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FRANKRIJK
Winterbanden zijn verplicht op wegen 
waar dat met een bord staat aangege-
ven. Winterbanden moeten zijn voor-
zien van een M+S-markering op de 
zijkant. De minimale profieldiepte van 
winterbanden is 3,5 mm. 

ITALIË
Winterbanden zijn verplicht op wegen 
waar dat met een bord staat aange-
geven. Die verplichting geldt in de 
periode 15 november - 15 april. In 
het Aostadal zijn winterbanden ver-
plicht in de periode 15 oktober - 15 
april. Als alternatief zijn zomerbanden 
met sneeuwkettingen toegestaan. 
Winterbanden moeten zijn voorzien 
van een M+S-markering op de zijkant.

ZWITSERLAND 
Winterbanden zijn niet verplicht, maar 
worden wel dringend aanbevolen. 
VACO-advies: winterbanden zijn on-
misbaar tijdens de winterperiode. 

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 geproduceerd.

WETGEVING WINTERBANDEN
IN DE POPULAIRSTE 
WINTERSPORTLANDEN
De wetgeving voor winterbanden en sneeuwkettingen in Europese landen 
wijzigt regelmatig. Branchevereniging VACO houdt daarom de vinger aan de 
pols. Ga je op wintersport? Check eerst de regels!

M+S-codering,   

sneeuwvlok-

symbool 

Productie-

periode van 

een band

PRODUCTIEPERIODE VAN EEN BAND 
Wanneer is een band geproduceerd? Dat kun je aflezen op de zijkant 
van de band. Meestal staan daar de letters ‘DOT’. Daarachter staat in de 
meeste gevallen een viercijferige code (zie foto) die vertelt wanneer een 
band is geproduceerd. De eerste twee cijfers vermelden de productie-
week, de laatste twee cijfers het productiejaar. De code 0419 betekent 
bijvoorbeeld dat de band in week 04 van 2019 is gefabriceerd. Heb je 
vragen? 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-code-
ring (‘modder en sneeuw’) op de zijkant.

Heb je winterbanden uit 2018 of nieu-
wer? Een winter- of vierseizoenenband
die is geproduceerd vanaf 1 januari 
2018 moet een sneeuwvloksymbool op 
de zijkant hebben om wettelijk als win-
terband aangemerkt te worden. Alleen
een M+S-codering voldoet dus niet.

OOSTENRIJK
Winterbanden zijn in de periode  
1 november - 15 april verplicht bij 
winterse omstandigheden, zoals (natte) 
sneeuw en ijzel. De Oostenrijkse wet-
geving maakt hetzelfde onderscheid 
als de Duitse wetgeving tussen ban-
den die vóór en vanaf 1 januari 2018 
zijn geproduceerd.
Winterbanden moeten minimaal 4 mm 
profiel hebben.
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LEGISLATION

Land Verplichting Periode
Albanië (AL) Verplicht in bepaalde gebieden -

België (BE) Niet verplicht -

Bosnië-Herzegovina (BA) Verplicht 15-11 t/m 15-04

Bulgarije (BG) Verplicht 15-11 t/m 28-02

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

Duitsland (DE) Verplicht bij winterse omstandigheden -

Estland (EE) Verplicht 01-12 t/m 28-02

Finland (FI) Verplicht bij winterse omstandigheden. Geldt eveneens voor aanhangers 
vanaf 750 kg

01-12 t/m 28-02

Frankrijk (FR) Verplicht bij bord -

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. Uitzondering: in het Aostadal zijn winterbanden verplicht 15-11 t/m 15-04

Kroatië (HR) Verplicht 15-11 t/m 15-04

Letland (LV) Verplicht 01-12 t/m 01-03

Litouwen (LT) Verplicht 10-11 t/m 31-03

Luxemburg (LU) Verplicht bij winterse omstandigheden -

Noord-Macedonië (MK) Verplicht bij bord en winterse omstandigheden 15-11 t/m 15-03

