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De European Tyre and Rubber
Manufacturers’ Association
(ETRMA) is de Europese
belangenorganisatie voor bandenen rubberfabrikanten. Ze is de
stem van de bandenindustrie
in Europa en behartigt in de
eerste plaats de belangen van
de fabrikanten op Europees
en internationaal niveau op
het gebied van regelgeving
en aanverwanten.
Personenwagens
Vrachtwagen/bus
Tractor

De ETRMA is samen met haar leden
vastberaden de milieu-impact van
banden te beperken en tegelijkertijd
hoogwaardige normen te garanderen voor
de veiligheidsprestaties van banden.
De organisatie bestaat uit afzonderlijke
fabrikanten en nationale bandenfederaties die
de sector willen verbeteren. Enerzijds door
beleidsinformatie te bezorgen en anderzijds
door scholing te voorzien binnen verschillende
domeinen zoals economie, gezondheid en
veiligheid, milieubescherming en transport.
De ETRMA heeft samengewerkt met de
Europese Commissie en andere relevante
instellingen in opdracht van de bandensector
om de invoering van het EU-bandenlabel

Lichte vracht
Motorfiets

te bevorderen. Zo krijgen consumenten
voldoende informatie over de veiligheidsen andere prestaties van de banden.
Om goede gewoonten te bevorderen heeft ze
basisrichtlijnen en aanbevelingen uitgewerkt
voor bandenspecialisten en consumenten. Ze
worden in dit mediapakket toegelicht. Het bevat
informatie waarmee de waardeketen haar beste
ervaringen kan delen met de consumenten
over de hantering, opslag, levensduur,
basisveiligheid en het onderhoud van banden.
Alle informatie is online beschikbaar met
inbegrip van de vertaalde verhalen, beelden
met hoge resolutie, infografieken en video’s
van voldoende kwaliteit om ze uit te zenden.

leer meer over het EU-bandenlabel op:

www.etrma.org/tyres/tyre-labelling

Transport

Transport

Uitladen

Uitladen

Opslag

Opslag
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Do’s en don’ts - Hoe banden opslaan?
De Europese bandenindustrie
is een van de meest
gesofisticeerde sectoren ter
wereld. Ze omvat fabrikanten
van technologisch geavanceerde
banden voor personen- en
bedrijfswagens tot netwerken
van specialisten die banden
leveren en onderhouden om
het Europese verkeer in alle
veiligheid te laten verlopen.
Elke band die een fabriek van een lid van
ETRMA verlaat, ondergaat een strenge
kwaliteitscontrole en wordt onder optimale
omstandigheden getransporteerd naar de
locaties waar de banden gemonteerd worden.
Nadat de banden de fabriek verlaten, hebben
de producenten geen controle meer over de
omstandigheden waarin de banden worden
opgeslagen. Hoewel banden erg duurzaam
zijn en bestand tegen de meeste zaken die
ze tegenkomen, is het belangrijk dat ze in de
juiste omstandigheden worden opgeslagen. Zo
blijven de banden die op een voertuig worden
gemonteerd in de best mogelijke conditie.

De Europese bandensector1 heeft enkele
eenvoudige richtlijnen gegeven voor de dealers
om hun voorraad klaar voor gebruik te houden.
Banden moeten vrij van druk opgeslagen
worden, zonder invloed van andere krachten
die voor permanente vervormingen kunnen
zorgen. Een doeltreffende manier om dit te
doen is de banden verticaal opbergen naast
elkaar op rekken. Een eenvoudig alternatief is
ze horizontaal op elkaar stapelen, maar niet
te hoog. Dit kan het echter moeilijker maken
om de banden onderaan de hoop te pakken.
Mogelijk moet een band dan verschillende
keren tijdens de opslag gehanteerd worden1.
Voor de band is dat niet erg, maar het is
vervelend en tijdrovend voor de persoon die de
stapels beheert. Banden die op deze manier
gestapeld worden, mogen niet rechtstreeks
op de vloer worden gelegd. Ze moeten
opgeslagen worden op een pallet of een
andere drager die de band afschermt van de
temperatuur en de vochtigheid van de vloer.
De fysieke omstandigheden van de ruimte
waarin de banden worden opgeslagen
zijn belangrijk, maar niet ingewikkeld. De
ruimte moet op ‘kamertemperatuur’ zijn:
niet te warm en niet te koud. De ruimte
moet verlucht worden en de banden
mogen niet in rechtstreeks zonlicht staan.
Banden worden ook best niet opgeslagen
in een ruimte waar ook chemicaliën,
reinigingsproducten of olie staan.
Dealers hebben een eigen systeem
om de inventaris van de banden bij te
houden en beslissen zelf hoe ze best hun
voorraad opslaan, bijvoorbeeld volgens
fabrikant of maat. Bandenspecialist
Peter Buijs is een dealer uit Amsterdam.
Hij adviseert het volgende:

