
Minder oude wagens
Meer ademruimte

Alles wat u moet weten  

over de Lage-Emissiezone 

 in Gent (LEZ)



Waar komt de Gentse 

Lage-Emissiezone?

De Lage-Emissiezone komt in het gebied 

binnen de stadsring (R40), 

met uitzondering van:

• de stadsring zelf

• de volledige as Nieuwewandeling – 

Begijnhoflaan - Blaisantvest (N430)

• de in- en uitvalswegen naar parking 

Gent Zuid, dit zijn de B401, 

de F. Rooseveltlaan en de Zuidparklaan 

(N422) 

Ze zal dus samenvallen met de Gentse zone 30 

in de binnenstad.

Een Lage-Emissiezone (LEZ): 
wat & waarom? 
De Gentse binnenstad is vanaf 1 januari 2020 een Lage-Emissiezone (LEZ). 

Binnen die zone gelden strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor 

voertuigen. De meest vervuilende diesel- en benzinevoertuigen mogen dan 

dit gebied niet meer in.

Met deze ingreep wil het Gentse stadsbestuur de luchtkwaliteit in de stad 

verbeteren en zo ook de gezondheid van alle inwoners en haar bezoekers.

Bent u van plan om een tweedehandsvoertuig te kopen?

Wees dan extra alert en houd rekening met de euronorm (milieuklasse) 

waaraan de motor van het voertuig moet voldoen. Vanaf 2025 worden 

de toelatingsvoorwaarden strikter.
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Lage-Emissiezone

Gent in 2020

De LEZ geldt

• voor alle binnen- én buitenlandse 

voertuigen 

• voor benzine-, diesel- en 

aardgasvoertuigen (lpg)

• 24 uur per dag 

• 7 dagen per week

• en dit vanaf 1 januari 2020

De LEZ geldt niet voor

• bromfietsen en motorfietsen

• elektrische voertuigen, plug-in 

hybride voertuigen met 

een maximale CO2-uitstoot 

van 50 g/km

• voertuigen aangedreven 

door waterstof 

• voertuigen gebruikt door personen 

met een handicap, onder bepaalde 

voorwaarden 

• voertuigen voor toezicht, controle 

en onderhoud van infrastructuur en 

installaties van algemeen belang en 

prioritaire voertuigen

Bekijk alle voorwaarden 

op www.lez2020.gent
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Wilt u weten of uw voertuig binnen 

mag in de Gentse LEZ? 

Doe de test op www.lez2020.gent

Mag uw voertuig in de LEZ?

Dat hangt af van 2 dingen:

1. de euronorm (milieuklasse) van uw voertuig

2. de brandstof waarop uw voertuig rijdt

In de tabel hiernaast krijgt u een overzicht.

Wat is de euronorm?

De euronorm is een Europese milieuscore voor voertuigen. 

Hoe hoger de euronorm, hoe milieuvriendelijker het voertuig. 

Waar vindt u de euronorm van uw voertuig?

U vindt die op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig onder ‘milieuklasse’. 

Voor vrachtwagens en bussen wordt de euronorm aangeduid met een Romeins 

cijfer. Is de euronorm van uw voertuig niet bekend? Dan geldt de datum van 

eerste inschrijving zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs. Op de website 

van Stad Gent vindt u terug met welke euronorm uw eerste datum van 

inschrijving overeenkomt.



DIESEL vanaf 1/1/2020 vanaf 1/1/2025

Euro 6 vrije toegang vrije toegang

Euro 5* vrije toegang toegang na betaling

Euro 4 toegang na betaling geen toegang

Euro 3 geen toegang geen toegang

Euro 2 geen toegang geen toegang

Euro 1 geen toegang geen toegang

Ouder dan Euro 1 geen toegang geen toegang

BENZINE

AARDGAS
vanaf 1/1/2020 vanaf 1/1/2025

Euro 6 vrije toegang vrije toegang

Euro 5* vrije toegang vrije toegang

Euro 4 vrije toegang vrije toegang

Euro 3 vrije toegang vrije toegang

Euro 2 vrije toegang geen toegang

Euro 1 geen toegang geen toegang

Ouder dan Euro 1 geen toegang geen toegang

* Vrachtwagens boven 3,5 ton kunnen de vermelding EEV hebben. EEV is gelijkgesteld aan euronorm 5.

Overzicht Euronormen



De stad helpt u met 
subsidies en premies
Om u optimaal voor te bereiden op de invoering van de Lage-Emissiezone 

kunt u als Gentenaar gebruik maken van een aantal financiële maatregelen.

1. Particulieren

• Terugbetaling abonnement openbaar vervoer en/of subsidie voor 

elektrische twee- of driewielers bij het schrappen van een nummerplaat 

binnen het gezin (tot € 500).

• Terugbetaling inschrijvingsgeld autodelen (tot € 35). 

• Subsidie elektrische (€ 6000) of CNG-deelwagen (€ 1000).

2. Slooppremie voor inwoners van de Lage-Emissiezone 

Woont u in de toekomstige Lage-Emissiezone en hebt u een oude benzine- 

of dieselwagen die niet binnen mag in de zone, dan kunt u bij de stad een 

slooppremie aanvragen. Voor benzinevoertuigen bedraagt de premie € 750 

en voor dieselvoertuigen € 1000.



3. Rechtspersonen en zelfstandigen

• Subsidie publieke laadpaal voor elektrische wagens (€ 1000).

• Subsidie elektrische twee- of driewieler bij het slopen van 

een bromfiets (tot € 400).

• Subsidie elektrische taxi (€ 3000).

• Subsidie elektrische (€ 3000) of CNG-deelwagen (€ 1000).

Bekijk alle steunmaatregelen en bijhorende voorwaarden 

op www.lez2020.gent



GENTINFO 

09 210 10 10 

gentinfo@stad.gent

www.lez2020.gent
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MEER INFO:


