


EUROPESE VERORDENING ETIKETTERING BANDEN

Verordening (EG) Nr. 1222/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad vereist dat alle banden* 
(zowel eerste montage als vervangingsmarkt) die 
worden geproduceerd vanaf 1 juli 2012 en binnen 
de EU worden verkocht vanaf 1 november 2012 
ofwel van een label moeten zijn voorzien of
vergezeld zijn van een label dat zichtbaar is
opgesteld in het verkooppunt. 

Doelstelling
-  De verkeersveiligheid bevorderen;
-  Het brandstofverbruik terugdringen en de uitstoot van
 broeikasgassen verminderen;
-  Het omgevingsgeluid terugdringen en het verkeer
 stiller maken.

De verordening mikt op een verhoging van de veiligheid 
en de efficiëntie, zowel economisch als wat het milieu 
betreft, van het wegverkeer. Dit gebeurt via de 
promotie van veilige en brandstofefficiënte banden met 
lage rolgeluidemissie.

Zelfcertificering
De bandenfabrikanten voeren zelf** de metingen uit, 
gebaseerd op geharmoniseerde testmethoden die 
betrouwbaar, nauwkeurig en reproduceerbaar zijn:
– Meting van Rolweerstandscoëfficiënt;
– Meting van Wet Grip Index;
– Meting van Extern Geluidsniveau.

* Inbegrepen zijn banden voor personenauto’s,
 lichte bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens.
 
De regelgeving is echter niet van toepassing op: 
-  motorfietsbanden
-  Vernieuwde / gecoverde banden
- Professionele off-road banden
-  Racebanden
-  Spijkerbanden
-  Reservebanden voor tijdelijk gebruik (T-type)
-  Banden met snelheidssymbool < 80km/u

               

 

Invoering
Europees

Bandenlabel

               



Rolweerstand

ROLWEERSTAND / BRANDSTOFEFFICIËNTIE 

Een van de factoren* die een invloed uitoefenen op de 
brandstofefficiëntie van een voertuig is de rolweerstand 
van de banden. De rolweerstand is direct van invloed op 
het brandstofverbruik en het milieu.

Die beïnvloeding ontstaat door de vervorming van de 
banden tijdens hun rotatie waardoor energieverlies in de 
vorm van warmte wordt veroorzaakt.

Hoe groter de vervorming, hoe hoger de rolweerstand 
en dientengevolge de hoeveelheid brandstof die nodig is 
om het voertuig voort te bewegen.

Een verlaagde rolweerstand leidt dus tot een lager 
brandstofverbruik en daardoor ook tot een reductie van 
de voertuigemissies, waaronder die van CO2. 

Op het nieuwe label worden verschillende klassen voor 
‘rolweerstand’ opgegeven, met A voor de meest en G 
voor de minst brandstofefficiënte band.

Ook al variëren de resultaten bij verschillende wagens of 
weersomstandigheden, dan nog kan het gebruik van een 
set banden uit de A klasse t.o.v. een set uit de G klasse 
het brandstofverbruik verminderen met 7,5% (of meer 
voor bedrijfswagens). 

Voor iemand die 15.000 km per jaar rijdt is de brandstof 
besparing gem. 75 liter per jaar!

* Van invloed op de brandstofefficiëntie zijn:



Grip op nat wegdek

GRIP OP NAT WEGDEK

De belangrijkste rol van een band is het bieden van vei-
ligheid - in alle omstandigheden. Het nieuwe bandenla-
bel richt zich op één onderdeel hiervan: de prestaties bij 
het remmen op een nat wegdek. De grip op nat wegdek 
wordt gemeten door het analyseren van de remafstand 
op een nat oppervlak.
Banden met een uitstekende grip op nat zorgen voor:
- een kortere remafstand op natte wegen;
- betere handlingprestaties op natte wegen;
- stabieler bochtenwerk en stuurgedrag op natte wegen.

Bij een noodstop kan de remafstand van banden uit
klasse A tot 30% korter zijn dan de remafstand van 
banden uit klasse G. Dat betekent – voor een personen-
wagen die 80 km/u rijdt – een remafstand die 18 meter 
korter is.    Het spreekt voor zich dat deze gegevens ook 
afhankelijk zijn van de eigenschappen van de auto en de 
algemene rijomstandigheden.

