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 gebieden zijn winterbanden verplicht 
op wegen waar dat met een bord 
staat aangegeven. 

ITALIË
Winterbanden zijn verplicht op wegen 
waar dat met een bord staat aangege
ven. Die verplichting geldt in de periode 
van 15 november tot en met 15 april. 
In het Aostadal zijn winterbanden of 
sneeuwkettingen verplicht in de periode 
van 15 oktober tot en met 15 april. 

OOSTENRIJK
Winterbanden zijn van 1 november tot 
en met 15 april verplicht bij winterse 
omstandigheden, zoals (natte) sneeuw 
en ijzel. Winterbanden moeten mini
maal 4 mm profiel hebben.

ZWITSERLAND 
Winterbanden zijn verplicht op wegen 
waar dat met een bord staat aan
gegeven en moeten minimaal 4 mm 
profiel hebben. 

DUITSLAND 
In Duitsland zijn winterbanden verplicht 
bij winterse omstandigheden, zoals 
sneeuw en ijzel. De Duitse wetgeving 
maakt een onderscheid tussen ban
den die vóór en vanaf 1 januari 2018 
zijn (let op): geproduceerd.

WETGEVING WINTERBANDEN 
IN DE POPULAIRSTE 
WINTERSPORTLANDEN 
De Europese wetgeving voor winterbanden en sneeuwkettingen wijzigt continu. 
Branchevereniging VACO houdt daarom de vinger aan de pols. Ga je op wintersport? 
Check hieronder de regels voordat je op weg gaat.

WETGEVING

Land Verplichting Periode
Albanië (AL) Verplicht in bepaalde gebieden 

België (BE) Niet verplicht 

Bosnië-Herzegovina (BA) Verplicht 1511 t/m 1504

Bulgarije (BG) Verplicht 1511 t/m 2802

Denemarken (DK) Niet verplicht, wel aanbevolen in het winterseizoen 

Duitsland (DE) Verplicht bij winterse omstandigheden 

Estland (EE) Verplicht 0112 t/m 2802

Finland (FI) Verplicht 0112 t/m 2802

Frankrijk (FR) Verplicht in bepaalde gebieden 0111 t/m 3103

Griekenland (GR) Niet verplicht 

Groot-Brittannië (GB) Niet verplicht 

Hongarije (HU) Niet verplicht 

Ierland (IE) Niet verplicht 

Italië en San Marino (IT) Verplicht bij bord 1511 t/m 1504

Kroatië (HR) Verplicht 1511 t/m 1504

Letland (LV) Verplicht 0112 t/m 0103

Litouwen (LT) Verplicht 1011 t/m 3103

Luxemburg (LU) Verplicht bij winterse omstandigheden 

Noord-Macedonië (MK) Verplicht bij bord en winterse omstandigheden 1511 t/m 1503

Moldavië (MD) Verplicht bij winterse omstandigheden 0112 t/m 0103 

Montenegro (ME) Verplicht bij winterse omstandigheden 1511 t/m 3003

Nederland (NL) Niet verplicht 

Noorwegen (NO) Niet verplicht, wel aanbevolen 

Oekraïne (UA) Niet verplicht 

Oostenrijk (AT) Verplicht bij winterse omstandigheden 0111 t/m 1504

Polen (PL) Niet verplicht, wel aanbevolen 

Portugal (PT) Niet verplicht 

Roemenië (RO) Verplicht bij winterse omstandigheden 0111 t/m 3103

Servië (RS) Verplicht bij winterse omstandigheden 0111 t/m 3103

Slovenië (SI) Verplicht bij winterse omstandigheden 1511 t/m 1503

Slowakije (SK) Verplicht bij winterse omstandigheden 1511 t/m 3103

Spanje (ES) Niet verplicht 

Tsjechië (CZ) Verplicht bij winterse omstandigheden 0111 t/m 3103

Wit-Rusland (BY) Verplicht 0112 t/m 2802

IJsland (IS) Niet verplicht 
Zweden (SE) Verplicht bij winterse omstandigheden 0112 t/m 3103

