
REGELGEVING PERSONEN- EN BESTELWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN (< 3.500 kg)

WINTERBANDEN SNEEUWKETTINGEN

Land WINTERBANDEN Periode Opmerking Land SNEEUWKETTINGEN Periode Opmerking

Albanië (AL) Geen verplichting Minimaal 4 mm profi el. Albanië (AL) Verplicht aan boord 01-11 t/m 30-04

Andorra (AD) Geen verplichting Andorra (AD) Verplicht bij bord

Armenië (AM) Geen verplichting Armenië (AM) Geen verplichting

België (BE) Geen verplichting
Van 01-04 tot 30-10 zijn winterbanden met een 
lagere snelheidsindex dan de maximum snelheid 
van het voertuig verboden.

België (BE) Geen verplichting

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

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

Denemarken (DK) Geen verplichting Denemarken (DK) Geen verplichting

Duitsland (DE) Verplicht
Bij winterse omstandigheden. Niet voor aanhanger/
caravan. Aanbevolen minimaal 4 mm profi el.

Duitsland (DE) Verplicht bij bord
Ten minste op de aangedreven as.

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

Estland (EE) Geen verplichting                                                           

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

Frankrijk (FR) Verplicht bij bord
Ook als er geen bord staat, kan bij aanrijding 
schuld worden toegewezen.

Frankrijk (FR) Verplicht bij bord
Ten minste op de aangedreven as.

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

Groot-Brittannië (GB) Geen verplichting Groot-Brittannië (GB) Geen verplichting

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

Ierland (IE) Geen verplichting Ierland (IE) Geen verplichting

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

In het Aostadal (1) 15-10 tot 15-04 en van 15-11 tot 
31-03 in de regio’s: Milaan (2), Zuid-Tirol (3), Emilia-
Romagna (4) en Umbrië (5). Ook als er geen bord 
staat, kan bij aanrijding schuld worden toegewezen.

Italië (IT) Verplicht bij bord
In combinatie met zomerbanden. Ten minste op de 
aangedreven as.

Kroatië (HR) Verplicht
Bij winterse omstandigheden. Ten minste op de 
aangedreven as. Minimaal 4 mm profi el.

Kroatië (HR) Verplicht aan boord
Ten minste op de aangedreven as.

Letland (LV) Verplicht 01-12 tot 01-03 Minimaal 3 mm profi el. Letland (LV) Geen verplichting

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

Litouwen (LT) Geen verplichting

Luxemburg (LU) Verplicht Bij winterse omstandigheden. Luxemburg (LU) Geen verplichting

Macedonië (MK) Geen verplichting
Bij winterbanden met minimaal 5 mm profi el geen 
sneeuwkettingen nodig.

Macedonië (MK) Verplicht aan boord 15-10 tot 15-03 Ten minste op de aangedreven as.

Moldavië (MD) Geen verplichting Moldavië (MD) Geen verplichting

Montenegro (ME) Geen verplichting Minimaal 4 mm profi el. Montenegro (ME) Geen verplichting

Nederland (NL) Geen verplichting Nederland (NL) Niet toegestaan

Noorwegen (NO) Verplicht 01-11 tot 01-05 Bij winterse omstandigheden. Minimaal 3 mm profi el. Noorwegen (NO) Geen verplichting Toegestaan van 15-10 tot 01-05

Oekraïne (UA) Geen verplichting Oekraïne (UA) Geen verplichting

Oostenrijk (AT) Verplicht 01-11 tot 15-04 Bij winterse omstandigheden. Minimaal 4 mm profi el. Oostenrijk (AT) Verplicht aan boord 01-11 tot 15-04 Ten minste op de aangedreven as.

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

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

Roemenië (RO) Verplicht 01-11 tot 01-04 Minimaal 2 mm profi el. Roemenië (RO) Geen verplichting Aanbevolen bij winterse omstandigheden.

Servië (RS) Verplicht 15-11 tot 15-04
Bij winterse omstandigheden. Sneeuwkettingen 
voldoen ook.

Servië (RS) Verplicht aan boord bij 
zomerbanden

In combinatie met zomerbanden met minimaal 
4 mm profi el.

Slovenië (SI) Verplicht 15-11 tot 15-03 Minimaal 3 mm profi el. Slovenië (SI) Verplicht aan boord bij 
zomerbanden

15-11 tot 15-03

Slowakije (SK) Verplicht 15-11 t/m 31-03 Bij winterse omstandigheden. Minimaal 4 mm profi el. Slowakije (SK) Verplicht bij bord

Spanje (ES) Geen verplichting Spanje (ES) Geen verplichting

Tsjechië (CZ) Verplicht bij bord 01-11 t/m 31-03 Minimaal 4 mm profi el. Tsjechië (CZ) Verplicht bij bord

Turkije (TR) Geen verplichting Turkije (TR) Verplicht aan boord

Wit-Rusland (BY) Geen verplichting Wit-Rusland (BY) Geen verplichting

IJsland (IS) Verplicht 01-11 tot 14-04 Bij winterse omstandigheden. IJsland (IS) Geen verplichting

Zweden (SE) Verplicht 01-12 t/m 31-03 Bij winterse omstandigheden. Minimaal 3 mm profi el. Zweden (SE) Geen verplichting

Zwitserland (CH) Verplicht bij bord
Ook als er geen bord staat, kan bij aanrijding schuld 
worden toegewezen. Minimaal 4 mm profi el.

Zwitserland (CH)
Verplicht bij bord Ten minste op de aangedreven as.

De informatie is gebaseerd op de stand van zaken zoals bekend op 1 september 2011. Voor actuele 
gegevens kijk op www.debandenwisselweken.nl of www.vaco.nl.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. Publicatie van deze gegevens is toegestaan uitsluitend 
met duidelijke en correcte vermelding van de bron: Vereniging VACO.
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