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Land Regelgeving 
winterbanden

Minimale 
profieldiepte

Regelgeving 
sneeuwkettingen

Meer
informatie

Albanië Lokaal verplicht. 
Sneeuwkettingen mogen ook. 

1,6 mm voor alle  
voertuigtypen (zomer)
4,0 mm voor alle  
voertuigtypen (winter)

Lokaal verplicht aan boord van 1 
november t/m 30 april in de vol-
gende gebieden: 
Noord Albanie in de districten van 
de steden: Shkodra, Kukesi, Pesh-
kopia, Burrel, Puka, Rreshen en 
Tropoja; noord-oost en zuid-oost 
Albanie in de districten: Librazhd, 
Pogradec, Korca, Bilisht, Erseka, 
Gramshi en Permeti.
De kettingen moeten gemonteerd 
worden op de aangedreven as(sen) 
van de vrachtwagens en op alle 
aangedreven wielen van opleggers 
en aanhangwagens.

Gevarendriehoek en 
veiligheidshesje zijn 
verplicht in het voertuig.

Andorra Verplicht bij winterse omstandig-
heden. Sneeuwkettingen mogen 
ook. Bij het ontbreken hiervan legt 
de politie een rijverbod op.

1,6 mm voor alle  
voertuigtypen

Verplicht bij bord

België Niet verplicht. Van 1 mei t/m 30 
september zijn winterbanden met 
een lager snelheidssymbool dan 
de maximum snelheid van het 
voertuig verboden.

1,6 mm (zomer en 
winter)

Niet verplicht, maar wel  
toegestaan op met sneeuw en ijs 
bedekte wegen.

Spikes niet toegestaan.

Bosnië-
Herzegovina

Verplicht van 15 november t/m 15 
april (met M+S-codering en het 
sneeuwvloksymbool).
Zomerbanden (met 4 mm profiel) 
en sneeuwkettingen mogen 
ook. Boete voor het niet voldoen 
aan deze eisen is € 20,- voor de 
bestuurder van het voertuig en € 
200 tot € 2.500 voor het transport-
bedrijf.

4,0 mm voor alle  
voertuigtypen (winter)

Tussen 15 november en 15 april is 
het verplicht om winteruitrusting 
aan boord van het voertuig te heb-
ben. De winteruitrusting bestaat 
uit sneeuwkettingen, een schop en 
een zak met 20-50 kg zand.
De sneeuwkettingen moeten bij 
winterse omstandigheden op de 
aangedreven assen zijn gemon-
teerd.

Spikes niet toegestaan.

Bulgarije Verplicht van 15 november t/m 28 
februari.

1,6 mm voor alle voer-
tuigtypen

Verplicht aan boord en bij bord 
voor de aangedreven assen, van 1 
november t/m 31 maart. De maxi-
mum snelheid voor een voertuig 
met sneeuwkettingen is 50 km/u.

Spikes niet toegestaan.
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Land Regelgeving 
winterbanden

Minimale 
profieldiepte

Regelgeving 
sneeuwkettingen

Meer informatie

Denemarken Niet verplicht, wel aanbevolen in 
het winterseizoen. Winterbanden 
moeten op alle assen gemonteerd 
zijn.

1,0 mm voor bedrijfs-
voertuigen

Alleen toegestaan op met sneeuw 
of ijs bedekte wegen.

Spikes zijn toegestaan 
voor bedrijfswagens 
vanaf 1 november tot 16 
april met een snelheids-
beperking tot 110 km/u 
op autosnelwegen en 80 
km/u op overige wegen. 
Als het voertuig op alle 
wielen is uitgerust met 
spikes, dan moeten ook 
de trailerbanden hiervan 
voorzien zijn. Uitzon-
dering is een as met 
dubbele montage waarbij 
de twee buitenste banden 
met spikes voldoende 
zijn.

