
Profile is niet verantwoordelijk voor de inhoud en gebruik van deze informatie en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet juist of volledig weergeven van deze gegevens.

Land WINTERBANDEN Periode Opmerking SNEEUWKETTINGEN Periode Opmerking

Albanië (AL) Verplicht Kan lokaal verplicht worden gesteld. Minimaal 4 mm profiel. Verplicht aan boord 01-11 t/m 30-04 In bepaalde gebieden van het land.

Andorra (AD) Geen verplichting Verplicht bij bord

Armenië (AM) Geen verplichting Aanbevolen in het winterseizoen Geen verplichting

België (BE) Geen verplichting
Van 01-05 tot 01-10 zijn winterbanden met een lagere snelheidsindex dan de maximum snelheid van het 
voertuig verboden. Winterbanden moeten wettelijk een profieldiepte hebben van ten minste 1,6 mm.

Geen verplichting

Bosnië-Herzegovina (BA) Verplicht 15-11 tot 15-04 Bij winterse omstandigheden. Minimaal 4 mm profiel. Verplicht aan boord 01-11 tot 15-04 Ten minste op de aangedreven as.

Bulgarije (BG) Geen verplichting Aanbevolen in het winterseizoen. Verplicht aan boord 01-11 tot 31-03 Ten minste op de aangedreven as.

Denemarken (DK) Geen verplichting Aanbevolen in het winterseizoen. Geen verplichting

Duitsland (DE) Verplicht
Bij winterse omstandigheden. Niet voor aanhanger/caravan. Aanbevolen minimaal 4 mm profiel. Win-
terbanden of all-seasonbanden moeten zijn voorzien van een sneeuwvloksymbool, maar ook banden 
met de aanduiding M+S die vóór 1 januari 2018 zijn gefabriceerd, worden als winterband beschouwd.

Verplicht bij bord
Ten minste op de aangedreven as. Als sneeuwkettingen worden gebruikt, 
is de maximumsnelheid 50 km/h. Kunststof sneeuwkettingen worden 
toegestaan mits ze aan de wettelijke eisen voldoen.

Estland (EE) Verplicht 01-12 t/m 28-02 Ook buiten periode verplicht bij winterse omstandigheden. Minimaal 3 mm profiel. Geen verplichting

Finland (FI) Verplicht 01-12 t/m 28-02 Minimaal 3 mm profiel. Geen verplichting

Frankrijk (FR) Geen verplichting
Soms is het blauwe bord ‘sneeuwkettingen verplicht’ voorzien van een onderbord met de tekst pneus 
neige admis (winterbanden toegestaan). Dit betekent dat hier bij sneeuw in plaats van met sneeuwket-
tingen ook alleen met winterbanden (minimale profieldiepte van 3,5 mm) mag worden gereden.

Verplicht bij bord Ten minste op de aangedreven as.

Griekenland (GR) Geen verplichting Verplicht bij bord Ten minste op de aangedreven as.

Groot-Brittannië (GB) Geen verplichting Geen verplichting

Hongarije (HU) Geen verplichting Verplicht bij bord Ten minste op de aangedreven as.

Ierland (IE) Geen verplichting Geen verplichting

Italië (IT)
Verplicht bij bord of regionale 
verplichting (zie opmerking)

15-10 tot 15-04

Van 15 november tot 15 april kunnen de regionale autoriteiten met een bord voor bepaalde wegen aan-
geven dat er winterbanden (of sneeuwkettingen) gemonteerd moeten worden. Bij een ongeval is het niet 
gebruiken van winterbanden - ook buiten de verplicht gestelde wegen - een belangrijk argument voor de 
toewijzing van schuld. In het Aostadal zijn winterbanden of sneeuwkettingen verplicht van 15 oktober tot 
15 april. In de periode vanaf 15 mei tot 15 oktober zijn winterbanden (M+S), met een speedindex lager dan 
de maximum snelheid van het voertuig volgens de fabrikant, verboden. Er worden forse boetes gegeven  en 
ook kan het kentekenbewijs worden ingevorderd.

Verplicht bij bord 15-11 t/m 15-04
Van 15 november tot 15 april kunnen regionale autoriteiten, door middel 
van borden, voor bepaalde wegen aangeven dat sneeuwkettingen ver-
plicht gemonteerd moeten zijn tenzij op winterbanden wordt gereden.

Kroatië (HR) Verplicht 15-11 tot 15-04 Verplicht tenzij er goed passende sneeuwkettingen in het voertuig liggen. Minimaal 4 mm profiel. Verplicht aan boord 15-11 t/m 15-04 Verplicht tenzij op winterbanden wordt gereden.