Zwitserland (CH) Verplicht bij bord 

Wetgeving winterbanden Europa

Personen- en bestelwagens en lichte  bedrijfsvoertuigen 
( ≤ 3.500 kg)

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2019. 
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl

M+S-codering,   

sneeuwvlok-

symbool 

Productie-

periode van 

een band

PRODUCTIEPERIODE VAN EEN BAND
Je kunt de productieperiode van de band aflezen op de zijkant, daar 
staat de ‘DOT-code’. Het gaat om de laatste vier cijfers, die het jaar 
en de week van de productie weergeven. Twee voorbeelden: een 
band met DOT 1717 is geproduceerd in week 17 van 2017. Een 
band met DOT 0118 is geproduceerd in de eerste week van 2018.
Heb je vragen hierover? Vraag het aan je bandenspecialist, hij 
helpt je graag.

Heb je winterbanden uit 2017 of 
ouder? Een band uit 2017 of ouder is 
volgens de Duitse wet een winterband 
als die is voorzien van een M+S
codering (‘modder en sneeuw’) op de 
zijkant. 

Heb je winterbanden uit 2018 of 
 nieuwer? Een winter of vierseizoe
nenband die is geproduceerd vanaf 
1 januari 2018 moet een sneeuw
vloksymbool op de zijkant hebben om 
wettelijk als winterband aangemerkt 
te worden. Alleen een M+Scodering 
voldoet dus niet.

FRANKRIJK
De wetgeving in Frankrijk is veranderd. 
In de periode 1 november tot en met 
31 maart zijn winterbanden in diverse
regio’s verplicht: in bergachtige 
 gebieden in het oosten en zuiden van 
Frankrijk, in de Vogezen, een aantal 
departementen in centraal Frankrijk 
en op Corsica. In deze en andere 

WEBSITE BANDVEILIG.NL ALTIJD ACTUEEL

LEES VERDER   Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie van de gegevens in dit overzicht is alleen toegestaan met duidelijke vermelding van de bron: VACO.
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WETGEVING

Land Verplichting Periode
Albanië (AL) Verplicht in bepaalde gebieden 

België (BE) Niet verplicht 

Bosnië-Herzegovina (BA) Verplicht 1511 t/m 1504

Bulgarije (BG) Verplicht 1511 t/m 2802

Denemarken (DK) Niet verplicht, wel aanbevolen in het winterseizoen 

Duitsland (DE) Verplicht voor de aangedreven as(sen) bij winterse omstandigheden.  
Deze verplichting geldt niet voor aanhangers / opleggers. Let op: per 1 juli 
2020 nieuwe wetgeving.



Estland (EE) Niet verplicht

Finland (FI) Verplicht voor de aangedreven as(sen) 0112 t/m 2802

Frankrijk (FR) Verplicht in bepaalde gebieden 0111 t/m 3103

Griekenland (GR) Niet verplicht 

Groot-Brittannië (GB) Niet verplicht 

Hongarije (HU) Niet verplicht 

Ierland (IE) Niet verplicht 

Italië (IT) Verplicht bij bord 1511 t/m 1504

Kroatië (HR) Verplicht voor ten minste 1 aangedreven as 1511 t/m 1404

Letland (LV) Niet verplicht 
Litouwen (LT) Niet verplicht 
Luxemburg (LU) Verplicht voor de aangedreven (as)sen bij winterse omstandigheden 

Noord-Macedonië (MK) Verplicht bij bord en winterse omstandigheden 1511 t/m 1503

Moldavië (MD) Verplicht voor de aangedreven (as)sen 0112 t/m 0103

Montenegro (ME) Verplicht voor ten minste 1 aangedreven as 1511 t/m 3003

Nederland (NL) Niet verplicht 

Noorwegen (NO) Verplicht voor alle assen, ook voor aanhanger en oplegger 1511 t/m 3103

