVERBODEN

1. vrachtwagen-aanhangwagencombinaties met een MTM > 3,5 ton (behalve vervoer van melk)
2. vrachtwagens en vrachtwagen-aanhangwagencombinaties met een MTM > 7,5 ton.
Op alle wegen en autosnelwegen.
Zaterdagen tussen 15u en 24u, zon- en feestdagen tussen 0u en 22u.
13 mei Hemelvaart ,24 mei Pinkstermaandag , 3 juni Dag van God , 15 augustus Maria
Hemelvaartsdag, 26 oktober nationale feestdag , 1 november Allerheiligen , 8 december Maria
Onbevlekte Ontvangenis , 25 december Kerstmis en 26 december 2e Kerstdag.
trajecten in het kader van gecombineerd vervoer binnen een straal van 65km tot één van de
volgende spoorstations: Brennersee, Graz Ostbahnhof, Salzburg-Hauptbahnhof, VillachFurnitz, Wels-Verschiedebahnhof (rangeerstation), Wien-Südbahnhof, Wien-Nordwestbahnof
en Wörgl, Hall in Tirol CCT, Bludenz CCT, Wolfurt CCT
vrachtwagens met een MTM > 7,5 ton voor het vervoer van slachtvlees of slachtvee (met
uitzondering van vervoer van groot vee langs de autosnelweg), bederfelijke etenswaren (met
uitzondering van diepvriesproducten), vervoer van drank naar toeristische gebieden,
reddingsdiensten ingeval van natuurrampen, sleepdiensten, takeldiensten,
dringende
herstellingen van koelinstallaties, …
Voor alle voertuigen of combinaties van voertuigen met een MTM >7,5 ton
- 02 juni, Feest de Italiaanse Republiek, van 09u tot 24u

- 24 december van 10u tot 22u.
-Op
bestemming
-Op
bestemming

de A12, Inntalautoweg, voor voertuigen wier bestemming Italië is, of wier
een ander land is maar waarbij ze Italië moeten doorkruisen.
de A13, Brennerautoweg, voor voertuigen wier bestemming Italië is, of wier
een ander land is maar waarbij ze Italië moeten doorkruisen.

De bovenvermelde uitzonderingen zijn eveneens van toepassing.
VAKANTIERIJVERBODEN-Voor alle voertuigen of combinaties van voertuigen met een MTM >7,5 ton, alle zaterdagen van

3 juli 2010 tot 28 augustus 2010 en dit van 09u tot 15u indien het om een Italiaanse
bestemming gaat of indien men door Italië dient te transiteren.
-Voor alle voertuigen of combinaties van voertuigen met een MTM >7,5 ton, alle zaterdagen van
3 juli 2010 tot 28 augustus 2010 en dit van 08u tot 15u, op volgende assen, buiten de
agglomeratie en in beide richtingen:
- A4 autoweg, vanaf het kruispunt Schwechat tot aan de grensovergang in Nickelsdorf,
in beide richtingen;
- laden en lossen van vrachten in de districten Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg
Bruck an der Leitha,Gänserndorf en de omgeving rond Wenen;

Uitzonderingen: Trajecten uitgevoerd in het kader van een gecombineerd vervoer spoor - weg
(Gestaafd aan de hand van een document CIM/UIRR)
LOKALE RIJVERBODENPermanente rijverboden gelden op bepaalde wegen (lijst op aanvraag beschikbaar bij UPTR).
NACHTELIJKE
1° voor zwaar vervoer met een MTM > 7,5 ton geldt een nachtelijk rijverbod van 22u tot 5 u,
RIJVERBODEN
BEHALVE
voor geluidsarme voertuigen voorzien van een “groene L” en een bewijs afgeleverd door de
fabrikant met de technische normen. Een maximale snelheid van 60km/uur moet worden
gehouden; op sommige plekken wordt er een snelheid van 8Okm/uur toegestaan.
uitzonderingen worden toegestaan voor vervoer van melk, slachtvlees, slachtvee, bederfelijke
voedingswaren (met uitzondering van diepvriesproducten), voor kranten en tijdschriften,
noodzakelijk herstel van koelinstallaties, dienstvoertuigen voor het onderhoud der wegen om
verkeersproblemen op te lossen. In alle andere gevallen kan een uitzonderlijke toestemming
gegeven worden voor vervoer van belangrijk openbaar belang. In alle gevallen moet men
kunnen bewijzen dat het niet mogelijk was om een ander traject te kiezen, niet door
organisatorische maatregelen of door gebruik te maken van een andere vervoerwijze.
2° Bovendien zijn er ook een aantal nachtelijke rijverboden op lokaal vlak van kracht,
waarbij geen uitzonderingen worden toegestaan (lijst op aanvraag beschikbaar bij UPTR).
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I T A L I Ë
VOOR WIE?
WAAR?
WANNEER?