1

European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) en de European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO)

“Op het vlak van opslag zijn er een paar
eenvoudige zaken die je kunt doen om de
voorraad die je nodig hebt bij te houden op de
plaats waar je hem nodig hebt. Zorg er voor de
goede orde voor dat je de levering van banden
meteen opbergt wanneer die toekomt.
Om de efficiëntie van de opslagfaciliteit
te verbeteren, horen dealers een
FIFO-voorraadrotatiesysteem te
hanteren (First In First Out).
Wij slaan onze banden op volgens fabrikant
en maat en ook volgens snelheidsindex. Een
ongeoefende collega kan die sneheidsindexen
makkelijk door elkaar halen. De bandenmonteurs
zijn allemaal getraind en controleren de banden
voor ze worden geplaatst, maar opslaan op deze
manier voorkomt dat iemand terug moet naar
het rek om een verkeerde band om te wisselen.
We trainen ons personeel ook om de banden
op de juiste manier te hanteren. Anders
kunnen ze zwaar en moeilijk te hanteren
zijn. Het is een goed idee om de grotere
maten en run-flat-banden lager in het rek
te plaatsen omdat die het zwaarst zijn.”
De regels voor het opslaan van banden
gelden voor nieuwe banden en voor banden
die opgeslagen worden wanneer ze niet
nodig zijn, bijvoorbeeld in landen waar men
zomer- en winterbanden moet afwisselen.
De ETRMA vraagt bandendealers ook
hun klanten in te lichten over hoe ze hun
reservebanden best opslaan. Als de wielen
en banden moeten opgeslagen worden als
een volledige eenheid met wiel en band
samen, moeten de banden opgeblazen
blijven en worden de wielen en banden
best op elkaar gestapeld. Als de banden
op wielen zijn gemonteerd is het ook
mogelijk de wielen en banden aan een muur
te hangen, zolang de haak geen schade
toebrengt aan het wiel of de band.
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Banden juist opslaan
De ETRMA heeft een
handige gids gemaakt
om bij te houden. Hij kan
gedownload en afgedrukt
worden om te tonen in
de dealerships, als een
handige herinnering aan
de correcte manier om
banden op te slaan.
WEL:

download infographic:

www.tyreaware.org/storing-tyres-correctly

LICHT:

WEL opslaan in zwak
kunstlicht

NIET opslaan onder sterk
kunstlicht met een hoge uv

NIET in rechtstreeks
zonlicht

NIET in heel warme
omstandigheden

NIET in heel koude
omstandigheden

Opslaan in zwak kunstlicht
Op een constante
kamertemperatuur bewaren

TEMPERATUUR:

Opslaan onder droge
omstandigheden
Opslaan in niet al te volle
opslagruimtes
	Gemonteerde banden verticaal
opbergen zonder druk
Opslagfaciliteiten
voldoende verluchten.

WEL bij
kamertemperatuur

NIET:
Opslaan in rechtstreeks zonlicht
of onder sterke uv-straling
Bewaren in erg warme of erg
koude omstandigheden

OMGEVING:

Bewaren in natte of vochtige
omstandigheden

WEL
droog
houden

Banden opslaan in de buurt
van elektrische machines die
vonken kunnen afgeven
Opslaan in opslagruimtes
met solventen, brandstoffen,
smeermiddelen, chemicaliën,
zuren of ontsmettingsmiddelen
Opslaan op een manier die voor
samendrukking of permanente
vervorming zorgt.

