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Resultaten Winterbandenonderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Het Verbond van Verzekeraars heeft begin januari 2012 een onderzoek verricht onder de 
Nederlandse consument om te onderzoeken wat hun opinie is over winterbanden en hoe zij 
de rol van verzekeraars hierbij zien. Het onderzoek is gehouden onder in totaal 518 
consumenten (met en zonder auto). Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 5 t/m 11 januari 
2012 en is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. 
 
Resultaten onderzoek 
 
1.   Heeft u op dit moment winterbanden onder uw auto? 

 % autobezitters 

Ja 31 
Nee 61 
Nee, maar ik heb ze wel besteld  1 
Nee, maar ik heb wel vierseizoenenbanden 7 
Weet ik niet   1 

 
2.   Bent u van plan om deze winter nog winterbanden aan te schaffen? 

 % autobezitters zonder winterbanden 

Ja 1 
Nee 90 
Weet ik niet   9 

 
Indien 2=b 
3a.   Waarom bent u niet van plan om winterbanden aan te schaffen? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 % autobezitters zonder winterbanden 

Ik rijd weinig 42 
Ik vind het te duur  32 
Ik zie het nut er niet van in 24 
Het brandstofverbruik is hoger  0 
Andere reden, namelijk … 19 
Weet ik niet 1 

 
Indien 1=a of c 
3b.   Waarom heeft u winterbanden aangeschaft/besteld? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 % autobezitters met winterbanden 

Winterbanden zijn veiliger  83 
Ik ga met de auto op vakantie naar winterse    
gebieden (in die landen zijn winterbanden 
soms verplicht) 

 
 

24 
Ik rijd veel 21 
Het brandstofverbruik is lager 6 
Andere reden, namelijk … 12 
Weet ik niet 1 

 
4.   Stelling: ‘Elke auto moet winterbanden hebben in de winter’ 

 % Nederlanders 

Helemaal mee eens 9 
Mee eens 21 
Neutraal 29 
Mee oneens 24 
Helemaal mee oneens 14 
Weet ik niet 3 
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5.   Stelling: ‘Automobilisten die zonder winterbanden een ongeluk veroorzaken, moeten zelf  
   opdraaien voor alle kosten’ 

 % Nederlanders 

Helemaal mee eens 3 
Mee eens 7 
Neutraal 25 
Mee oneens 34 
Helemaal mee oneens 29 
Weet ik niet 3 

 
6.   Stelling: ‘Automobilisten die winterbanden hebben, moeten korting op hun auto- 

  verzekeringspremie krijgen’ 

 % Nederlanders 

Helemaal mee eens 9 
Mee eens 32 
Neutraal 22 
Mee oneens 20 
Helemaal mee oneens 13 
Weet ik niet 4 

 
7.   Stelling: ‘Winterbanden moeten verplicht worden voor alle auto’s in Nederland’ 

 % Nederlanders 

Helemaal mee eens 9 
Mee eens 15 
Neutraal 26 
Mee oneens 30 
Helemaal mee oneens 16 
Weet ik niet 3 

 