Voertuigen met een MTM > 7,5 ton.
Op het volledige grondgebied.
- op feestdagen en dagen van druk verkeer
- op zondagen in januari, februari, maart, april, mei, oktober, november en december van 8 u
tot 22 u
- op zondagen van juni, juli, augustus en september van 7 u tot 24 u.
FEESTDAGEN EN DAGEN 29 mei :
16u00 – 22u00
7 augustus :
07u00 – 24u00
VAN DRUK VERKEER
2 juni:
07u00 – 24u00
13 augustus :
16u00 – 24u00
26 juni:
14u00 – 24u00
14, 21, 28 augustus : 07u00 – 22u00
3 juli
07u00 – 24u00
30 oktober :
14u00 – 22u00
10, 17 en 24 juli:
07u00 – 24u00
1 november:
08u00 – 22u00
30 juli
16h00 – 24u00
4 december
16u00 – 22u00
31 juli :
07u00 – 24u00
8 december :
08u00 – 22u00
6 augustus :
16u00 – 24u00
23 december:
16u00 – 22u00
25, 26 december:
08u00 – 22u00
OPMERKINGEN MET
- Voertuigen uit het buitenland of Sardinië
BETREKKING TOT DE
het aanvangsuur van het verbod wordt met 4 uren verdaagd. Ingeval het een voertuig betreft
RIJVERBODEN
uit het buitenland, met één enkele bestuurder aan boord waarvan de dagelijkse rustperiode,
zoals voorzien in richtlijn CEE 3280/85 overeenstemt met deze periode van 4 uur, zal deze
beginnen op het einde van de rustperiode.
- Voertuigen met bestemming het buitenland
Het einde van het uurrooster verbod wordt met twee uren vervroegd
- Voertuigen met bestemming Sardinië
Het einde van het uurrooster verbod wordt met 4 uren vervroegd
- Voertuigen met bestemming nationale terminals voor het gecombineerd vervoer
Bologna, Padova, Verona, Quadrante Europa, Torina-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trente,
Novare, Domodossola, Parma-Fontesivo of van intermodale terminals de Busto Arsizio,
Milano-Rogoredo en Milano-Smistamento, of van een luchthaven voor het vervoer van
luchtvracht per vliegtuig , en van daaruit goederenvervoer bestemd voor het buitenland, dan
eindigt het rijverbod vier uur vroeger.

De documenten waaruit de oorsprong en de bestemming van de goederen blijkt
moeten zich aan boord van het voertuig bevinden.

UITZONDERINGEN
Eveneens van toepassing
op lege voertuigen

Bijzondere afwijkingen zijn eveneens voorzien voor het intermodaal vervoer (zee/baan en
spoor/baan). Voor meer bijzonderheden aarzel niet met onze diensten contact te nemen.
Vervoer van brandstoffen, vloeibaar of gas, bestemd voor distributie of verbruik
Vervoer van dieren bestemd voor deelnamen aan officiële wedstrijden die binnen de 48
uren plaatsvinden of plaats hebben gevonden
Vervoer van bederfelijke voedingsmiddelen die onder de ATP reglementering vallen
Ketelwagens die water vervoeren voor huishoudelijk gebruik
Exclusief vervoer van kranten
Exclusief vervoer van medische apparatuur
Vervoer van melk (uitgezonderd melk met een lange houdbaarheid)
Vervoer van bederfelijke voedingsmiddelen zoals fruit en verse groenten, verse vis,
slachtvee op weg naar het slachthuis of afkomstig van het buitenland, derivaten
afkomstig van slachtdieren, kuikens bestemd voor de kweek, verse melkproducten en
produkten afgeleid van verse melk, snijbloemen