NIET in klamme,
vochtige, natte
omstandigheden

WEL in
verluchte
zones

NIET opslaan in de
buurt van solventen,
brandstof,
smeermiddelen,
chemicaliën,
zuren of ontsmettingsmiddelen

WERKWIJZE AANBEVOLEN
DOOR BANDENSPECIALISTEN:
Opslaan in rekken
Opslaan volgens snelheidsindex

STAPELEN:

	Sla veelgevraagde banden op in
makkelijk te bereiken rekken
	Plaats grotere banden op lage rekken
	Implementeer een FIFOvoorraadrotatiesysteem
(First In First Out)
Zorg ervoor dat alle personeelsleden
op gepaste wijze getraind en ingelicht
worden over de correcte procedures
om de voorraad te hanteren.

WEL gemonteerde banden
opbergen in een verticale positie,
zonder spanning. Een voorraadrotatie doorvoeren
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NIET opstapelen of opslaan op een
manier waarbij om het even welke
kracht voor samendrukking of
permanente vervorming kan zorgen

Feiten over profieldiepte

De bandenindustrie roept bestuurders op eenvoudige veiligheidscontroles
op de banden van hun voertuigen uit te voeren om er zeker van te zijn
dat ze veilig blijven en overeenkomen met de wetgeving.

De banden zijn het enige contactpunt tussen
het voertuig en de weg. Een band moet het
hebben van zijn loopvlakpatroon om voldoende
grip te voorzien om te stoppen, te sturen en
te rijden. Autobanden met minder dan 1,6 mm
profieldiepte zijn gevaarlijk en verboden. Bij
een auto met een minder diep bandenprofiel
treedt er al aquaplaning op bij een snelheid
die 40 % lager ligt. Dat is een van de redenen
waarom een band vervangen moet worden
wanneer de profieldiepte 1,6 mm bedraagt.
Bestuurders moeten regelmatig de
profieldiepte van hun banden controleren. Dat
is een eenvoudig proces dat kan uitgevoerd
worden aan de hand van de slijtageindicatoren. Deze indicatoren zijn op elke
band aanwezig. Heel wat bestuurders weten
niet dat ze geen bijzondere uitrusting nodig
hebben om hun banden te controleren.

Slijtage-indicatoren zijn rubberen
ophogingen die uitsteken binnen de
hoofdgroeven. Zodra de groef ernaast
afgesleten is tot aan het minimumniveau,
moet de band vervangen worden.
Consumenten kunnen ook de profieldiepte
controleren met een eurostuk (of een
muntstuk van 20 pence voor het Verenigd
Koninkrijk). De vergulde rand moet nog
afgedekt worden door het profiel. Alle
vier de banden moeten gecontroleerd
worden en elke groef moet gecontroleerd
worden op minstens twee plaatsen.

Bovendien is het nodig regelmatig
visuele controles uit te voeren om er
zeker van te zijn dat de banden zich nog
binnen de wettelijke limiet bevinden.
De bandendruk hoort overeen te komen met
de aanbevelingen van de autofabrikant.

Om de prestatie en veiligheid te maximaliseren
moeten bestuurders de Europese
profieldiepteregelgeving naleven. De nationale
regels voor winterbanden, waaronder die over
de profieldiepte, verschillen van land tot land.

leer meer op:

www.tyreaware.org/tread-depth
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Correct opblazen
Er zijn verschillende factoren
die de prestatie en de
levensduur van een band kunnen
beïnvloeden. De Europese
bandenindustrie moedigt
gebruikers aan het belang van
correct opgeblazen banden
te erkennen en te begrijpen.

Bepaalde factoren zoals overladen en
buitensporige snelheid bij het nemen van
een bocht zullen de band extra beschadigen
en uiteindelijk leiden tot bandproblemen.
Maar een band kan ook meer schade
oplopen als hij te hard is opgeblazen.
Bestuurders moeten er zich steeds bewust
zijn dat de bandendruk kan verminderen door
doordringing of weersveranderingen. Ook een
beschadiging van de rand, klep of band kan
leiden tot wijzigingen in de bandendruk.

Correct opgeblazen banden presteren
beter op veiligheid, leiden tot energieefficiënter rijden en zijn milieuvriendelijker.
De juiste bandendruk wordt geleverd door
de autofabrikanten en kan op verschillende
plaatsen op het voertuig gevonden worden.
Bandenspecialisten worden verzocht
hun klanten op gepaste wijze de correcte
bandendruk voor hun set banden bij te brengen.

