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Europese wetgeving 
 

 Winterbanden zijn in verschillende europese landen verplicht  

 In sommige landen worden ze verplicht volgens omstandigheden  

 In nog andere landen is de verplichting of aanbeveling regiogebonden 

 

 

    Gebruik van winterbanden en sneeuwkettingen  
 

 De gouden regel blijft, mét of zonder wettelijke verplichting : onder de 7°C bieden winterbanden meer 

veiligheid.  

 

 In vele landen, waaronder de traditionele skilanden, is het gebruik van sneeuwkettingen verplicht op 

specifieke wegen zoals bijvoorbeeld op besneeuwde bergpassen. 

 

 De verplichting wordt er aangegeven met een welbepaald verkeersbord en geldt voor alle type 

voertuigen, inclusief 4×4’s. De verplichting geldt ook als de wagen voorzien is van winterbanden. 

 

 Sneeuwkettingen worden best gemonteerd op de wielen met aandrijving. 

 

 Indien men de lokale verplichtingen niet naleeft, loopt men het risico op een zware boete. De niet 

naleving kan ook een invloed hebben op de medeaansprakelijkheid in geval van ongelukken of 

aanrijdingen. 

 
    

Regelgeving in Europa 
 
 
Albanië winterbanden : 

staat winterbanden 
: 
sneeuwkettingen : 

verplicht op sommige wegen (lokale verplichting) 
≥ 4 mm profieldiepte 
lokaal verplicht aan boord van 01/11 tot 30/04 

België winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

niet verplicht 
niet verplicht 

Bosnië – 
Herzegovina 

winterbanden : 
staat winterbanden 
: 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 15/11 tot 15/04 in winterse omstandigheden 
≥ 4 mm profieldiepte 
verplicht aan boord van 01/11 tot 15/04 

Bulgarije winterbanden : 
 
 
sneeuwkettingen : 

verplicht in winterse omstandigheden voor voertuigen in Bulgarije ingeschreven / winterbanden 
sterk aanbevolen in winterse omstandigheden 
verplicht aan boord tussen 01/11 en 31/03 

Denemarken winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

niet verplicht 
niet verplicht 

Duitsland winterbanden : 
staat winterbanden 
: 
sneeuwkettingen : 

verplicht in winterse omstandigheden 
≥ 1.6 mm profieldiepte 
verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 

Estland winterbanden : 
staat winterbanden 
: 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/12 tot 28/02 
≥ 3 mm profieldiepte 
niet verplicht 
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Finland winterbanden : 

staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht tussen 01/12 en 28/02 
≥ 3mm profieldiepte 
niet verplicht 

Frankrijk winterbanden : 
aansprakelijkheid igv geen 
winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 
bent U betrokken in een ongeval, kan U aansprakelijk gesteld worden, ook op wegen 
zonder winterbanden-verplichting 
verplicht op sommige trajecten; vermelding door bord 

Griekenland winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

niet verplicht 
verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 

Groot 
Brittannië 

winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

niet verplicht 
niet verplicht 

Hongarije winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

niet verplicht 
verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 

Ierland winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

niet verplicht 
niet verplicht 

IJsland winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/11 tot 15/04 
niet verplicht 

Italië winterbanden : 
 
 
aansprakelijkheid igv geen 
winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht op sommige wegen tussen 15/11 en 15/04 : vermelding door bord 
uitzondering : Val D’Aoste : verplicht van 15/10 tot 15/04 
bent U betrokken in een ongeval, kan U aansprakelijk gesteld worden, ook op wegen 
zonder winterbanden-verplichting 
verplicht aan boord tussen 15/11 en 15/04 indien voertuig uitgerust met zomerbanden 

Kroatië winterbanden : 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 15/11 tot 15/04 in winterse omstandigheden 
≥ 4 mm profieldiepte 
verplicht aan boord tussen 15/11 en 15/04 

Letland winterbanden : 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/12 tot 01/03 
≥ 3 mm profieldiepte 
niet verplicht 

Litouwen winterbanden : 
 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 10/11 tot 01/04 – ook voor caravan & aanhangwagen 
≥ 3 mm profieldiepte 
niet verplicht 