Duitsland Banden moeten voorzien zijn van 
3PMSF codering. Verplicht voor de 
aangedreven as(sen) bij winterse 
omstandig heden. Deze verplich-
ting geldt niet voor aanhangers en 
caravans.
De Duitse wetgeving maakt 
onderscheid tussen banden die 
voor en vanaf 1 januari 2018 zijn 
geproduceerd.  Een band van voor 
2018 is volgens de Duitse wet een 
winterband als die voorzien is van 
een M+S-codering (Modder en 
Sneeuw) op de zijkant. Deze ban-
den worden nog tot 30 september 
2024 als winterband aangemerkt. 
Daarna voldoen ze als winterband 
niet meer aan de Duitse wetge-
ving. Een winter- of vierseizoenen-
band die is geproduceerd vanaf 1 
januari 2018 moet een sneeuw-
vloksymbool op de zijkant hebben 
om wettelijk als winterband te 
worden aangemerkt. Alleen een 
M+S-codering voldoet dus niet.
Vanaf 1 juli 2020 moeten bedrijfs-
wagens >3.500 kg bij winterse om-
standigheden ook winterbanden 
op de stuuras(sen) hebben.

6,0 mm (winter-
banden) aanbevolen

Verplicht bij bord voor de  
aangedreven as(sen). Sneeuw-
kettingen moeten TüV gekeurd zijn. 
Aanhangers moeten ook voorzien 
zijn van sneeuwkettingen als het 
trekkende voertuig hiermee is 
uitgerust. De maximum snelheid is 
50 km/u.

€60,- boete voor onaan-
gepaste banden, €80,- 
boete wanneer oorzaak 
van verkeersobstructie 
= onaangepaste banden, 
€100,- boete voor het 
veroorzaken van een 
gevaarlijke situatie door 
onaangepaste banden, 
€120,- boete voor het 
veroorzaken van een on-
geval. Plus 1 punt in elke 
situatie (Flensburg points 
system). 

Spikes niet toegestaan.

Vanaf uiterlijk 1 juli 2020 
zijn banden met het 
3PMSF symbool ook ver-
plicht op de stuuras(sen).

Estland Niet verplicht, maar een minimale 
profieldiepte van 3mm is verplicht.

1,6 mm voor alle 
voertuigtypen,
3,0 mm van 1 decem-
ber tot 1 maart.

Het is niet verplicht om sneeuwket-
tingen aan boord te hebben.

Spikes zijn toegestaan 
van 15 oktober tot 31 
maart.

Finland Verplicht van 1 december t/m met 
28 februari voor de aangedreven 
as(sen) Banden moeten voorzien 
zijn van M+S en 3PMSF marke-
ring.

1,6 mm  voor 
zomerbanden,
3,0 mm voor 
winterbanden,
5,0 mm voor 
winterbanden op de 
aangedreven as(sen).

Het is niet verplicht om sneeuw-
kettingen aan boord te hebben.

Spikes niet toegestaan.

Wet- en regelgeving over winterbanden en 
sneeuwkettingen voor bedrijfswagens > 3.500 kg
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sneeuwkettingen
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Frankrijk Verplicht in bepaalde gebieden 
en bij bord, in de periode van 1 
november t/m 31 maart. Winter-
banden moeten voorzien zijn van 
een M&S-markering + sneeuw-
vloksymbool op de zijkant van de 
band. 

1,6 mm (zomer- en 
winterbanden)

Het is niet verplicht om sneeuw-
kettingen aan boord te hebben. Op 
besneeuwde wegen zijn kettingen 
toegestaan, ongeacht welke peri-
ode. Op de Franse toegangsweg 
naar de Mont-Blanc-tunnel is het 
wel verplicht om sneeuwkettingen 
aan boord te hebben van 1 oktober 
tot en met 30 april.
Op sommige bergpassen is mon-
tage van kettingen op ten minste 
twee wielen van de aangedreven 
as(sen) verplicht. Dit wordt aange-
geven met het bord ‘B26’ ‘Chaînes 
à neige obligatoires’. Na het bord 
‘B44’ vervalt de verplichting. 
Sneeuwkettingen moeten minstens 
op twee wielen van de aangedreven 
as(sen) uitgerust worden. Dit geldt 
ook voor banden met spikes. De 
maximum snelheid is 50 km/u.
Het aantal kettingen is niet precies 
omschreven. Artikel 9 van het ar-
rest van 18 juli 1985 luidt: ‘afneem-
bare antislipsystemen moeten het 
vertrek, de besturing en de afrem-
ming van het voertuig garanderen’. 
Bij het gebruik van autosocken in 
plaats van kettingen moet er in de 
auto een sticker ‘Certifié Équipe-
ment Spécial’ aanwezig zijn.