De Europese bandensector beveelt aan de
banden minstens één keer per maand te
controleren met een geijkte drukmeter om de
goede werking te verzekeren. Banden kunnen
opgeblazen worden bij bandenspecialisten,
servicecenters en benzinestations. Dit
wordt het best gecontroleerd voor een
rit wordt aangevat, want warme banden
kunnen andere metingen opleveren.
Bestuurders moeten rekening houden
met de lading van het voertuig zoals
opgegeven in de handleiding van het
voertuig, de deur van het voertuig, het
handschoenenkastje of op de brandstofklep.
Een bandendruk-monitoringsysteem
(TPMS) is een waardevol hulpmiddel dat
voorkomt dat er gereden wordt met een
te lage bandendruk en het waarschuwt
de bestuurder als de druk wijzigt.
TPMS is verplicht in nieuwe voertuigen in
de EU en de bandensector wil dit graag
uitgebreid zien naar bedrijfsvoertuigen.

Een ongepaste bandendruk bij banden
die onvoldoende zijn opgeblazen, kan op
verschillende manieren een negatieve invloed
hebben. Een band verkeerd oppompen kan:

De ETRMA beveelt aan dat bestuurders de
bandendruk op gepaste wijze controleren
om een maximale veiligheid op de weg
te verzekeren en de levensduur en de
prestatie van de band te verbeteren.

• De wegligging verslechteren
• Zorgen voor onregelmatige slijtage
• De band vanbinnen beschadigen
• Bandproblemen veroorzaken
• De band oververhitten
• De levensduur van de band verkorten
• Langere remafstand.
Waar uw bandendruk vinden:

b.

c.

a.

e.

d.

In het handschoenenkastje
Het controlelampje over de
bandendruk op uw dashboard

In de handleiding van het voertuig

Het belang en de voordelen van een correcte bandendruk kunnen eenvoudig
worden aangetoond met het kruiwagenexperiment. Een kruiwagen met een zware
lading kan vlot voortgeduwd worden met banden die goed opgeblazen zijn. Dezelfde lading valt steeds moeilijker onder controle te houden en te manoeuvreren als
de bandendruk te laag is. Leer meer op:

Op de binnenzijde van uw deur

www.tyreaware.org/correct-inflation

Aan de binnenkant van de brandstofklep
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Wanneer u iets voelt Negeer nooit een grote bult of kuil
De meeste bestuurders zullen
het gevoel wel kennen: een
vreemd geluid of een klap
wanneer een wiel in een grote
kuil in de weg terechtkomt.
Een verstandige bestuurder zal dan even
langs de kant gaan staan van zodra dat veilig
kan, om eventuele schade aan de band te
controleren. Bij een hevige impact hoort de
band verwijderd te worden en zo snel mogelijk
door een specialist onderzocht te worden.
Maar het is uiteraard nog beter goed op de
wegomstandigheden te letten, voorzichtig te
rijden en uit te kijken voor puin en kuilen.
Sommige schade is onmiddellijk zichtbaar
zoals een uitpuilende bandwand of een scheur
in het oppervlak. Botsingen met stoepranden,
kuilen of puin kunnen evenwel ook interne
schade veroorzaken die net zoals de duidelijk
zichtbare schade een groot veiligheidsrisico
inhoudt. In een put rijden kan diverse bandof wielproblemen veroorzaken. De initiële
impact kan zorgen voor kromgetrokken wielen
of voor barsten of bulten in een band.
De bandensector beveelt bestuurders
aan steeds veilig de weg op te gaan.

Om schade te
voorkomen door putten
in de weg, moet u als
bestuurder altijd:
Waakzaam zijn
Een veilige afstand
houden ten opzichte van
de bestuurder voor u
Alert blijven voor verkeer
of voetgangers voordat
u een put ontwijkt
Op uw snelheid letten
Niet onnodig remmen
Het stuur juist
vasthouden voor
de beste controle
en prestaties
Controleer regelmatig de
bandendruk. De correcte
druk kunt u terugvinden
in de benzinedop, in
de handleiding van
het voertuig en/of de
het deurframe aan de
bestuurderszijde.
Maar laat ons realistisch
zijn… Weinig bestuurders
hebben zich nooit
ergens zorgen over
moeten maken. Waar
het vooral om gaat is
op een verantwoorde
manier te handelen bij
dergelijke gelegenheden
en ervoor te zorgen
dat alles veilig is
Vraag het aan een expert.

