Bandenregeling
Een personenauto moet voor een praktijkexamen of toets voldoen aan wettelijk
gestelde voertuigeisen. Daarnaast mag het CBR op basis van het Reglement
rijbewijzen aanvullende voertuigeisen stellen. Deze aanvullende eisen worden
weergegeven in het CBR-vademecum voor rijschoolhouders.
In het vademecum wordt voor de eisen over banden verwezen naar dit document.
Deze bandenregeling is van toepassing op alle examens, tussentijdse toetsen
en nader onderzoeken rijvaardigheid1.
De bandenregeling bestaat uit 3 onderdelen:
1. Algemene eisen aan banden
2. Winterbandenregeling
3. Zomerbandenregeling

Algemene eisen aan banden
•

•
•
•
•

	 hoofdgroeven moeten over de gehele omtrek van het loopvlak voorzien
De
zijn van een profiel van ten minste 1,6 mm, met uitzondering van de
slijtage-indicatoren2.
	De banden mogen niet op zo’n manier beschadigd zijn dat het karkas
zichtbaar is.
De banden mogen geen uitstulpingen hebben.
De banden behoren een juiste spanning te hebben.
	Op één as moeten zich banden met dezelfde bandenmaat en gelijke
velgen bevinden. De bandmaat en/of velgen van de voor- en achteras
mogen ten opzichte van elkaar wel verschillen.

1. 	Overal waar in dit document gesproken wordt over een examen, wordt ook een tussentijdse
toets of nader onderzoek rijvaardigheid bedoeld
2. 	Let op: van 1 november tot en met 15 april gelden bij winterse omstandigheden voor
winterbanden andere eisen m.b.t. het profiel. Zie hiervoor het onderdeel ‘Winterbandenregeling’
in dit document.
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Aan
een examenvoertuig mag geen wiel met een zogeheten ‘noodband’
zijn gemonteerd3. Als tijdens een examen een wiel met een noodband
moet worden gemonteerd, wordt het examen afgebroken en met geringe
snelheid naar de examenlocatie teruggereden. De examinator beslist of de
reeds gereden rit valide4 is en of er wel of geen uitslag kan worden gegeven.
	Op het examenvoertuig moeten zich vier dezelfde type banden bevinden.
Een combinatie van vierseizoenen- & winterbanden, vierseizoenen- &
zomerbanden of zomer- & winterbanden is niet toegestaan.

Winterbandenregeling
Van 1 november tot en met 15 april is de winterbandenregeling van kracht.
Tijdens deze periode adviseert het CBR om examenvoertuigen te voorzien van
door het CBR toegestane vierseizoenen- of winterbanden. Als er sprake is van
gladheid (bevriezing van natte weggedeelten, gladheid door rijp en/of gladheid
door neerslag)5 en/of winterse omstandigheden (wegdektemperaturen ≤0˚C
i.c.m. vocht), is het gebruik van door het CBR toegestane vierseizoenen- of
winterbanden verplicht. Examinatoren bepalen tijdens de winterbandenregeling
gezamenlijk of er sprake is van gladheid en/of winterse omstandigheden.
Hierbij kunnen zij gebruik maken van de website van Rijkswaterstaat
(https://www.rijkswaterstaatstrooit.nl/) waar actuele wegdektemperaturen6
worden weergegeven.
Als een examenvoertuig tijdens de winterbandenregeling niet voorzien is van door
het CBR toegestane vierseizoenen- of winterbanden én er is sprake gladheid en/of
winterse omstandigheden7, dan voldoet het niet aan de voertuigeisen. Er kan geen
aanspraak gemaakt worden op de uitstelregeling en het examen gaat niet door
vanwege een ‘ongeschikt voertuig’. De rijschool en de kandidaat hebben geen
recht op restitutie van het examengeld.