Testband / referentieband
Om de invloed van de testbaan zoveel mogelijk uit te 
sluiten wordt er gebruik gemaakt van een standaard 
referentieband. (SRTT: Standard Reference Test Tyre):
- Deze band is identiek voor alle bandenfabrikanten;
-  Iedere bandenfabrikant vergelijkt de grip van de
 te testen band met dezelfde referentieband;
- Asfalt wegdek met 0.5 - 1.5 mm waterdiepte;
- Remvertraging met ABS 80-20 km/u. (remafstand)
- Doordat de Wet Grip Index (WGI) is gebaseerd
 op de vergelijking tussen de te testen band en de
 referentieband, zijn de resultaten op iedere baan
 representatief.   



GELUID / GELUIDSEMISSIE

Geluidshinder (extern) door het verkeer is een belangrijk 
milieuprobleem en wordt bepaald door: 
- Verkeersintensiteit en voertuigtypes;
- Rijstijl;
- Interactie tussen band en wegdek.

Het rolgeluid wordt uitgedrukt in decibel (dB).
Het geluidsniveau van het rolgeluid is in drie categorieën 
ondergebracht en opgedeeld in geluidsemissieklassen 
volgens de nieuwe Europese regeling.
Deze (toekomstige) strengere Europese norm zal tussen 
2012 en 2016 van kracht worden.

We meten het geluid dat een band maakt als hij in 
contact komt met het wegdek. Het profiel van de band 
heeft een grote invloed op het geluid dat de band 
produceert. Er is een aanzienlijk verschil tussen het 
hoorbare externe geluid (buiten de auto) en het interne 
geluid (in de auto). Het nieuwe bandenlabel richt zich 
alléén op het externe bandengeluid. 

De afbeelding
1 zwarte geluidsgolf    = 3dB minder dan de     
   toekomstige, strengere
   Europese norm.
2 zwarte geluidsgolven  = voldoet nu al aan de
   toekomstige Europese norm
3 zwarte geluidsgolven  =  voldoet aan de huidige
   Europese norm. 

Geluid



Verantwoordelijkheden

1BANDENFABRIKANTEN

De Bandenfabrikanten verzekeren dat alle personen-
wagen- en bestelwagenbanden die geleverd worden 
aan bandenspecialisten en distributeurs voorzien zijn van 
een sticker op het loopvlak. Deze sticker geeft de waar-
den van de 3 specifieke onderwerpen aan (grip op nat, 
brandstofefficiëntie, geluid),

ofwel

verzekeren zij dat elke levering van 1 of meer identieke 
banden (personen- of bestelwagen) voorzien is van een 
uitgeprint label waarop de waarden van de 3 specifieke 
parameters staan.

Zij zorgen er ook voor dat op alle communicatiemiddelen 
en verkoopmaterialen de etiketwaarden (geluid, grip op 
nat en brandstofefficiëntie) duidelijk zichtbaar zijn:

- Alle promotiematerialen (folders, prijslijsten e.d.);
- Technische informatiematerialen;
- Websites*;
- Online bestelsystemen (e-commerce);
- Afleverbonnen;
- Facturen.

* Vermelding op de website is niet verplicht als er ook een
 fysiek verkooppunt is. Enkel voor pure on-line retailers
 (die geen eigen verkooppunt hebben) is het wel verplicht.

2BANDENSPECIALISTEN / DISTRIBUTEURS

Voor de banden voor personenauto’s en lichte bedrijfs-
voertuigen moeten zij ervoor zorgen dat: 

- op elke band het label duidelijk zichtbaar is, 

ofwel

- vóór de verkoop van de band de informatie op het   
 label aan de eindgebruiker wordt getoond en dat het 
 etiket in de onmiddellijke nabijheid van de band op 
 een duidelijk zichtbare plaats is aangebracht.

Indien de eindgebruiker de aangeboden banden niet 
kan bekijken, is de bandenspecialist of distributeur
verplicht om hem de informatie over het EU-bandenlabel 
te verstrekken vóór de verkoop afgesloten wordt.

Voor alle bandentypes (auto’s, lichte bedrijfsvoertuigen, 
vrachtwagens en bussen) moeten de distributeurs erop 
toezien dat de labelwaarden voor de aangekochte
banden ook vermeld worden op de factuur.



... de banden die op 1 november 2012 op de markt
 zijn, allemaal een label krijgen (hoe slecht de band   
 ook is). Maar dat dit gaat veranderen voor nieuwe
 banden vanaf 1/11/2012, aangezien er dan wel
 minimum prestaties aan de banden gesteld worden.
 