leer meer op:

www.tyreaware.org/bumps-and-potholes
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Kijk op winterbanden
In Europa krijgt rijden in winterse omstandigheden lokaal
steeds meer aandacht. Bij snel dalende temperaturen,
hevige sneeuwval en beijzelde wegen stijgt de vraag om
over te schakelen naar winterbanden. De bandenindustrie
beveelt overeenkomstig de lokale regelgeving sterk aan
winterbanden te gebruiken zodat bestuurders geholpen worden
bij het rijden in gevaarlijke winterse omstandigheden.
Winter- en zomerbanden vertonen significante
en complexe verschillen. Een voertuig met
winterbanden kan vlotter en veiliger rijden op
aangevroren en natte wegen. Winterbanden
vertegenwoordigen een productsegment met
specifieke bandentechnologieën bedoeld
voor een optimaal rijgedrag in sneeuw, op
ijs en meestal bij lagere temperaturen.
Een combinatie van speciale chemische
samenstellingen en loopvlakpatronen die
specifiek zijn ontworpen voor winterse
omstandigheden, verbeteren de grip
en de tractie van de band aanzienlijk.
De statistieken wijzen op de duidelijke
voordelen van winterbanden in de passende
klimatologische omstandigheden.
In 2009 voerde de Belgische Commissie van
bandenfabrikanten, Pneuband, een reeks testen
uit die bewezen dat een voertuig uitgerust
met winterbanden en rijdend tegen 90 km/u
in natte omstandigheden bij een temperatuur
van 2°C, 11 m sneller tot stilstand kwam dan
een voertuig met zomerbanden. Bij sneeuw
zal een voertuig met winterbanden tegen
een snelheid van 50 km/u bij het remmen,
31 m sneller stoppen dan een voertuig met
zomerbanden, dat er 62 m over doet2.

Gegevens uit een recente sectorcampagne
tonen aan dat het gebruik van winterbanden
op personenauto’s het aantal ongevallen
door een gebrek aan grip bij winterse
omstandigheden met 46% verkleint. Om
de prestatie en veiligheid te maximaliseren,
hoort elk wiel uitgerust te worden met een
winterband. Als de winterbanden slechts op
één as worden vervangen, wordt aanbevolen
de winterbanden te plaatsen op de achteras
om controle en grip te behouden.
Bestuurders kunnen best op voorhand
winterbanden plaatsen zodat ze
volledig uitgerust zijn voor de
wijzigende rijomstandigheden als de
winter zich effectief aandient.
De Europese bandensector stelt dat
bestuurders de levensduur van hun zomeren winterbanden kunnen verlengen en
kunnen genieten van meer veiligheid en
betere prestaties door de juiste banden
te gebruiken voor elk seizoen.

Bovenop de algemene M+S sneeuwbanden,
moeten winterbanden voor extreme
wintercondities voldoen aan een minimum
prestatieniveau voor zowel remafstand als
grip. Als een band deze testen doorstaat,
kan hij gemarkeerd worden met het driepiek berg met sneeuwvlok symbool.
Bestuurders in Noorse landen en Rusland
moeten ervoor zorgen dat ze hun voertuigen
uitrusten met ijsgrip- of Noorse banden om
de extreme sneeuw- en ijswegen te trotseren
Deze banden kunnen al dan niet uitgerust
zijn met spijkers. Het zijn winterbanden met
een zachte chemische samenstelling.

leer meer op:

www.tyreaware.org/winter-tyres
2

Pneuband, Federauto, testomstandigheden: Continental, VW
Golf, 205/55R16, remsnelheid 50>0 km/u, -5℃, 2009
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Feiten en cijfers over levensduur
Banden zijn geen voeding en ze hebben dus ook geen houdbaarheidsdatum. De omstandigheden
van het gebruik van de band zoals de lading, de snelheid, de bandendruk, wegproblemen of
schade beïnvloeden de levensduur van de band. De levensduur van een band is afhankelijk van
de manier waarop de band opgeslagen werd zoals de temperatuur, vochtigheid en positie.
Barsten tussen bandenprofielen