Letland (LV) Verplicht 01-12 tot 01-03 Minimaal 3 mm profiel. Ook buiten periode verplicht bij winterse omstandigheden. Geen verplichting

Litouwen (LT) Verplicht 10-11 tot 01-04 Voor alle voertuigen (incl. aanhanger/caravan). Minimaal 3 mm profiel. Geen verplichting

Luxemburg (LU) Verplicht Bij winterse omstandigheden. Geen verplichting

Macedonië (MK) Verplicht 15-11 tot 15-03 Buiten de bebouwde kom. Minimaal 4 mm profiel. 4x4-voertuigen minimaal 6 mm profiel. Verplicht aan boord 15-10 tot 15-03 In combinatie met zomerbanden. Minimaal 6 mm profiel. 

Moldavië (MD) Verplicht 01-12 tot 01-03 Verplicht bij winterse omstandigheden. Ook voor aanhangers. Geen verplichting

Montenegro (ME) Verplicht 15-11 tot 15-04 Minimaal 4 mm profiel. Verplicht aan boord 15-11 tot 01-04

Nederland (NL) Geen verplichting Niet toegestaan

Noorwegen (NO) Geen verplichting

Het gebruik van winterbanden is niet verplicht, maar bestuurders hebben wel de plicht ervoor te zorgen 
dat hun auto bij winterse omstandigheden is voorzien van banden die voldoende grip hebben op het 
wegdek. Het wordt daarom sterk aangeraden om winterbanden (of spijkerbanden) te gebruiken in het 
winterseizoen. Minimaal 3 mm profieldiepte.

Verplicht
Verplicht bij winterse omstandigheden. Bestuurders zijn verplicht om 
sneeuwkettingen te monteren als ze met een auto over wegen willen 
rijden die met sneeuw of ijs zijn bedekt, tenzij ze op winterbanden rijden.

Oekraïne (UA) Geen verplichting Geen verplichting

Oostenrijk (AT) Verplicht 01-11 tot 15-04 Bij winterse omstandigheden. Minimaal 4 mm profiel. Verplicht bij bord
Het wordt dringend aangeraden om in Oostenrijk in de winterperiode 
sneeuwkettingen mee te nemen in de auto. 

Polen (PL) Geen verplichting Verplicht bij bord Ten minste op de aangedreven as.

Portugal (PT) Geen verplichting Verplicht bij bord Ten minste op de aangedreven as.

Roemenië (RO) Verplicht Bij winterse omstandigheden. Minimaal 2 mm profiel. All season-banden worden niet als winterband gezien. Verplicht aan boord Verplicht aan boord bij zomerbanden. 

Servië (RS) Verplicht 01-11 tot 01-04 Bij winterse omstandigheden. Minimaal 4 mm profiel. Verplicht aan boord 01-11 tot 01-04  Alleen sneeuwkettingen monteren in combatie met winterbanden. 

Slovenië (SI) Verplicht 15-11 tot 15-03
Bij winterse omstandigheden. Minimaal 3 mm profiel. Verplicht, tenzij er goed passende sneeuw-
kettingen in de auto aanwezig zijn. 

Verplicht aan boord 
bij zomerbanden

15-11 tot 15-03 Verplicht aan boord bij zomerbanden (minimaal 3 mm profiel).

Slowakije (SK) Verplicht 15-11 t/m 31-03 Bij winterse omstandigheden. Minimaal 3 mm profiel. Geen verplichting

Spanje (ES) Verplicht bij bord Lokaal in de bergachtige gebieden. Verplicht bij bord In bergachtige gebieden.

Tsjechië (CZ) Verplicht 01-11 tot 31-03
Bij winterse omstandigheden. Op bepaalde wegen wordt met een bord het verplicht gebruik  
aangegeven. Minimaal 4 mm profiel.

Verplicht bij bord  Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h.

Turkije (TR) Verplicht 01-12 t/m 31-03 Bij winterse omstandigheden. Alleen verplicht voor voertuigen voor personen- en goederenvervoer. Verplicht aan boord

Wit-Rusland (BY) Verplicht 01-12 tot 1-03 Bij winterse omstandigheden. Geen verplichting

IJsland (IS) Verplicht 01-11 tot 15-04 Geen verplichting

Zweden (SE) Verplicht 01-12 t/m 31-03 Bij winterse omstandigheden. Minimaal 3 mm profiel. All season-banden worden niet als winterband gezien. Geen verplichting
Sneeuwkettingen worden beschouwd als winteruitrusting, gelijkwaardig 
aan winterbanden.

Zwitserland (CH) Geen verplichting
Het gebruik van winterbanden is niet verplicht, maar wordt dringend aangeraden. Je kunt namelijk een 
boete krijgen als je bij winterse omstandigheden in een auto zonder winterbanden rijdt en het overige 
verkeer hindert

Verplicht bij bord Ten minste op de aangedreven as.