In uitzonderlijke gevallen 
is het gebruik van spikes 
toestaan voor voertuigen 
die levensnoodzakelijke 
producten transporteren 
zoals bederfelijke waren 
of gevaarlijke goederen 
(de maximum snelheid 
is 60 km/u). Daarnaast 
moet op het voertuig een 
sticker zichtbaar zijn dat 
er banden met spikes zijn 
gemonteerd.

Veiligheidshesje is  
verplicht in het voertuig

Griekenland Niet verplicht 1,6 mm (zomer- en 
winterbanden)

Verplicht bij bord voor de aange-
dreven as(sen). Sneeuwkettingen 
mogen verder alleen worden ge-
bruikt op met sneeuw of ijs bedekte 
wegen. De maximum snelheid mag 
maximaal 50 km/u bedragen.

Spikes toegestaan bij 
winterse weersomstan-
digheden

Groot-
Brittannië

Niet verplicht 1,0 mm (zomer- en 
winterbanden)

Niet verplicht en alleen toegestaan 
op besneeuwde of met ijs bedekte 
wegen.

Spikes toegestaan bij met 
sneeuw of ijs bedekte 
wegen

Hongarije Niet verplicht 1,6 mm (Ø band < 750 
mm, zomer en winter).
3,0 mm (Ø band > 750 
mm, zomer en winter).

Verplicht bij bord op de aangedre-
ven as(sen). De maximum snelheid 
is 50 km/u. Bij onnodig gebruik (op 
een droge weg) wordt hiervoor een 
bekeuring gegeven.

Spikes niet toegestaan.

Ierland Niet verplicht. Als er winter banden 
zijn gemonteerd, moet dit op alle 
assen.

Alleen toegestaan op besneeuwde 
of met ijs bedekte wegen.

Gevarendriehoek is  
verplicht in het voertuig.

Wet- en regelgeving over winterbanden en 
sneeuwkettingen voor bedrijfswagens > 3.500 kg
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winterbanden
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profieldiepte

Regelgeving 
sneeuwkettingen

Meer 
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Italië en 
San Marino

Verplicht bij bord van 15 november 
t/m 15 april. Ook als er geen bord 
staat, kan bij aanrijding schuld 
worden toegewezen. In het  
Aostadal zijn winterbanden of 
sneeuwkettingen verplicht van 15 
oktober t/m 15 april. Als alter-
natief zijn zomerbanden met 
sneeuwkettingen ook mogelijk.

1,6 mm (zomer- en 
winterbanden)

Verplicht bij bord en aan boord bij 
zomerbanden van 15 november 
t/m 15 april. De sneeuwkettingen 
moeten CUNA-gekeurd zijn. Bij 
dubbellucht moeten de kettingen 
ten minste gemonteerd zijn op 
twee wielen van de aangedreven 
(as)sen.

Spikes zijn toegestaan 
van 15 november t/m 15 
maart met een maximum 
snelheid van 90 km/u 
op autosnelwegen en 50 
km/u op overige wegen. 
Alle banden moeten van 
spikes zijn voorzien en 
spatlappen op de ach-
teras.

Kosovo Verplicht bij winterse omstandig-
heden op alle wielposities.

4,0 mm - alle voertuig-
typen.

Als alternatief mogen kettingen 
op de aangedreven as worden 
gebruikt.

Kroatië Verplicht van 15 november t/m 15 
april voor ten minste één aan-
gedreven as. Zomerbanden met 
sneeuwkettingen mogen ook.

1,6 mm 
(zomerbanden)

4,0 mm  
(winterbanden)

Verplicht bij bord en aan boord voor 
de aangedreven as(sen), van 15 
november t/m 15 april. Sneeuw-
kettingen moeten gebruikt worden 
als de weersomstandigheden het 
vereisen (minstens 5 cm sneeuw of 
bij ijzel). 