Bandenspecialisten en bestuurders spelen
een zeer belangrijke rol bij het verzekeren
dat de banden veilig presteren. Er zijn
heel wat manieren om de levensduur van
de band positief te beïnvloeden en te
controleren dat de banden veilig blijven.
Banden moeten van de voertuigen gehaald
worden als het profiel afgesleten is tot
op de minimumdiepte overeenkomstig
de EU-wetgeving, als er tekenen zijn van
sneeën, barsten, bulten, zonneschade
of van verkeerd gebruik zoals een te
lage bandendruk of overbelasting.
Gezien het intensieve gebruik van banden is
het raadzaam alle banden (en reservebanden)
waarmee auto’s, motors, lichte vrachtwagens,
caravans, vrachtwagens, aanhangwagens
en tractors zijn uitgerust, regelmatig
te inspecteren. De sector benadrukt de
rol van de gebruiker voor de zorg en het
onderhoud. Een band die correct wordt
onderhouden is een band die lang meegaat.
De sector beveelt de consument aan om de
banden maandelijks te controleren op de

Schade aan de zijwand

juiste bandendruk en slijtage van het profiel
en om regelmatig te zorgen voor rotatie,
balancering en uitlijning. Zowel handen als
ogen zijn nuttig om tekenen op te sporen
dat een band best vervangen kan worden.

mogelijke indicaties van een te vervangen
band of van mechanische slijtage die
voor bandenproblemen kan zorgen.

Deze aanbevelingen en richtlijnen kunnen
echter niet garanderen dat een band geen
intern, niet op te sporen probleem heeft
waardoor hij niet verder gebruikt kan worden.
Bestuurders moeten ook letten op
toegenomen lawaai of trillingen. Beiden zijn

Voertuig- en bandenfabrikanten werken samen
om producten te creëren die een behoorlijke
tijd meegaan en veilig gebruikt kunnen
worden. Hiervoor worden in toenemende
mate complexe technologieën in de banden
verwerkt. Voor efficiënte prestaties van
zowel het voertuig als de banden op de
lange termijn is onderhoud essentieel.

Hoeveel van uw band staat in contact met de weg bij 1 mm water?
Rijsnelheid
75km/h

Profieldiepte
band

De levensduur van een band wordt beïnvloed
door de omstandigheden waarin hij wordt
gebruikt. Omdat deze omstandigheden erg
kunnen variëren, valt het bij de productie
moeilijk te voorspellen hoelang een band
zal meegaan. Hoe ouder de band, hoe groter
echter de kans dat hij vervangen moet worden
door gebruiksomstandigheden of slijtage.

Bulten in de bandwand

100km/h

Nieuwe
band

Versleten
band

leer meer op:

www.tyreaware.org/service-life
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De waarheid over het reservewiel - Waarom
het belangrijk is uw reservewiel te behouden
De Europese bandensector
verzoekt bestuurders
hun reservewiel niet te
veronachtzamen en regelmatig
de betrouwbaarheid van het
reservewiel te controleren.
Beschikken over een bruikbaar
reservewiel kan het verschil
maken tussen een lekke band
die een kort ongemak vormt
of een voertuig dat uren
naast de weg moet staan.
Er was een tijd dat reservewielen identiek
waren aan en verwisselbaar waren met de
andere banden van het voertuig. Maar de
meeste voertuigconstructeurs leveren nu

reservewielen die er anders uitzien en een
ander formaat hebben dan de normale wielen.
Dergelijke noodreservewielen of thuisbrengers
zijn gebruikelijk onderworpen aan bepaalde
snelheids- en afstandsbeperkingen, die
worden toegelicht op het wiel zelf.
Typisch is de maximumsnelheid van 80
km/u omdat een wiel dat niet overeenkomt
met de andere wielen, de hantering en
dynamica van het voertuig beïnvloedt
vooral tegen hogere snelheden.
Er kunnen ook beperkingen zijn voor
de positie van het reservewiel op een
voertuig en een maximale afstand. Steeds
vaker leveren autoconstructeurs zelfs
helemaal geen reservewiel meer. Alle
reservewielen voor tijdelijk gebruik zijn
louter bedoeld als noodvervanging om het
voertuig tot bij een hersteller te krijgen.

