
Overzicht Tijdelijke vrijstellingen rij- en rusttijden EU gedurende coronacrisis - stand van zaken 3 april 2020 
 
NB zie ook https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf (Engelse versie) 
 
 
 
 
Land 
 
 
 
 

 
 
Afwijking (tijdelijke nieuwe norm) 

 
 
Geldt voor 

 
 
Duur van de vrijstelling (is inclusief 
eerste en laatstgenoemde dag) 

België • Wekelijkse rijtijd maximaal 60 
uur 

• 2-wekelijkse rijtijd maximaal 
96 uur 

• Wekelijkse rust mag later 
beginnen dan na 6 x 24 uur 

 
Nieuw: 

• Wekelijkse rust van 45 uur 
mag ook in de cabine worden 
genoten 

 
 

• Wekelijkse rust van 45 uur 
mag verkort worden tot 24 uur 
zonder compensatie 

Chauffeurs werkzaam in de 
supplychain gerelateerd aan 
essentiële goederen en 
medicijnen.  
 
 
 
 
Dit geldt voor alle nationaal en 
internationaal transport, niet 
alleen voor essentiële goederen 
en medicijnen 
 
Dit geldt wel alleen voor 
transport van 
levensnoodzakelijke middelen en 
geneesmiddelen 

 
Verlengd tot 30 april 
 
 
 
 
 
 
26 maart tot 25 april 
 
 
 
 
1 april tot 30 april 

België • Niet gespecificeerd Vervoer van voedsel, medicijnen 
en andere essentiële 
levensmiddelen naar winkels en 
apotheken 

19 maart- 31 maart 



Bulgarije • Dagelijkse rijtijd maximaal 11 
uur 

• Pauze van 45 minuten na 5,5 
uur rijtijd 

• Wekelijkse rust minimaal 24 
uur 

Nationaal en internationaal 
transport van goederen 

19 maart -13 april 

Denemarken • Uitstel van de vereisten voor 
de wekelijkse rust 

Nationaal transport van 
goederen in Denemarken 

13 maart- 22 maart 
Verlengd tot 11 april 

Denemarken • Opschorting van de eisen voor 
de wekelijkse rust 

Nationaal en internationaal 
transport van goederen  

26 maart-11 april 

Duitsland • Dagelijkse rijtijd maximaal 5 x 
10 uur per week 

• Mogelijkheid 2 verkorte 
wekelijkse rusten in 2 weken 
achter elkaar te genieten, mits: 

1) De chauffeur minstens 4 
wekelijkse rusten neemt in deze 4 
achtereenvolgende weken, van 
welke er minstens 2 zijn van 
minimaal 45 uur;  
2) De compensatie voor deze 2 
verkorte rusten genoten wordt 
voor de volgende rustperiode 

Transport van essentiële 
goederen zoals voedsel, 
medicijnen, medische 
beschermingsmiddelen en 
brandstoffen 

18 maart-17 april 

Engeland • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 2-wekelijkse rijtijd max 96 uur 
• Pauze van 45 minuten na 5,5 

uur rijtijd 
• Dagelijkse rust mimimaal 9 uur 
• Wekelijkse rust uiterlijk na 7 x 

24 uur, binnen 2 weken nog 
wel steeds 1 normale en 1 

Vervoer van levensmiddelen, 
food en non-food (persoonlijke 
verzorging, huishoudelijke 
producten) en vrij verkrijgbare 
farmaceutische producten, voor 
ritten in Engeland, Schotland in 
Wales; 

• Van de DC's naar de 
winkels 

18 maart- 23 maart 



gereduceerde rust of 2 
normale rusten.  

 

• Van de 
fabrikant/leverancier 
naar het DC (inclusief 
retouren) 

• Van de 
fabrikant/leverancier 
naar de winkel 

• Tussen DC's en transport 
hubs 

• Van transport hubs naar 
winkels. 

 
Dit geldt niet voor het vervoer 
direct naar consumenten. 

Engeland, Schotland, Wales en 
Noord-Ierland 

• Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 2-wekelijkse rijtijd max 96 uur 
• Pauze van 45 minuten na 5,5 

uur rijtijd 
• Dagelijkse rust mimimaal 9 uur 
• Wekelijkse rust uiterlijk na 7 x 

24 uur, binnen 2 weken nog 
wel steeds 1 normale en 1 
gereduceerde rust of 2 
normale rusten.  
 

Alle transport van goederen in 
Engeland, Schotland, Wales en 
Noord-Ierland 

23 maart- 21 april 

Finland • Dagelijkse rust minimaal 9 uur 
• Wekelijkse rust minimaal 24 
• Pauze mag ook opgesplitst 

worden in 15+30 (wel na 4,5 
uur rijtijd) 

Transport van goederen 27 maart-25 april 



Frankrijk • 2 keer per week mag de max 
rijtijd van 9 uur overschreden 
worden tot 10 of 11 uur 

• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 2-wekelijkse rijtijd max 102 uur 
 

Nationaal en internationaal 
transport van goederen 

21 maart-19 april 

Griekenland • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 45 minuten pauze na 5,5 uur 

rijtijd 
• Dagelijkse rust minimaal 9 uur 
• Wekelijkse rust mag later 

beginnen dan na 6 x 24 uur 

Nationaal en internationaal 
transport van goederen 

19 maart-17 april 

Hongarije • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 65 uur 
• 2-wekelijkse rijtijd max 105 uur 
• 45 minuten pauze na 5,5 uur 
• Dagelijkse rust min 9 uur 
• Wekelijkse rust min 24 uur, 

geen compensatie nodig 
• Uitstel van de wekelijkse rust 

naar minimaal na 7 x 24 uur 
 

Nationaal en internationaal 
transport van personen en 
goederen 

21 maart-19 april 

Ierland • 2-wekelijkse rijtijd max 112 uur 
• Ten minste 2 verkorte 

wekelijkse rusttijden in 2 
opeenvolgende weken. Geen 
vereiste om te compenseren. 
Wekelijkse rust moet wel 
uiterlijk na 6 x 24 uur starten 