Spikes niet toegestaan.

Letland Niet verplicht 1,6 mm (zomer- en 
winterbanden)

Niet verplicht en alleen toegestaan 
op met sneeuw bedekte wegen.

Litouwen Niet verplicht 1,0 mm - bedrijfsvoer-
tuigen (> 3,5 ton) (N2, 
N3, O3 en O4)
2,0 mm - voertuigen 
personenvervoer  
(+ 8 pers.) M2+M3 
(winterbanden)
3,0 mm - voertuigen 
personenvervoer  
(+ 8 pers. < 5 ton) M2 
(winterbanden)

Het is niet verplicht om sneeuwket-
tingen aan boord te hebben.

Spikes toegestaan van  
1 november t/m 10 april. 
Voertuigen met spikes 
moeten een speciale 
sticker op de achterzijde 
bevestigen.

Luxemburg Verplicht voor de aangedreven  
as(sen) bij winterse omstandig-
heden (ijzel, samengepakte 
sneeuw, smeltende sneeuw en 
gladheid door ijs en rijp). De boete 
voor overtreding bedraagt  
€ 49,-. Bij hindering van het 
overige verkeer wordt de boete 
verhoogd naar € 74,-.

1,6 mm (zomer- en 
winterbanden)

Alleen bij met sneeuw of ijs bedek-
te wegen mogen kettingen worden 
gebruikt. Verplicht bij bord.

Van 1 april t/m 29 oktober 
zijn winterbanden met 
een lager snelheids-
symbool dan de  
maximum snelheid van 
het voertuig verboden.

Macedonië Verplicht bij bord van 15 november 
t/m 15 maart. De winterbanden 
moeten minimaal 4 mm profiel 
hebben. Zomerbanden met  
4 mm-profiel met sneeuw-
kettingen voldoen ook. 
4x4-voertuigen moeten winterban-
den met minimaal 6 mm profiel 
hebben, of zomerbanden met 4 
mm profiel met sneeuw kettingen. 
Winterbanden moeten een 
M&S-codering hebben en voorzien 
zijn van het sneeuwvloksymbool. 

6,0 mm - 4x4 aange-
dreven voertuigen
4,0 mm - alle  
voertuigtypen (winter)

Verplicht aan boord voor de aan-
gedreven as(sen) van 15 oktober 
t/m 15 maart. Dit geldt niet voor 
aanhangers of opleggers.  
Bij zomerbanden zijn sneeuw-
kettingen verplicht op alle wielen 
van het voertuig. Er geldt voor een 
voertuig met sneeuwkettingen een 
aangepaste maximum snelheid van 
70 km/u.

Bij het niet voldoen aan 
de gestelde eisen  
(winterbanden en 
sneeuwkettingen) is de 
boete minimaal € 15,-.

Schop is verplicht in het 
voertuig. 

Spikes niet toegestaan.

Wet- en regelgeving over winterbanden en 
sneeuwkettingen voor bedrijfswagens > 3.500 kg
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Regelgeving 
sneeuwkettingen
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Moldavië Verplicht voor de aangedreven 
as(sen).

Verplicht aan boord Spikes toegestaan van 1 
december tot 1 maart bij 
met sneeuw of ijzel be-
dekte wegen als alterna-
tief voor winterbanden.

Montenegro Verplicht voor ten minste 1 aan-
gedreven as tussen 15 november 
t/m 31 maart. Minimaal 4 mm 
profiel. De winterbanden moeten 
gemonteerd zijn op ten minste één 
aangedreven as.

4.0 mm Verplicht aan boord van 
15 november tot 1 april.

Spikes niet toegestaan.

Nederland Niet verplicht 1,6 mm (zomer en 
winter)

Niet toegestaan Spikes niet toegestaan.

Noorwegen Verplicht van 15 november t/m 31 
maart voor alle assen van de truck 
(inclusief sleepas) en alle banden 
van de aanhanger/oplegger. De 
banden moeten voorzien zijn van 
M+S-codering. 