Steeds vaker worden voertuigen niet
geleverd met een reservewiel maar met
alternatieve oplossingen voor mobiliteit
zoals run-flat-banden waar men nog een
stukje mee kan rijden als ze plat zijn of
ingebouwde dichtingsproducten.
Bestuurders moeten weten waarmee
hun voertuig is uitgerust om het hoofd
te kunnen bieden aan alle urgenties.
Na een lekke band is het belangrijk dat de
band meteen hersteld of vervangen wordt en
dat u de bandencentrale raadpleegt over het
herpositioneren van de wielen op het voertuig.
Een reservewiel in goede staat bewaren is niet
alleen een goede gewoonte, het is ook een
wijze beslissing om te voorkomen dat u strandt
langs de weg. Sommige wegenhulporganisaties
rekenen een meerkost aan als ze u moeten
komen helpen met een lekke band en u niet
over een bruikbaar reservewiel beschikt.

Hoe kunnen bestuurders hun
banden grondig onderzoeken?
Elke bestuurder heeft de verantwoordelijkheid om zijn banden,
profieldiepte en bandendruk visueel te onderzoeken. Dit om te
zorgen voor een maximale verkeersveiligheid en bandenprestatie.
U kan de profieldiepte van de banden makkelijk controleren door te kijken naar de
slijtage-indicatoren (Tread Wear Indicators of TWI) op zes plaatsen op de band.
Voor wie hier niet bekend mee is: een slijtage-indicator is een rubberen ophoging
die uitsteekt binnen de hoofdgroef. Als het blokje begint te verslijten, is de groef
afgesleten tot op het minimumniveau en moet de band vervangen worden.
De EU bepaalt dat autobanden voor personenwagens een minimumdikte van 1,6 mm
moeten hebben. Controleer alle groeven. Een verkeerde diepte is onveilig. En zoals
altijd raadpleegt u bij twijfel best een specialist. Bestuurders kunnen best hun voertuig
regelmatig naar een bandenspecialist te brengen voor een bandencontrole.
Bestuurders moeten onmiddellijk een specialist raadplegen als ze blazen,
scheuren of sneden opmerken die het karkas of de koordlaag van de band
blootleggen. Of als een band een hevige schok heeft ondergaan die interne
schade veroorzaakt kan hebben. Botsen tegen de stoep of rijden in een kuil kan
zulke schade opleveren en kan de veiligheid van een band kan beïnvloeden.
Banden met tekenen van ozonbarsten moeten vervangen worden. U weet wel: die lelijke kloven
of een spinnenweb aan scheurtjes. Bestuurders moeten regelmatig hun bandenspanning
controleren – dat is zowel voor de veiligheid als voor de brandstofefficiëntie belangrijk.
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Wanneer vervangt
u best uw banden?
Een nieuwe set banden kopen is een noodzakelijke investering
om ervoor te zorgen dat het voertuig veilig blijft en optimale
prestaties levert. De banden zijn de enige onderdelen
die het voertuig verbinden met de weg. Zorgen voor de
veiligheid betekent daarom zorgen voor de banden.
Een goede en correct onderhouden set
banden draagt enorm bij tot de prestatie
en de zuinigheid van een voertuig. De kost
weegt niet op tegen de veiligheidsvoordelen.
Beschadigde banden niet vervangen kan
ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid.
Bandenspecialisten en consumenten
spelen beiden een curciale rol op het vlak
van bandenveiligheid. Er zijn verschillende
factoren die de veiligsprestatie van een
band kunnen beïnvloeden. Tijdens de
levensduur van een band kunnen bestuurders
makkelijk het grootste deel van het geplande
onderhoud aan een band zelf uitvoeren
en enkel een bandenspecialist raadplegen
wanneer er een probleem is of wanneer
de band vervangen moet worden.
Hoewel moderne banden sterk zijn, kunnen
lekke banden nog steeds voorkomen. Het
is cruciaal dat een bandenspecialist een
controle uitvoert om te bekijken of een
lekke band verwijderd moet worden of
toch nog veilig gerepareerd kan worden.
Als een band enige tekenen vertoont van
moeheid hoort een band niet langer thuis op
de weg. Er zijn veel factoren die beïnvloeden
hoelang een band het zal uithouden zoals het
voertuigtype, het soort wegoppervlak en de
rijstijl. Bestuurders moeten daarom waakzaam
blijven en regelmatig controles uitvoeren.