Winterbanden verplicht

Geen verplichting

Verplicht bij bord

Italië:
1=Aostadal  

Voor winterbanden en sneeuwkettingen voor personen- en bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (< 3.500 kg)

EUROPESE REGELGEVING

   Regelgeving winterbanden 
personenwagens in Europa 2011/2012

Hoe herkent u een winterband?
Naast het pro�el zijn echte winterbanden te herkennen aan het sneeuwvlok-
symbool. Vorig jaar is het sneeuwvloksymbool (met de daarbij behorende 
o�ciële teksten) o�cieel erkend door de Europese Unie. Op termijn 
zal het sneeuwvloksymbool de M+S-markering op winterbanden 
vervangen. Echter, hiervoor dienen alle winterbanden met 

de aanduiding M+S en het sneeuwvloksymbool uit het verkeer verdwenen 
te zijn. Op dit moment gelden daarom in de meeste Europese landen 
alle banden met een M+S of M&S-aanduiding op de zijkant van de 
band wettelijk als een winterband beschouwd. Dit betekent dat 
álle banden met een M+S-aanduiding (incl. bijvoorbeeld 4x4 en 
SUV-banden) juridisch gezien winterbanden zijn. Echter, in 
de praktijk presteren banden met alleen een M+S-codering 
onder winterse omstandigheden aanzienlijk minder. Ook 
voor SUV’s en 4x4-voertuigen zijn winterbanden met 
sneeuwvloksymbool verkrijgbaar. 

Naast de M+S-aanduiding wordt ook het sneeuw-
vloksymbool toegepast. Banden met het sneeuw-
vloksymbool voldoen aan Europese praktijk-
proeven voor grip op aangereden sneeuw. 
Banden mét het sneeuwvloksymbool hebben 
veel meer tractie op een besneeuwd en glad 
wegdek dan banden zonder dit symbool. 
VACO adviseert daarom alleen winterbanden 
te monteren die zowel de M+S-aanduiding 
als het sneeuwvloksymbool bevatten. 
Deze banden kunt u ook herkennen aan 
de lamellen in het pro�el (zie artikel pagina’s 
12 t/m 15).

     4 MM
Winterbanden dienen een minimale pro�eldiepte van 4 mm te hebben. Hebben de banden min-

der dan 4 mm pro�el, dan zijn de speciale lamellen weggesleten en verliezen de banden 
een deel van hun winterse eigenschappen. In Nederland geldt voor zomerbanden 

een minimale pro�eldiepte van 1,6 mm. Dit houdt in dat met winterbanden met 
minder dan 4 mm pro�el wettelijk gezien doorgereden mag worden. 

De banden functioneren dan echter niet meer als winterband. 

Winterbandenplicht?
Zoals aangegeven in het schema geldt in 
een aantal Europese landen een winterban-
denplicht. In sommige landen zijn winter-
banden verplicht in een bepaalde periode, in 
andere landen geeft een verkeersbord de ver-
plichting aan en in een aantal landen geldt de 
winterbandenplicht bij winterse omstandigheden. 
Van winterse omstandigheden is in ieder geval 
sprake bij sneeuw, ijzel of gladheid. Let op: er kan 
in de bergen ook sprake zijn van winterse omstan-
digheden buiten de wintermaanden. Het aanpassen 
aan winterse omstandigheden geldt niet alleen voor de 
banden, maar ook voor de uitrusting van de auto zoals 
de ruitenwisser- en de koelvloeistof.

Aansprakelijkheid ongeval
In sommige landen dient uw voertuig aange-
past te zijn aan de winterse omstandigheden. 

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval en 
u heeft geen winterbanden gemonteerd, dan 

is de kans groot dat u aansprakelijk gesteld 
wordt, ongeacht de werkelijke oorzaak van het 

ongeval. 

Snelheidsstickers
Het is wettelijk toegestaan winterbanden te monteren 

waarvan de snelheid volgens het snelheids-
symbool op de band lager is dan de maximum-

snelheid van het voertuig. Omdat dit een 
afwijking is van de wetgeving 
dient dit door middel van een 
snelheidssticker op het dash-
board aan de bestuurder 
kenbaar te worden gemaakt.  

Sneeuwkettingen
In een aantal Europese landen is het verplicht sneeuwkettingen aan 
boord te hebben. De verplichting kan per land verschillen. In bepaalde 
landen zijn sneeuwkettingen verplicht in een aangegeven periode. In andere 
landen wordt dit aangegeven door middel van een verkeersbord. Wanneer u 
goede winterbanden bezit, hoeft u pas sneeuwkettingen te monteren wanneer er 
overmatige aangereden sneeuw ligt. Bij het gebruik gelden snelheidsbeperkingen en 
sneeuwkettingen zijn niet toegestaan op doorgaande wegen, aangezien ze het wegdek 
kunnen beschadigen. 

Caravans en campers
Voor campers geldt dezelfde verplichting als voor personen-

wagens. Voor caravans geldt geen winterbandenplicht. Wel 
levert het monteren van winterbanden onder de caravan voor de 

wintersportvakantie een betere wegligging op.   

Winterbanden verplicht Geen verplichting Verplicht bij bord

¬Italië  1 = Aostadal   2 = Milaan   3 = Zuid-Tirol   4 = Emilia-Romagna   5 = Umbrië
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