Buiten de gestelde periode  
moeten bedrijfswagens voldoen 
aan deze wetgeving als de weers-
omstandigheden dit vereisen.  
Uitgezonderd zijn voertuigen van 
30 jaar en ouder die niet (meer) 
gebruikt worden voor vracht-
vervoer, voertuigen voor bouw-
werkzaamheden en mobiele 
kranen.

1,6 mm - bedrijfsvoer-
tuigen (zomer)
5,0 mm - bedrijfsvoer-
tuigen (winter)

Verplicht aan boord, in de periode 
1 november tot de eerste maan-
dag na Pasen en in de noordelijke 
provincies van 15 oktober tot 1 mei. 
Er moeten minstens drie kettingen 
aanwezig zijn: één voor montage 
op de vooras en twee voor op de 
aangedreven as. Een voertuig met 
dubbele montage wielen moet vier 
kettingen op de aangedreven as 
hebben.
Combinaties waarvan het voertuig 
en de aanhanger een GVW heeft 
van meer dan 3,5 ton en waarvan 
de aangedreven as is uitgerust met 
dubbele wielen, moeten minstens 
zeven kettingen aangebracht 
worden: één op de vooras, een op 
elk wiel van de aangedreven as en 
twee op de aanhangwagen. Als de 
aangedreven as is uitgerust met 
enkele banden of met dubbele ket-
tingen, volstaan vijf kettingen.

Spikes alleen toegestaan 
op M+S-banden in de 
periode van 1 november 
tot de eerste maandag na 
Pasen en als de weersom-
standigheden het vereisen. 
In Finnmark, Nordland en 
Troms is het gebruik ervan 
toegestaan tussen 15 
oktober en 1 mei met een 
snelheidsbeperking tot 90 
km/u op autosnelwegen 
en 80 km/u op overige we-
gen. De autoriteiten kun-
nen uitzonderingen maken 
op deze reglementering. 
Bij het voertuig moeten 
alle banden van dezelfde 
as spikes hebben. Als bij 
een aanhanger banden 
met spikes zijn gemon-
teerd dan moet dit op alle 
posities gebeuren.

Oekraïne Niet verplicht 1,0 mm - bedrijfsvoer-
tuigen (zomer)
6,0 mm - alle  
voertuigtypen (winter)

Niet verplicht om sneeuwkettingen 
aan boord te hebben.

Spikes niet verplicht.

Oostenrijk Bij de voertuigcategorieën N2 
en N3 (zware bedrijfsauto’s) zijn 
winterbanden op de aangedreven 
as(sen) verplicht van 1 november 
t/m 15 april. Bij dubbele montage 
moeten vier winterbanden zijn 
gemonteerd.

Voor voertuigen in de categorieën 
M2 en M3 (bussen) is het verplicht 
om van 1 november t/m 15 maart 
op ten minste de aangedreven  
as(sen) winterbanden te  
monteren.

2,0 mm (zomer)
5,0 mm (winter/radiaal 
banden)
6,0 mm (winter/diago-
naal banden)

Verplicht bij bord van 1 november t/m 
15 april voor de aangedreven as(sen). 
De maximum snelheid is maximaal 
50 km/u. Sneeuwkettingen zijn 
toegestaan in combinatie met  
zomerbanden en moeten voldoen 
aan de Oostenrijkse Ö-Norm V5119 
voor trucks en bussen. Producten uit 
landen die lid zijn van de Europese 
Unie en voorzien van een CE-num-
mer zijn ook toegestaan. Systemen 
‘Nichtketten’ die vallen onder norm 
V5121 zijn niet toegestaan als alter-
natief voor sneeuwkettingen.

Spikes niet toegestaan.

Polen Niet verplicht, wel aanbevolen 2,0 mm (zomer)
4,0 mm (winter)

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

Spikes niet toegestaan.

Wet- en regelgeving over winterbanden en 
sneeuwkettingen voor bedrijfswagens > 3.500 kg
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informatie

Portugal Niet verplicht 1,0 mm (zomer en 
winter)

Verplicht bij bord en bij dubbellucht 
voor ten minste twee wielen van de 
aangedreven as(sen).  Bij overtre-
ding kan de bekeuring oplopen van 
€ 24,94 tot € 124,70.