Oekraïne (UA) Niet verplicht 

Oostenrijk (AT) Verplicht op de aangedreven as(sen) 0111 t/m 1504

Polen (PL) Niet verplicht, wel aanbevolen 

Portugal (PT) Niet verplicht 

Roemenië (RO) Verplicht voor ten minste de aangedreven as(sen) bij winterse omstandigheden 
Servië (RS) Verplicht voor de aangedreven assen bij winterse omstandigheden 0111 t/m 3103

Slovenië (SI) Verplicht voor ten minste 1 aangedreven as bij winterse omstandigheden 1511 t/m 1503

Slowakije (SK) Verplicht voor ten minste 1 aangedreven as 1511 t/m 3103

Spanje (ES) Niet verplicht 

Tsjechië (CZ) Verplicht voor ten minste de aangedreven as(sen) bij winterse omstandigheden 0111 t/m 3103

Wit-Rusland (BY) Verplicht voor alle assen en trailer/aanhangwagen 0112 t/m 2802

IJsland (IS) Niet verplicht 
Zweden (SE) Verplicht voor alle assen bij winterse omstandigheden en trailer/aanhangwagen 0112 t/m 3103

Zwitserland (CH) Verplicht bij bord 

Wetgeving winterbanden Europa

Bedrijfswagens 
( > 3.500 kg)

Land Verplichting Periode
Albanië (AL) Verplicht aan boord in bepaalde gebieden 111 t/m 3004

België (BE) Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen 

Bosnië-Herzegovina (BA) Verplicht aan boord bij zomerbanden en bij winterse omstandigheden voor 
de aangedreven as

1511 t/m 1504

Bulgarije (BG) Verplicht aan boord en bij bord voor de aangedreven as(sen) 111 t/m 3103

Denemarken (DK) Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen 

Duitsland (DE) Verplicht bij bord op de aangedreven as(sen) 

Estland (EE) Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 
Finland (FI) Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 
Frankrijk (FR) Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben. Er zijn wel 

uitzonderingen, kijk op bandveilig.nl


Griekenland (GR) Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen) 

Groot-Brittannië (GB) Toegestaan op besneeuwde of met ijs bedekte wegen 

Hongarije (HU) Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen) 

Ierland (IE) Toegestaan op besneeuwde of met ijs bedekte wegen 

Italië en San Marino (IT) Verplicht bij bord en verplicht aan boord bij zomerbanden 1511 t/m 1504

Kroatië (HR) Verplicht aan boord en bij bord voor de aangedreven as(sen) 1511 t/m 1504

Letland (LV) Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 
Litouwen (LT) Niet verplicht 
Luxemburg (LU) Verplicht bij bord 

Noord-Macedonië (MK) Verplicht aan boord voor de aangedreven as(sen) 1510 t/m 1503

Moldavië (MD) Verplicht aan boord 
Montenegro (ME) Verplicht aan boord voor de aangedreven as(sen) 1511 t/m 3003

Nederland (NL) Niet toegestaan 

Noorwegen (NO) Toegestaan 0111 t/m eerste 
maandag na Pasen

Oekraïne (UA) Niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 

Oostenrijk (AT) Verplicht aan boord en bij bord voor de aangedreven as(sen) 111 t/m 1504

Polen (PL) Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen) 

Portugal (PT) Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen) 

Roemenië (RO) Verplicht aan boord bij zomerbanden en onder winterse weersomstandigheden 
Servië (RS) Verplicht aan boord en bij bord 
Slovenië (SI) Verplicht aan boord. Gebruik alleen toegestaan bij met sneeuw of ijs  

bedekte wegen.
1511 t/m 1503

Slowakije (SK) Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen) 
Spanje (ES) Verplicht bij bord (vooral in bergachtige gebieden) 

Tsjechië (CZ) Verplicht bij bord op alle wielposities 
Wit-Rusland (BY) Niet verplicht 
IJsland (IS) Niet verplicht en alleen toegestaan op met sneeuw bedekte wegen 
Zweden (SE) Niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 

Zwitserland (CH) Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen) 

Wetgeving sneeuwkettingen Europa

Personen- en bestelwagens en lichte  bedrijfsvoertuigen 
( ≤ 3.500 kg)

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2019. 
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2019. 
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl
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Land Verplichting Periode
Albanië (AL) Verplicht aan boord in bepaalde gebieden. 111 t/m 3004

België (BE) Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen 

Bosnië-Herzegovina (BA) Verplicht om winteruitrusting aan boord te hebben. Kijk op bandveilig.nl 
voor meer informatie.