3.	Wel mag op een examenvoertuig tijdelijk een band gebruikt worden die vergelijkbaar is met de andere
banden op het voertuig.
4. 	Juridisch gezien is een examen pas valide wanneer aan de minimum examenduur is voldaan én alle
onderdelen van het examen zijn getoetst.
5. De temperatuur van de buitenlucht zegt niets over gladheid. Hierbij spelen enkel neerslag of
wegdektemperaturen beneden 0 graden in combinatie met een vochtig wegdek een rol.
6. Let op: dit zijn wegdektemperaturen van doorgaande wegen. Wegen binnen de bebouwde kom zijn
vaak iets kouder en bij bruggen en fietspaden is het verschil nog groter.
7. Indien de toestand van de weg, calamiteiten en/of andere weersomstandigheden dan gladheid en/of
winterse omstandigheden aanleiding geven tot uitstel van examens, dan geldt de uitstelregeling dus
wél voor auto’s op zomerbanden.
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Vierseizoenen- of winterbanden die aan de volgende eisen voldoen, worden
tijdens de winterbandenregeling door het CBR toegestaan voor gebruik tijdens
examens bij gladheid en/of winterse omstandigheden:
• 	De auto is voorzien van vier vierseizoenen- of winterbanden met daarop de
letters M+S én het 3-peak-mountainsysmbool (sneeuwvloksymbool).
• 	Vanaf 1 november 2023 zijn vierseizoenen- of winterbandenbanden zonder
het 3-peak-mountainsysmbool (sneeuwvloksymbool), maar met de letters
M+S niet meer toegestaan. Voor bestaande banden geldt tot 1 november 2023
een overgangsperiode, mits de deze voorzien zijn van een lamellenprofiel.
• 	Vierseizoenen- of winterbanden zonder lamellenprofiel en zonder het
3-peak-mountainsysmbool (sneeuwvloksymbool) zijn niet toegestaan.
• Het profiel van al deze banden is minimaal 4 millimeter.
• 	Bij categorie BE voldoen de vier banden van het trekkend voertuig aan
bovenstaande eisen.

Mogelijke bandentypes

Winterband = M&S +

toegestaan

Zomerband: niet toegestaan

Vierseizoenenband:
toegestaan met M&S +

Overige banden:
M&S zonder

met lamellenprofiel:

toegestaan (tot 1 november 2023)

M&S zonder

zonder lamellenprofiel:

niet toegestaan
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Zomerbandenregeling
Algemene eisen aan banden
Winterbandenregeling

Van 15 mei tot en met 15 september is de zomerbandenregeling van kracht.
Tijdens deze periode adviseert het CBR om examenvoertuigen te voorzien
van vierseizoenen- of zomerbanden. Dit komt voort uit de langere remweg
en verminderde grip van winterbanden bij temperaturen vanaf 7 graden.

Mogelijke bandentypes

Bij tropische temperaturen (30 graden of meer), is het gebruik van winterbanden
tijdens examens niet toegestaan. De actuele temperatuur kan geraadpleegd
worden via https://knmi.nl/nederland-nu/weer/waarnemingen. Hierbij wordt
de volgende indeling gehanteerd:

Zomerbandenregeling

Examencentrum

Weerstation

Examencentrum

Weerstation

Alkmaar
Almelo

Schiphol
Twente

Hoorn
Kerkrade

Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen

Schiphol
Deelen
Herwijnen
Eelde

Leeuwarden
Leiden
Leusden
Maastricht

Barendrecht
Bergen Op Zoom
Berkel Enschot
Den Bosch
Den Helder
Deventer
Doetinchem
Dordrecht

Rotterdam
Woensdrecht
Gilze Rijen
Volkel
Den Helder
Heino
Hupsel
Herwijnen

Eemnes
Eindhoven
Emmeloord
Emmen
Enschede

De Bilt
Eindhoven
Marknesse
Nieuw Beerta
Twente

Meppel
Mierlo
Nijmegen
Rijswijk
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
Schelluinen/
Gorinchem
Sneek
Spijkenisse
Terneuzen
Tiel
Urmond

Berkhout
Maastricht-Aachen
Airport
Leeuwarden
Schiphol
De Bilt
Maastricht-Aachen
Airport
Hoogeveen
Eindhoven
Volkel
Voorschoten
Ell
Woensdrecht
Rotterdam
Herwijnen

Goes
Gouda
Groningen
Haarlem
Harderwijk
Heerenveen
Hoogeveen

Wilhelminadorp
Cabauw
Eelde
Schiphol
De Bilt
Eelde
Hoogeveen

Venlo
Vlissingen
Weert
Winschoten
Zaandam
Zoetermeer
Zwolle

Leeuwarden
Wilhelminadorp
Westdorpe
Herwijnen
Maastricht-Aachen
Airport
Arcen
Wilhelminadorp
Ell
Nieuw Beerta
Schiphol
Rotterdam
Heino

Wanneer een examenvoertuig tijdens de zomerbandenregeling niet voorzien is
van vierseizoenen- of zomerbanden én de actuele temperatuur bij aanvang van
het examen volgens de officiële waarnemingen van het KNMI 30 graden of meer
is, gaat het examen niet door vanwege een ‘ongeschikt voertuig’. De rijschool
heeft in dat geval geen recht op restitutie van het examengeld.
Bij de categorie BE gelden bovenstaande eisen alleen voor het trekkend voertuig
en niet voor de aanhanger.
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