
Vanaf mei 2021 
Nieuwe regels voor bandenlabelling 

 
 
 
 
De labeling van autobanden werd in 2012 verplicht. De Europese Unie wil daarmee bereiken dat 
de consument bewust kan kiezen voor banden die minder brandstof verbruiken en die veiliger en 
stiller zijn.  
 
 
De etiketten vermelden vandaag de score die de band haalt voor: 

- Brandstofefficiëntie 
- Remmen op een nat wegdek 
- Het rolgeluid   

 
 

 

 

Vanaf mei 2021: TWEE NIEUWE PARAMETERS 

De nieuwe voorschriften worden ook van toepassing op lichte en zware industriële 
voertuigen, en leggen een label op dat vollediger en gedetailleerdere informatie bevat dan 
het huidige label.  

Het nieuwe etiket zal nóg duidelijker maken welke invloed de band heeft op 
het brandstofverbruik en op de veiligheid. 

De Europese Unie zoekt bovendien verder hoe ze een aanzienlijk effect kan realiseren op de 
vermindering van de uitstoot dankzij de nieuwe etikettering. Het doel is om 
een energiebesparing te realiseren die overeenkomt met het elimineren van 4 miljoen auto's per 
jaar van de weg.  
 

Volgens gegevens van de Europese Commissie neemt de rolweerstand van de banden van een 
auto tussen 20% en 30% van zijn brandstofverbruik op. Een lagere rolweerstand zal bijgevolg 
een belangrijke invloed hebben op het brandstofverbruik.  

 

 

 

 



GESCHIKT VOOR DE WINTER 

Het nieuwe label zal vanaf mei 2021 een optie introduceren met een indicatie die aangeeft of de 
banden geschikt zijn om op sneeuw en/of ijs te rijden. De twee nieuwe pictogrammen komen 
bovenop de parameters die op dit moment al zijn aangegeven. 

Nieuwe parameter 1: Winterbanden zullen op het label het 3-Peak-Mountain-Snow-Flake met 
de sneeuwvlok meekrijgen. Dat symbool staat vandaag al vermeld op winterbanden, maar nog 
niet op het label.  

 

 

Nieuwe parameter 2: Banden die geschikt zijn voor het rijden op ijs, zullen een naar boven 
wijzende driehoek op hun label vertonen. 

 

 

De nieuwe etikettering moet ook worden vermeld op banden voor zware industriële voertuigen, 
die tot nu toe niet onder dergelijke voorschriften vielen. 

  



 

Ontwerp 

De nieuwe etiketten zullen er als volgt uitzien, waarbij de symbolen voor winterbanden en ijsbanden 

vanzelfsprekend enkel worden voorzien op de daartoe geschikte banden. 

 