1511 t/m 1504

Bulgarije (BG) Verplicht aan boord en bij bord voor de aangedreven as(sen) 111 t/m 3103

Denemarken (DK) Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen 

Duitsland (DE) Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen) 

Estland (EE) Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 
Finland (FI) Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 
Frankrijk (FR) Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben. Er zijn wel 

 uitzonderingen voor bepaalde gebieden. Kijk voor meer info op bandveilig.nl


Griekenland (GR) Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen) 

Groot-Brittannië (GB) Niet verplicht en alleen toegestaan op besneeuwde of met ijs bedekte wegen 

Hongarije (HU) Verplicht bij bord op de aangedreven as(sen) 

Ierland (IE) Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen 

Italië en San Marino (IT) Verplicht bij bord en aan boord bij zomerbanden. Bij dubbellucht zijn sneeuw
kettingen ten minste verplicht voor twee wielen van de aangedreven as(sen).

1511 t/m 1504

Kroatië (HR) Verplicht aan boord en bij bord voor de aangedreven as(sen) 1511 t/m 1504

Letland (LV) Niet verplicht en alleen toegestaan op besneeuwde bedekte wegen 
Litouwen (LT) Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 
Luxemburg (LU) Verplicht bij bord 

Noord-Macedonië (MK) Verplicht aan boord voor de aangedreven as(sen). Dit geldt niet voor  
aanhangers of opleggers.

1510 t/m 1503

Moldavië (MD) Verplicht aan boord 
Montenegro (ME) Verplicht aan boord 1511 t/m 3003

Nederland (NL) Niet toegestaan 

Noorwegen (NO) Verplicht aan boord. Kijk op bandveilig.nl voor meer informatie. 0111 t/m eerste 
maandag na Pasen

Oekraïne (UA) Niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 

Oostenrijk (AT) Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen). Kijk op bandveilig.nl voor meer informatie. 111 t/m 1504

Polen (PL) Verplicht bij bord voor ten minste de aangedreven as(sen) 

Portugal (PT) Verplicht bij bord voor ten minste twee wielen van de aangedreven as(sen) 

Roemenië (RO) Verplicht aan boord bij zomerbanden en alleen toegestaan op met sneeuw of ijs 
bedekte wegen



Servië (RS) Verplicht aan boord en bij bord. Bij dubbellucht voor tenminste twee wielen van 
de aangedreven as(sen)

0111 t/m 3103

Slovenië (SI) Verplicht aan boord. Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen en 
voor ten minste twee wielen van de aangedreven as(sen).

1511 t/m 1503

Slowakije (SK) Bij voertuigen > 3,5 ton : verplicht bij bord. Bij voertuigen > 12 ton : verplicht 
aan boord

1511 t/m 3103

Spanje (ES) Verplicht bij bord (vooral in bergachtige gebieden) 

Tsjechië (CZ) Verplicht bij bord en gemonteerd op de aangedreven as(sen), > 7,5 ton verplicht 
aan boord



Wit-Rusland (BY) Niet verplicht 
IJsland (IS) Niet verplicht en alleen toegestaan op besneeuwde bedekte wegen 
Zweden (SE) Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben 

Zwitserland (CH) Verplicht bij bord en ten minste gemonteerd op twee wielen van de  
aangedreven as(sen)



Wetgeving sneeuwkettingen Europa

Bedrijfswagens 
( > 3.500 kg)

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2019. 
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie van de gegevens in dit overzicht is alleen toegestaan met duidelijke vermelding van de bron: VACO.