 De voertuigen van deze twee laatste categorieën moeten voorzien zijn van groene
panelen, van 50cm breedte en 40cm hoogte, met een kleine letter “d” in het zwart en van
20cm hoogte et op zichtbare wijze gevestigd langs ieder kant en van achter.
Volledige lijst van de uitzonderingen op aanvraag bij UPTR.

AFWIJKINGEN MET
PREFECTORALE
VERGUNNINGEN

Afwijkingen kan bekomen worden door middel van een prefecturale toelating en dit voor het
vervoer van producten die door hun aard of door de temperatuur snel bederven ;
seizoensproducten die onmiddellijk vervoerd moeten worden van hun productieplaats naar de
stapel- of verkoopplaats ,…
Voertuigen voor het vervoer van dierenvoeder en voor het noodzakelijke en dringende
vervoer van goederen ter bevoorrading van continue produktieprocessen.

Deze voertuigen dienen voorzien te zijn van groene panelen, van 50cm breedte en 40cm
hoogte, met een kleine letter “a” in het zwart en van 20cm hoogte et op zichtbare wijze
gevestigd langs ieder kant en van achter.

Een tijdelijke vergunning kan eveneens afgeleverd worden aan transporten die beurzen,
markten, culturele evenementen en … bevoorraden
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VERBODEN ADR
VERVOER : klasse 1

Naast de hierboven vermelde beperkingen is het vervoer van gevaarlijke goederen,
klasse 1, ongeacht hun gewicht verboden van 1 juni tot 21 september en van vrijdag vanaf
18 u tot zondag 24 u.
Afwijkingen kunnen worden toegestaan omwille van redenen van absolute noodzaak of
spoed.

V E R E N I G D K O N I N K R I J K
VOOR WIE?
WAAR?
WANNEER?
FEESTDAGEN
UITZONDERINGEN
ANDERE VERBODEN
OPMERKING

Voertuigen met een MTM > 18 ton.
Groot Londen: Op alle wegen met uitzondering van autosnelwegen en hoofdaders, in de regio‟s
bestuurd door de „London Boroughs Transport Scheme' (Met betrekking tot de 33 „Boroughs‟)
Van maandag tot vrijdag tussen 21u en 7u en van zaterdag 13u tot maandag 7u.
31 mei Lentedag , 7 juni junidag (Noord-Ierland), 2 augustus augustusdag (Schotland en NoordIerland), 30 augustus Zomerdag (Engeland, Noord-Ierland en Wales), 25 oktober (NoordIerland), 25 december Kerstmis en 26 december 2e Kerstdag
Namelijk het uitzonderlijk vervoer met speciale vergunning, met ondeelbare massa.
Een speciale vergunning, gratis te bekomen, moet aangevraagd worden bij Transport Committee
for London – Traffic Enforcement Unit (TEU) : www.londoncoucils.gov.uk.
Plaatselijke verboden zijn voorzien, in functie van de MTM van het voertuig ,
1. Voor het gebruik van bepaalde bruggen en tunnels wordt tol geheven
2. Een congestieheffing wordt geheven voor de toegang tot het centrum van London.
3. In de Low Emission Zone (LEZ) zijn voertuigen die niet aan de LEZ-normen voldoen
onderworpen aan een dagelijkse heffing (zie Non-Stop van januari 2009.)

Informatie over rijverboden in andere landen kunt u verkrijgen in onze kantoren
: 02/420.54.56

Eventuele fouten en/of ontbrekende gegevens uit dit overzicht kunnen, in geen enkel geval, ten laste worden gelegd aan de uitgever.
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