Spikes niet toegestaan.

Roemenië Verplicht bij winterse weers-
omstandigheden voor de  
aangedreven as(sen). All season- 
banden worden niet als winter-
band gezien. Voor het rijden met 
ongeschikte banden kan de boete 
oplopen van € 900 tot € 1.350.

1,0 mm - bedrijfs-
voertuigen (zomer)
2,0 mm - alle  
voertuigtypen (winter)

Verplicht aan boord bij zomerban-
den op de aangedreven as(sen) en 
bij winterse weersomstandigheden 
(sneeuw/ijs bedekte wegen). Bij het 
ontbreken van kettingen kan een 
boete worden opgelegd tussen de 
€ 210,- en € 470,-.

Spikes niet toegestaan.

Rusland Nieuwe wetgeving verwacht per 
december 2019. Alle banden 
moeten voorzien zijn van M+S of 
3PMSF symbool (min. 4mm).

4,0 mm Aanbevolen, niet verplicht. Spikes niet toegestaan in 
zomermaanden juni, juli 
en augustus.

Servië Verplicht bij winterse  
omstandigheden voor de aan-
gedreven as(sen) van 1 november 
t/m 31 maart. Banden moeten 
voorzien zijn van 3PMSF codering.

1,6 mm - alle voertuig-
typen

Verplicht aan boord en bij bord bij 
dubbellucht voor ten minste twee 
wielen van de aangedreven as(sen).

Schop is verplicht in het 
voertuig.

Spikes niet toegestaan.

Slowakije Verplicht voor ten minste één 
aangedreven as, van 15 november 
t/m 31 maart. De banden moeten 
voorzien zijn van M+S-codering 
(minimaal 3mm). 

1,6 mm - alle voertuig-
typen (zomer)
6,0 mm - bedrijfsvoer-
tuigen (winter)

> 3,5 ton: Verplicht bij bord van 15 
november t/m 31 maart. De ket-
tingen moeten op tenminste twee 
wielen van de aangedreven assen 
van het voertuig zijn gemonteerd.
> 12 ton: Verplicht aan boord van 
15 november t/m 31 maart. Bij het 
niet voldoen aan het gebruik of aan 
boord hebben van sneeuwkettin-
gen volgt een boete van € 60. Bij 
een ongeval loopt de boete op tot 
gevangenisstraf bij fataliteiten.

Spikes niet toegestaan.

Slovenië Verplicht bij winterse omstandig-
heden (sneeuw, natte sneeuw of 
ijs) voor ten minste één aange-
dreven as, van 15 november t/m 
15 maart. Zomerbanden (3 mm 
profiel) met sneeuwkettingen op 
ten minste één aangedreven as 
zijn ook toegestaan. 

1,6 mm (zomer)
3,0 mm (winter)

Verplicht aan boord van 15 november 
t/m 15 maart en alleen toegestaan 
op met sneeuw of ijs bedekte wegen 
en ten minste gemonteerd op twee 
wielen van de aangedreven as(sen). 
Als alternatief mogen winterbanden 
op de aangedreven as(sen). De maxi-
mum snelheid is 50 km/u.

Buiten de genoemde pe-
riode kan ook de verplich-
ting voor winterbanden of 
sneeuwkettingen worden 
toegepast. 
Spikes niet toegestaan.
Schop is verplicht in het 
voertuig.

Spanje Wegen in hoger gelegen gebieden 
die als zone rood zijn aangeduid 
(15/TV-87): Bussen mogen rijden 
met banden gemarkeerd met het 
3PMSF-symbool op alle posities 
en min. profieldiepte van 4 mm. 
Bakwagens tussen 3.5 en 7.5t GVW 
enkel bedoeld voor afvalophaling, 
voedseldistributie, vloeistoftrans-
port en hulpdiensten moeten uitge-
rust zijn met winterbanden met een 
min. profieldiepte van 4mm op alle 
posities. Andere bedrijfsvoertuigen 
zijn hier niet toegelaten.

