Rijverboden Bulgarije
Er zijn geen landelijke rijverboden in Bulgarije op zon- en feestdagen, echter lokaal kunnen wel
rijverboden zijn. Wel geldt dat vanaf juli tot half september het vrachtverkeer tussen Sofia en Burgas
en vice versa enkel van de hoofdwegen gebruik mag maken.
Bij temperaturen van meer dan 35 graden Celsius 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.

Rijverboden Estland
In Estland zijn geen algemene rijverboden van kracht op zon- en feestdagen. Wel zijn gevaarlijke
goederen verboden in Tallinn tijdens de ochtend- en avondspits van 07:00 tot 09:00 uur en van 17:00
tot 19:00 uur.

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).

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.

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

Rijverboden Letland
In Letland zijn geen algemene rijverboden van kracht op zon- en feestdagen. Op de meeste
hoofdwegen in Riga geldt in de spits van 07:00 tot 10:00 en 16:00 en 19:00 een rijverbod voor
vrachtverkeer van meer dan 5 ton.

Rijverboden Oekraïne
Er gelden geen algemene rijverboden in Oekraïne. Wel is er een dagelijks rijverbod voor verkeer van
meer dan 4,5 ton op de ring van Kiev tussen 07:00 en 20:00 uur. Internationaal transport mag de stad
inrijden tussen 10:00 en 17:00 uur wanneer men een TIR carnet heeft aangebracht.
TIR carnet

Transport International de Marchandises par la Route (afkorting: TIR) is een conventie die het
vervoeren van goederen naar of van een niet-EU lidstaat moet vergemakkelijken. De meeste
Europese landen (uitzonderingen: ministaten, Bosnië en IJsland) en veel landen in Centraal-Azië,
Mongolië en delen van het Midden-Oosten en Marokko en Tunesië doen hier aan mee. In totaal
doen 66 landen mee aan het systeem.
Het TIR-systeem omvat een internationale douanestandaard voor goederen in verzegelde voertuigen
of containers, met enkel douanecontroles in het land van herkomst en het land van bestemming om
zo tijdrovende grensformaliteiten aan tussenliggende grenzen te voorkomen. Meer dan 40.000
internationale transportbedrijven zijn door hun overheid geautoriseerd om van het TIR-systeem
gebruik te maken. Vrachtwagens die onder de TIR-conventie goederen vervoeren moeten een
blauwe plaat met de letters TIR op de vrachtwagen bevestigd hebben. Na de verzegeling mag enkel
de douane de lading inspecteren.
De TIR conventie werd in 1975 gehouden en kwam in 1978 van kracht. Na de val van het
communisme in Oost Europa nam het aantal TIR carnetten extreem toe door de toegenomen handel
met de EU, en namen weer af nadat deze landen bij de Europese Unie kwamen, daar de EU
beschouwd wordt als één lidstaat van de TIR, en dus voor verkeer binnen de Europese Unie
(bijvoorbeeld van Litouwen naar Frankrijk) geen TIR-carnet meer benodigd is. Tegenwoordig komen
de meeste TIR-voertuigen uit Oekraïne, Rusland en Turkije. Maar het is ook mogelijk om voertuigen
uit Kazachstan, Mongolië of Syrië met een TIR-carnet tegen te komen, alhoewel deze vanwege de
grote afstanden sterk in de minderheid zijn op de Europese wegen.

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 rij beperkingen.

Rijverboden Polen
In Polen geldt een landelijk rijverbod voor verkeer zwaarder dan 12 ton op de avond voor een
feestdag (18:00-22:00 uur) en op de feestdag zelf (08:00-22:00 uur).
Daarnaast geldt een rijverbod voor verkeer zwaarder dan 12 ton in de weekenden van de
zomervakantie, over het algemeen van half juni tot eind augustus:


vrijdag 18:00-22:00 uur



zaterdag 08:00-14:00 uur



zondag 08:00-22:00 uur

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.

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.

Rijverboden Tsjechië
In Tsjechië geldt een rijverbod op zon- en feestdagen voor vrachtverkeer op snelwegen, expreswegen
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.