Moldavië (MD) Verplicht bij winterse omstandigheden 01-12 t/m 01-03 

Montenegro (ME) Verplicht bij winterse omstandigheden 15-11 t/m 31-03

Nederland (NL) -

Noorwegen (NO) -

Oekraïne (UA) -

Oostenrijk (AT) 01-11 t/m 15-04

Polen (PL) -

Portugal (PT) -

Roemenië (RO)

Servië (RS) 01-11 t/m 31-03

Slovenië (SI) 15-11 t/m 15-03

Slowakije (SK) 15-11 t/m 31-03

Spanje (ES) -

Tsjechië (CZ) 01-11 t/m 31-03

Wit-Rusland (BY) 01-12 t/m 28-02

IJsland (IS) -
Zweden (SE) 01-12 t/m 31-03

Zwitserland (CH)

Niet verplicht

Niet verplicht, wel aanbevolen 

Verplicht bij winterse omstandigheden 

Verplicht bij bord 

Niet verplicht, wel aanbevolen

Niet verplicht

Verplicht bij winterse omstandigheden 

Verplicht bij winterse omstandigheden 

Verplicht 

Verplicht bij winterse omstandigheden 

Niet verplicht

Verplicht bij winterse omstandigheden 

Verplicht 

Niet verplicht

Verplicht bij winterse omstandigheden 

Niet verplicht -

Winter Tyre legislation Europe

Passenger cars, vans and light commercial vehicles
( ≤ 3.500 kg)

This overview is based on the data available on September 1, 2020. For current and 
additional data, visit bandveilig.nl

No rights can be derived from this overview. Publication of the data in this overview is only permitted with clear indication of the source: VACO. LEES VERDER  
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Country Obligation Period

Albania (AL) No information available -

Austria (AT) Required in winter conditions 1 November until 15 April

Belarus (BY) No information available

Belgium (BE) Not required -

Bosnia and Herzegovina (BA) Required 15 November until 15 April

Bulgaria (BG) Required 15 November until 1 March

Croatia (HR) Required 15 November until 15 April

Czech Republic (CZ) Required in winter conditions 1 November until 31 March

Denmark (DK) Not required, but recommended in winter conditions -

Estonia (EE) Required 1 December until 1 March

Finland (FI) Required in winter conditions, also for trailers of 750 kg and over 1 November until 31 March

France (FR) Snow tyres or snow chains are required in mountainous regions. Check 
bandveilig.nl for more information

1 November until 31 March

Germany (DE) Required in winter conditions -

Great-Britain (GB) Not required -

Greece (GR) Not required -

Hungary (HU) Not required -

Iceland (IS) Not required -

Ireland (IE) Not required -

Italy and San Marino (IT) Required by sign. Exception: winter tyres are mandatory in the Aosta valley 15 November until 15 April

Latvia (LV) Required 10 November until 31 March

Lithuania (LT) Required 1 December until 1 March

Luxembourg (LU) Required in winter conditions -

North Macedonia (MK) Required by sign and in winter conditions 15 November until 15 March

Moldova (MD) Required in winter conditions 

Montenegro (ME) Required in winter conditions 15 November until 31 March

Norway (NO) Required in winter conditions -

Poland (PL) Not required, but recommended -

Portugal (PT) Not required -

Romenia (RO) Required in winter conditions -

Serbia (RS) Required in winter conditions 1 November until 1 April

Slovakia (SK) Required in winter conditions

Slovenia (SI) Required 15 November until 15 March

Spain (ES) Not required -

Sweden (SE) Required in winter conditions 1 December until 31 March

Switzerland (CH) Not required, but recommended -

The Netherlands (NL) Not required 

Ukraine (UA) No information available -
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Land Verplichting Periode
Albanië (AL) Verplicht in bepaalde gebieden -

België (BE) Niet verplicht -

Bosnië-Herzegovina (BA) Verplicht 15-11 t/m 15-04

Bulgarije (BG) Verplicht 15-11 t/m 28-02

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

Duitsland (DE) Verplicht bij winterse omstandigheden voor de aangedreven as(sen) en de 
voorste stuuras(sen). Deze verplichting geldt niet voor aanhangers / opleggers. 

