Winterbandenwetgeving voor personenwagens in Europa
Land

Winterbanden

Periode

Albanië

Niet verplicht

/

/

/

België

Niet verplicht

/

/

/

Bosnië-Herzegovina

Verplicht

Bulgarije

Niet verplicht

/

Sneeuwkettingen zijn verplicht bij
verkeersbord

/

Denemarken

Niet verplicht

/

/

/

Duitsland

Verplicht bij winterse
omstandigheden

/

“Winterse omstandigheden” betekent:
“als de weg glad is omwille van sneeuw,
ijs, smeltende sneeuw of vorst”
Niet-aangepaste banden kunnen leiden tot:
- het betalen van een boete
- aansprakelijkheid bij een ongeval

/

Estland

Verplicht

01/12 - 01/03

/

3 mm

Finland

Verplicht

01/12 - 01/03

Profieldiepte van 5 mm wordt aanbevolen

3 mm

Frankrijk

Gedeeltelijk verplicht

/

Op specifieke wegen kunnen winterbanden
vereist zijn, net zoals een winteruitrusting
(spikes, sneeuwkettingen)

/

Griekenland

Niet verplicht

/

/

/

Hongarije

Verplicht bij winterse
omstandigheden

/

Zomerbanden met sneeuwkettingen zijn
een alternatief voor winterbanden.

/

Ierland

Niet verplicht

/

/

/

Italië

Verplicht bij winterse
omstandigheden

/

In sommige delen van Noord-Italië zijn
winterbanden verplicht. In de rest van het
land zijn winterbanden of sneeuwkettingen
enkel verplicht bij verkeersbord.

/

Kosovo

Verplicht bij winterse
omstandigheden

/

/

4 mm

Kroatië

Verplicht bij winterse
omstandigheden

/

4 zomerbanden met sneeuwkettingen
zijn een alternatief voor winterbanden.
De minimale profieldiepte is ook van
toepassing op zomerbanden

4 mm

Letland

Verplicht

01/12 - 01/03

/

4 mm

Litouwen

Verplicht

10/11 - 01/04

/

3 mm

Luxemburg

Niet verplicht

/

Vanaf oktober 2012 zijn winterbanden
verplicht bij winterse omstandigheden

/

Macedonië

Niet verplicht

/

Zomerbanden zijn toegestaan, maar dan
moeten ze minimaal 4 mm profieldiepte
hebben

/

Montenegro

Niet verplicht

/

/

/

Nederland

Niet verplicht

/

/

/
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15/11 - 15/04

Opmerking

4 zomerbanden met sneeuwkettingen
zijn een alternatief voor winterbanden.
De minimale profieldiepte is ook van
toepassing op zomerbanden

Minimale
profieldiepte

4 mm
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Land

Winterbanden

Periode

Opmerking

Minimale
profieldiepte

Noorwegen

Verplicht bij winterse
omstandigheden

/

Oostenrijk

Verplicht bij winterse
omstandigheden

01/11 - 15/04

Polen

Niet verplicht

/

Sneeuwkettingen zijn verplicht bij
verkeersbord

/

Portugal

Niet verplicht

/

Sneeuwkettingen zijn verplicht bij
verkeersbord

/

Roemenië

Verplicht bij winterse
omstandigheden

01/11 - 01/03

Als er sneeuw of ijs op de weg ligt

/

Rusland

Niet verplicht

/

Voor het oostelijke deel van Rusland en
voor Siberië worden spijkerbanden
aanbevolen.

/

Servië

Niet verplicht

/

/

/

Slovakije

Verplicht bij winterse
omstandigheden

/

/

3 mm

Slovenië (inwoners)

Verplicht

15/11 - 15/03

4 zomerbanden met sneeuwkettingen
zijn een alternatief voor winterbanden.
De minimale profieldiepte is ook van
toepassing op zomerbanden

3 mm

Slovenië (toeristen)

Verplicht bij winterse
omstandigheden

15/11 - 15/03

“Voor toeristen zijn winterbanden enkel
verplicht als er sneeuw op de baan ligt.
4 zomerbanden met sneeuwkettingen
zijn een alternatief voor winterbanden.
De minimale profieldiepte is ook van
toepassing op zomerbanden.”

3 mm

Spanje

Gedeeltelijk verplicht

/

Tsjechië

Verplicht bij verkeersbord

01/11 - 30/04

Turkije

Verplicht bij winterse
omstandigheden

/

De Turkse wet stelt dat voertuigen technisch voorbereid moeten zijn op de specifieke weersomstandigheden in de winter

/

Verenigd Koninkrijk

Niet verplicht

/

Aanbeveling om winterbanden te gebruiken
tijdens het winterseizoen

/

Zweden

Verplicht

Zwitserland

Niet verplicht
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De Noorse wet vereist “banden met
voldoende grip” tijdens het winterseizoen

3 mm

“Winterse omstandigheden” betekent:
“sneeuw, sneeuwmodder of ijs”
Niet-aangepaste banden kunnen leiden tot:
- het betalen van een boete
- aansprakelijkheid bij een ongeval
Sneeuwkettingen zijn verplicht op sommige
wegen”

4 mm

Op specifieke wegen kunnen winterbanden
vereist zijn, net zoals een winteruitrusting
(spikes, sneeuwkettingen)
Op wegen waar het verkeersbord
“winteruitrusting” staat

/

4 mm

01/12 - 31/03

4 zomerbanden met sneeuwkettingen zijn
een alternatief voor winterbanden.
De minimale profieldiepte is ook van
toepassing op zomerbanden

3 mm

/

“Aanbeveling om winterbanden te
gebruiken tijdens het winterseizoen.
Je kan aansprakelijk gesteld worden
bij een ongeval als je:
- geen aangepaste banden hebt
- winterbanden hebt met minder dan 4 mm
profiel”

/
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