Luxemburg winterbanden : 
aansprakelijkheid igv geen 
winterbanden : 
 
sneeuwkettingen : 

verplicht in winterse omstandigheden 
bent U betrokken in een ongeval of veroorzaakt u verkeershinder, kan u aansprakelijk 
gesteld en beboet worden, ook op wegen zonder winterbanden-verplichting 
niet verplicht 

Macedonië winterbanden : 
staat winterbanden : 
 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 15/11 tot 15/03 buiten bebouwde kom 
≥ 4 mm profieldiepte 
≥ 6 mm profieldiepte voor 4×4 voertuigen 
verplicht aan boord van 15/10 tot 15/03 indien voertuig uitgerust met zomerbanden 

Moldavië winterbanden : 
 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/12 tot 01/03 in winterse omstandigheden 
ook voor aanhangwagen & caravan 
niet verplicht 

Montenegro winterbanden : 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 15/11 tot 01/04 
≥ 4 mm profieldiepte 
verplicht aan boord van 01/11 tot 01/04 

Nederland winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

niet verplicht 
niet toegestaan 

Noorwegen winterbanden : 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/11 tot 01/05 in winterse omstandigheden 
≥ 3 mm profieldiepte 
niet verplicht 

Oekraïne winterbanden : 
sneeuwkettingen :  

niet verplicht 
niet verplicht 

Oostenrijk winterbanden : 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/11 tot 15/04 in winterse omstandigheden 
≥ 4 mm profieldiepte 
verplicht aan boord tussen 01/11 en 15/04 

Polen winterbanden : 

sneeuwkettingen : 

niet verplicht 

verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 

Portugal winterbanden : 
sneeuwkettingen :  

niet verplicht 
verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 
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Roemenië winterbanden : 

staat winterbanden : 
beperking voor All Season 

banden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht in winterse omstandigheden 
≥ 2 mm profieldiepte 
All Season banden gelden niet als winterbanden  

 
verplicht aan boord indien voertuig uitgerust met zomerbanden 

Servië winterbanden : 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/11 tot 01/04 in winterse omstandigheden 
≥ 4 mm profieldiepte 
verplicht aan boord 

Slovenië winterbanden : 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen :  

verplicht van 15/11 tot 15/03 in winterse omstandigheden 
≥ 3 mm profieldiepte 
verplicht aan boord van 15/11 tot 15/03 indien voertuig uitgerust met zomerbanden 

Slowakije winterbanden : 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 15/11 tot 31/03 in winterse omstandigheden 
≥ 4 mm profieldiepte 
verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 

Spanje winterbanden : 
sneeuwkettingen:  

verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 
verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 

Tsjechië winterbanden : 
 
staat winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/11 tot 01/05 in winterse omstandigheden 
verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 
≥ 4 mm profieldiepte 
verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 

Turkije winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/12 tot 31/03 in winterse omstandigheden 
verplicht aan boord 

Wit-
Rusland 

winterbanden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht in winterse omstandigheden 
niet verplicht 

Zweden winterbanden : 
staat winterbanden : 
beperking voor All Season 
banden : 
sneeuwkettingen : 

verplicht van 01/12 tot 31/03 in winterse omstandigheden 
≥ 3 mm profieldiepte 
All Season banden gelden niet als winterbanden  
 
niet verplicht 

Zwitserland winterbanden : 
aansprakelijkheid igv geen 
winterbanden : 
 
sneeuwkettingen : 

verplicht op sommige wegen; vermelding door bord 
bent U betrokken in een ongeval of veroorzaakt u verkeershinder, kan u aansprakelijk 
gesteld en beboet worden, ook op wegen zonder winterbanden-verplichting 
verplicht op sommige wegen : vermelding door bord 

 
 
 

Aard van de aangeboden informatie 
 

 Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Wij leveren dan ook grote inspanningen om ervoor 

te zorgen dat de aangeboden gegevens volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zijn.  

 

 Wij raden u echter steeds aan om alvorens te reizen u te vergewissen van de lokale wetgeving en de 

wegcode.  
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