Nationaal en internationaal 
transport van goederen 

18 maart- 16 april 



Kroatië • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 2-wekelijkse rijtijd max 96 uur 
• 45 minuten pauze na 5,5 uur 

rijtijd 
• Dagelijkse rust minimaal 9 uur 
• Wekelijkse rust minimaal 24 

uur zonder compensatie 

Nationaal en internationaal 
transport van levens- en 
gezondheidsproducten, zoals: 

-  Distributie van voedsel 
en gerelateerde 
branches; 

- Distributie van brandstof 
- Transport van ruwe 

grondstoffen 
- Levensmiddelen en 

veevoer 
- Medicijnen en medische 

apparatuur 
- Distributie van materiaal 

naar ziekenhuizen en 
andere publieke 
instanties 

18 maart-16 april 

Letland • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 2-wekelijke rijtijd max 96 uur 
• 45 minuten pauze na 5,5 uur 

rijtijd 
• Verkorte wekelijkse rust 

zonder compensatie 

Transport van goederen en 
personen 

27 maart-25 april 

Luxemburg • Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 2-wekelijkse rijtijd max 96 uur 
• Wekelijkse rust mag later dan 

na 6 x 24 uur beginnen 

Nationaal en internationaal 
transport van goederen 

19 maart-17 april 

Malta • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Dagelijkse rust min 9 uur 

Internationaal transport van 
goederen 

18 maart-16 april 

Nederland • Dagelijkse rijtijd max 11 uur Vervoer van goederen in de 
volgende sectoren: 

14 maart-6 april 
Verlengd tot 1 juni 



• Wekelijkse rijtijd max 60 uur, 
met inachtneming van de 
maximale wekelijkse 
arbeidstijd (60 uur) 

• 2-wekelijkse rijtijd max 96 uur 
• Wekelijkse rusttijd moet 

uiterlijk na 7 x 24 uur 
beginnen.  

• Landbouwproducten en 
levende dieren; 

• Andere 
voedingsproducten en 
veevoeder 

• Aardoliën en 
aardolieproducten 

• Medicinale en 
farmaceutische 
producten 

• Parfumerieën en 
reinigingsmiddelen 

Noorwegen • Dagelijkse rust minimaal 9 uur 
• Tenminste elke week 1 

verkorte rust gedurende de 
dispensatie periode 

Nationaal en Internationaal 
transport van goederen en 
personen 

14 maart-13 april 

Oostenrijk • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 2-wekelijkse rijtijd max 100 uur 
• 45 minuten pauze na 5,5 uur 

rijtijd 
• Dagelijkse rust minimaal 9 uur 
• Wekelijkse rust mag later dan 

na 6 x 24 uur beginnen 

Nationaal en internationaal 
transport 

16 maart-14 april 

Polen • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 2-wekelijkse rijtijd max 96 uur 
• Pauze van 45 minuten na 5,5 

uur rijtijd.  

Nationaal en internationaal 
transport van goederen en 
personen 

18 maart- 16 april 

Portugal • Overschrijding van de 
dagelijkse rijtijd 

• Wekelijkse rust 

Alle transport van goederen 23 maart-6 april 



(geen nadere norm bekend) 
Roemenië • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 

• Pauze van 45 minuten na 5,5 
uur rijtijd 

• Dagelijkse rust minimaal 9 uur 
• Wekelijkse rust mag later 

beginnen dan na 6x 24 uur 

Nationaal en internationaal 
transport van goederen 

18 maart-16 april 

Slovenië • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 65 uur 

2-wekelijkse rijtijd max 96 uur 
• Pauze van 45 minuten na 5,5 

uur 
• Dagelijkse rust min 9 uur 
• Wekelijkse rust mag later dan 

na 6 x 24 uur aanvangen 
 

Nationaal en internationaal 
transport van goederen 

16 maart-14 april 

Slowakije • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 
• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 
• 2-wekelijkse rijtijd max 96 uur 
• 45 minuten pauze na 5,5 uur 

rijtijd 
• Dagelijkse rust minimaal 9 uur 

Nationaal en internationaal 
transport van goederen 

19 maart-17 april 

Spanje • Dagelijkse rijtijd-mag 
overschreden worden mits de 
dagelijkse en wekelijkse 
pauzes en rust worden 
nageleefd  

• De verkorte wekelijkse rust 
hoeft niet gecompenseerd te 
worden 

Alle transport van goederen in 
Spanje 

14 maart- 28 maart 
29 maart-12 april 
 

Zweden • Dagelijkse, wekelijkse en 2-
wekelijkse rijtijd mogen 

Nationaal transport in Zweden 16 maart -14 april 



overschreden worden mits de 
pauze en rustbepalingen in 
acht worden genomen 

• Dagelijkse rust 9 uur 
• Wekelijkse rust 24 uur zonder 

compensatie 
Zwitserland • 2-wekelijkse rijtijd max 112 (2 

x 56) uur 
• Dagelijkse rust 9 uur (max 5 

keer tussen 2 wekelijkse 
rusten) 

• Wekelijkse rust van 45 uur 
mag verkort worden tot 36 uur 

Transport van essentiële 
goederen en basisgoederen mits 
de onderneming een officieel 
certificatie heeft ontvangen van 
het Federal Office for National 
Economic Supply 
(Appovisionnenenment 
Economique du Pays (AEP) 

19 maart-19 april 

 

 