-

Estland (EE) Niet verplicht

Finland (FI) Verplicht op alle assen van motorvoertuig en trailer 01-12 t/m 28-02

Frankrijk (FR) Verplicht bij bord 01-11 t/m 31-03

Griekenland (GR) Niet verplicht -

Groot-Brittannië (GB) Niet verplicht -

Hongarije (HU) Niet verplicht -

Ierland (IE) Niet verplicht -

Italië (IT) Verplicht bij bord. Uitzondering: in het Aostadal zijn winterbanden verplicht 15-11 t/m 15-04

Kroatië (HR) Verplicht voor ten minste 1 aangedreven as 15-11 t/m 15-04

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 15-11 t/m 15-03

Moldavië (MD) Verplicht voor de aangedreven (as)sen 01-12 t/m 31-03

Montenegro (ME) Verplicht 15-11 t/m 31-03

Nederland (NL) Niet verplicht -

Noorwegen (NO) Verplicht voor alle assen, ook voor aanhanger en oplegger 15-11 t/m 31-03

Oekraïne (UA) Niet verplicht -

Oostenrijk (AT) Verplicht op minimaal 1 aangedreven as 01-11 t/m 15-04

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 01-11 t/m 31-03

Slovenië (SI) Verplicht voor de aangedreven assen bij winterse omstandigheden 15-11 t/m 15-03

Slowakije (SK) Verplicht voor ten minste 1 aangedreven as 15-11 t/m 31-03

Spanje (ES) Niet verplicht -

Tsjechië (CZ) Verplicht voor ten minste de aangedreven as(sen) bij winterse omstandigheden 01-11 t/m 31-03

Wit-Rusland (BY) Niet verplicht -

IJsland (IS) Niet verplicht -
Zweden (SE) Verplicht bij winterse omstandigheden op alle assen van voertuig en oplegger/

trailer

01-12 t/m 31-03

Zwitserland (CH) Verplicht bij bord -

Commercial vehicles 
( > 3.500 kg)
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Winter Tyre legislation Europe

This overview is based on the data available on September 1, 2020. For current and 
additional data, visit bandveilig.nl

Country Obligation Period

Albania (AL) No information available -

Austria (AT) Required for at least one driven axle 1 November until 15 April

Belarus (BY) No information available -

Belgium (BE) Not required 

Bosnia and Herzegovina (BA) Required 15 November until 15 April

Bulgaria (BG) Required 15 November until 1 March

Croatia (HR) Required for at least one driven axle 15 November until 15 April

Czech Republic (CZ) Required for at least the driven axle(s) in winter conditions 1 November until 31 March

Denmark (DK) Not required, but recommended in the winter season -

Germany (DE) Required for the driven axle(s) in winter conditions. Not required for trailers. -

Estonia (EE) Not required -

Finland (FI) Required in winter conditions on all axles of vehicle and trailers 1 December until 31 March

France (FR) Snow tyres or snow chains are compulsory in mountainous regions. Check 
bandveilig.nl for more information

1 December until 31 March

Greece (GR) Not required -

Great-Britain (GB) Not required -

Hungary (HU) Not required -

Iceland (IS) Not required -

Ireland (IE) Not required -

Italy and San Marino (IT) Required by sign. Exception: winter tyres are mandatory in the Aosta valley 15 November until 15 April

Latvia (LV) Not required -

Lithuania (LT) Not required -

Luxembourg (LU) Required for the driven axle(s) in winter conditions -

North Macedonia (MK) Required 15 November until 15 March

Moldova (MD) Required for the driven axle(s)

Montenegro (ME) Required 15 November until 31 March

Norway (NO) Required for all axles, also for trailers 15 November until 31 March

Poland (PL) Not required -

Portugal (PT) Not required -

Romenia (RO) Required for at least the driven axle(s) in winter conditions -

Serbia (RS) Not required

Slovenia (SI) Required for the driven axle(s) in winter conditions 15 November until 15 March

Slovakia (SK) Required for at least one driven axle 15 November until 31 March

Spain (ES) Not required -

Sweden (SE) Required in winter conditions on all axles of vehicle and trailers 1 December until 31 March

Switzerland (CH) Required by sign 1 December until 31 March

The Netherlands (NL) Not required -

Ukraine (UA) No information available -