... de bandenfabrikanten, importeurs, groothandel
 dealers en garagisten moeten voldoen aan de nieuwe  
 wetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de
 nationale overheid om de strafmaat te bepalen.
 
... vanaf 1 juni 2012 gecommuniceerd MAG worden   
 over de specifieke bandenscores

... vanaf 1 november 2012 gecommuniceerd MOET
 worden over de specifieke bandenscores

... alle banden die verkocht worden in de 27 lidstaten
 van de Europese Unie moeten vanaf 1 november   
 2012 voldoen aan het nieuwe bandenlabel, ook
 niet-Europese banden.

... de DOT-code een wettelijke basis is voor het bepalen 
 van de productiedatum. 
 
 Deze DOT-code (of Tire Identification Number) bevat
 o.a. informatie over de plaats van productie en de
 productiedatum. De DOT-code is onderdeel van 

 gebruikt worden om de productiedatum te bepalen.

... vanaf 1/11/2014 banden met een G prestatie voor 
 rolweerstand en banden met een F prestatie voor grip 
 op natwegdek niet meer zijn toegestaan.

... de introductie van het bandenlabel een gradueel
 (geleidelijk) proces is, hebben bandenverkopers
 voldoende tijd om de bestaande bandenvoorraad te
 verkopen.
 Banden die geproduceerd zijn vóór 1 juli 2012
 (dotcode 2712) dienen niet verplicht voorzien te zijn  
 van het nieuwe label, maar de desbetreffende 
 informatie zal wel beschikbaar zijn bij de banden-  
 fabrikanten.

Wist u dat...



HET NIEUWE BANDENLABEL VERTELD U NIET ALLES!

Er zijn meer parameters (ook gelinkt aan veiligheid, 
prestaties en milieu) waar bandenontwerpers rekening 
mee dienen te houden. Niet alleen de 3 parameters die 
op het nieuwe EU-bandenlabel zullen worden vermeld, 
zijn van belang.

Enkele belangrijke criteria die niet op het EU-banden-
label voorkomen, zijn:
- weerstand tegen aquaplaning;
- handling op nat;
- handling op droog;
- remmen op droog;
- stabiliteit bij hoge snelheid;
- duurzaamheid.

Ook de onafhankelijke testinstanties voeren veeleisende 
en zeer professionele bandentesten uit. 
Tijdens die testen analyseren deze testinstanties
gemiddeld 15 verschillende prestatiecriteria.

Winterbanden
Winterbanden zijn ontwikkeld om goede prestaties te
leveren in winterse omstandigheden (sneeuw, ijs, nat 
weer, smeltende sneeuw,…) en bij lage en winterse
temperaturen. Deze banden zorgen voor een hoog
veiligheidsniveau in alle winterse omstandigheden.

Het bandenlabel geeft echter geen criteria weer die 
gerelateerd zijn aan specifieke winterse prestaties. 
Hierdoor is het mogelijk dat winterbanden minder goed 
presteren dan zomerbanden.

 

Let op...

Bandeneigenschappen zijn onderling moeilijk te 
verenigen.

“ Banden hebben een aantal kenmerken die elkaar
 onderling beïnvloeden. Het verbeteren van één
 parameter, zoals de grip op nat wegdek, kan nadelige  
 gevolgen hebben voor een andere parameter, zoals de  
 rolweerstand….”



WAT VERWACHT DE CONSUMENT?

Uit een marktonderzoek* blijkt dat de consument kiest 
voor een goede balans tussen de 4 belangrijkste
prestaties.

VEILIGHEID OP DROOG WEGDEK
“ Mijn veiligheid en die van mijn familie staat voorop”

VEILIGHEID OP NAT WEGDEK
“ Ik verwacht onder alle weersomstandigheden goede   
 prestaties van mijn banden”

BRANDSTOF BESPARING
“ Ik wil minder geld uitgeven aan brandstof”

LEVENSDUUR
“ Ik wil meer kilometers uit mijn banden halen en zo   
 zuiniger rijden”

De consument hecht dus ook zeer veel waarde aan de 
levensduur van een band.                            

Deze levensduur is echter niet vermeld op het etiket, 
maar zit wel in het verwachtingspatroon van de 
consument. De levensduur van een band heeft een
directe impact op het budget van de consument. 
Het verschil in levensduur tussen de verschillende typen 
banden op de markt is zeer groot: de ene band kan zelfs 
2 x langer meegaan dan de andere band. 
Het is belangrijk (service) om de consument hierover te 
informeren vóór het moment van hun aankoop.             

De eindgebruiker
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