Wegen zijn onvoorspelbare plaatsen die soms
vol liggen met scherp puin of bezaaid zijn met
diepe kuilen die een band kunnen beschadigen.
Het is belangrijk te inspecteren op zoek naar
eventuele schade veroorzaakt door een schok.
Abnormale of ongelijke slijtage van de
band kan wijzen op een probleem met de
uitlijning van het wiel, de balans van het
wiel of een verkeerde bandendruk. Hoewel
het soms onmogelijk is te weten dat een
mechanische factor de banden beïnvloedt
tot er onverwachte schade optreedt, blijft
het duur om een band slecht of snel te laten
verslijten door een verkeerde bandendruk.
Plaats hetzelfde soort band op de vier
wielposities en leef de verschillen na qua
aanbevolen druk tussen de voor- en de
achterwielen en de belastingsrichtlijnen
voor de beste prestaties. Dit is erg
belangrijk wanneer zomerbanden worden
vervangen door winterbanden.
Het is essentieel dat de consumenten
hun banden regelmatig controleren en
ze regelmatig laten inspecteren door
specialisten of onmiddellijk wanneer
ze schade of moeheid merken.
De slimme automobilist haalt via regelmatig
onderhoud het maximum uit zijn banden en
zijn voertuig. Herkennen wanneer banden
vervangen moeten worden, hoort daar ook bij.
De wettelijke limiet van de EU voor de
profieldiepte van personenwagens is 1,6 mm.
De EU-wetgeving verzekert dat
personenwagens, bedrijfsvoertuigen en
aanhangwagens regelmatig gecontroleerd
worden, via de technische keuring of
wegcontroles. Ook de banden moeten tijdens
deze inspecties gecontroleerd worden.

De volgende omstandigheden
zijn redenen voor het mislukken
van rijwaardigheidstests3:
• Het plaatsen van banden met een
verkeerde maat, overbelasten,
geen of het verkeerde keurmerk of
categorie niet in overeenstemming
met de vereisten met een
invloed op de rijveiligheid.
• Te lage laadcapaciteit of
snelheidscategorie voor
het huidige gebruik
• Verschillende bandenmaten op
dezelfde as of op dubbelwielen
• Banden met een verschillende
opbouw (radiaalband/
diagonaalband) op dezelfde as
• Ernstige schade of sneden in de band
• Karkas of koordlaag is
zichtbaar of beschadigd
• Slijtage-indicator wordt zichtbaar
• Profieldiepte niet in overeenstemming
met de vereisten
• Band raakt andere vaste delen
van het voertuig wat veilig
rijden onmogelijk maakt
• Band wrijft tegen andere
onderdelen (flexibele onderdelen
tegen opspattend water)
• Band wrijft tegen andere onderdelen
(veilig rijden wordt niet verhinderd)
• Coverbanden stemmen niet
overeen met de vereisten
• Karkas of koordlaag is aangetast
• Bandendruk-monitoringsysteem
werkt slecht of band duidelijk
te weinig opgeblazen
• Bandendruk-monitoringsysteem
(TPMS) werkt duidelijk niet.
3
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 3 april 2014
betreffende de periodieke technische controle
van motorvoertuigen en aanhangwagens en
tot intrekking van richtlijn 2009/40/EG
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Corporate Members

National Associations

BELGIUM

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

Pneuband,
Commission of tyre
producers

Rubber
Manufacturers’
Association of Finland

French Rubber
and Polymer
Industry Association

Organisation of the
German Manufacturers
of Tyres and Technical
Elastomers Products

Hungarian Tire
Association

www.pneuband.be

www.kumiteollisuus.fi

www.lecaoutchouc.com

www.wdk.de

www.hta.org.hu

ITALY

NETHERLANDS

POLAND

SPAIN

UK

Italian Rubber
Manufacturers’ Association

Dutch Rubber
Manufacturers’ Association

Polish Tyre Industry
Association

National Association of
the Rubber Industries

The British Tyre
Manufacturers’ Association

www.federazionegommaplastica.it

www.vereniging-nvr.nl

www.pzpo.org.pl

www.consorciocaucho.es

www.btmauk.com

www.tyreaware.org
info@etrma.org
+32 2 218 49 40
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