Verplicht bij bord (vooral in berg-
achtige gebieden) en tenminste 
op de aangedreven as(sen). De 
maximum snelheid is 50 km/u.

Spikes niet toegestaan.

Brandblusser is verplicht 
in het voertuig.

Wet- en regelgeving over winterbanden en 
sneeuwkettingen voor bedrijfswagens > 3.500 kg
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Minimale 
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Regelgeving 
sneeuwkettingen

Meer 
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Tsjechië Verplicht voor ten minste de 
aangedreven as(sen) bij winterse 
omstandigheden van 1 november 
t/m 31 maart. En op bepaalde 
wegen als dit met een bord wordt 
aangegeven in de periode van 
1 november t/m 30 april.

1,6 mm - alle  
voertuigtypen (zomer)
6,0 mm - bedrijfs-
voertuigen (winter)

Verplicht bij bord voor de aan-
gedreven as(sen). Bij een  
combinatievoertuig zijn twee paar 
kettingen verplicht. De maximum 
snelheid is maximaal 50 km/u. 
Voertuigen met een maximum  
bruto voertuiggewicht boven de 
7,5 ton zijn verplicht om sneeuw-
kettingen aan boord te hebben.

Spikes niet toegestaan.

Wit-Rusland
Belarus

Winterbanden met MS-codering 
zijn verplicht van 1 december tot 
1 maart op alle assen van het 
voertuig en de trailer/aanhanger. 
De periode kan worden verlengd 
als de weersomstandigheden dit 
vereisen.

1,0 mm - zomer-
banden
2,0 mm - zomer-
banden voertuigen 
personenvervoer (+8 
personen) M2+M3 
(bussen)
4,0 mm - winter-
banden

Niet verplicht. Spikes alleen toegestaan 
in de winterperiode. In-
dien gebruikt dan op alle 
assen van het voertuig 
alsmede de trailer of aan-
hanger.

Zweden Winterbanden met MS of 
3PMSF-codering zijn verplicht van 
1 december tot 31 maart op alle 
stuur- en trekassen. 
 
Tot 30 november 2024 is het ook 
toegestaan om te rijden met 
specifieke winterbanden met M+S 
symbool. 

Op trailerassen minimaal M+S 
symbool.

1,6 mm (zomer)
5,0 mm (winter)
1,6 mm - trailer/opleg-
ger (winter)

Niet verplicht om sneeuwkettingen 
aan boord te hebben. Sneeuw-
kettingen kunnen op de 
aangedreven as(sen) worden 
gebruikt als alternatief voor winter-
banden. Dit geldt voor alle voer-
tuigtypen.

Brandblusser (voor 
bussen) verplicht.

Spikes toegestaan van 1 
oktober t/m 15 april en 
buiten deze periode als 
de weersomstandighe-
den dit vereisen. Spikes 
moeten op alle banden zijn 
gemonteerd. Aanhangers 
moeten ook voorzien zijn 
van spikes als het trek-
kende voertuig hiermee 
is uitgerust. Daarnaast 
moet op het voertuig een 
sticker zichtbaar zijn dat 
er banden met spikes zijn 
gemonteerd. Plaatselijk 
kunnen spikes verboden 
zijn als dit met een bord 
wordt aangegeven.

Zwitserland Verplicht bij bord. Ook als er geen 
bord staat, kan bij aanrijding 
schuld worden toegewezen. En als 
een voertuig zonder winter banden 
rijdt en daardoor het overige 
verkeer hindert, kan de politie 
hiervoor een boete uitdelen. 

1,6 mm (zomer en 
winter)

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

Bij overtreding van de 
winterbanden en sneeuw-
kettingen regelgeving kan 
een bekeuring van CHF 
100,- worden opgelegd.

Spikes niet toegestaan.

Wet- en regelgeving over winterbanden en 
sneeuwkettingen voor bedrijfswagens > 3.500 kg
Winter 2019/2020

In dit overzicht zijn de meest belangrijke regels opgenomen. Het kan zijn dat er aanvullende regels in 
de verschillende landen gelden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.


