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Lage-emissiezone Gent
sinds 1 januari 2020
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WAT IS DE LAGEEMISSIEZONE (LEZ)?
R4

P+R

SINT-AMANDSBERG

Om de luchtkwaliteit te verbeteren is de Gentse
binnenstad of de zone binnen de stadsring (R40)
sinds 1 januari 2020 een lage-emissiezone. Enkel
voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden
voldoen mogen dan nog in de zone rijden.

HOE HERKEN JE DE LEZ?
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WEGEN DIE NIET TOT
DE LEZ BEHOREN
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R40 stadsring
N430 as Nieuwewandeling – Blaisantvest
B401 op- en afrit E17
N422 in- en uitvalswegen Parking Gent-Zuid
Toegangsweg Parking AZ Sint-Lucas
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MERELBEKE

bereikbaar
zonder de LEZ in te rijden
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MAG JOUW
VOERTUIG
IN DE LEZ?

Check de euronorm
van je voertuig

Dat hangt af van:
de euronorm
de brandstof

WAAR VIND JE
DE EURONORM?

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van je voertuig onder ‘milieuklasse’.
Vind je de euronorm daar niet terug? Dan
bepaalt de datum van eerste inschrijving of
je voertuig de LEZ in mag rijden of niet.
Meer info op www.lez.gent

LEZ ?

Check jouw voertuig
op www.lez.gent.

www.lez.gent

Toegelaten?
Dan hoef je niets te doen.
Niet-toegelaten?
Regel meteen je toegang.
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Check of je voertuig binnen kan

Benzine/CNG/LNG/LPG

€0

Benzine/CNG/LNG/LPG

€ 25/week*
€ 50/maand*
€ 130/4 maanden*
€ 345/jaar*

op
tot 1 dag na het binnenrijden
.

*Deze tarieven gelden
voor een personenwagen.

Vermijd een boete
In de lage-emissiezone staan er slimme camera’s. Die lezen de nummerplaat van je auto.
Voertuigen die niet aan de voorwaarden voldoen, krijgen een boete van 150 euro.
Let op: een toegelaten voertuig met een buitenlandse nummerplaat, behalve Nederland,
moet ten laatste 24 uur na betreden van LEZ registreren!

WIE KAN EEN TOELATING KOPEN?
Rijd je met een dieselvoertuig met euronorm 4? Dan kun je een toelating kopen om de LEZ in te rijden. Dat geeft je de tijd om een alternatief
te zoeken. In 2025 worden de voorwaarden voor de LEZ immers strenger.
De tarieven verschillen naargelang de voertuigcategorie.
Je vindt de tarieven voor een toelating op www.lez.gent.

WIE KAN EEN LEZ-DAGPAS KOPEN?
Mag je voertuig niet in de LEZ rijden? Tot 8 keer per jaar kun je een
LEZ-dagpas voor je voertuig kopen. Met die pas mag je een dag in de LEZ
rijden. De pas kost 35 euro. Hij is geldig op de gekozen dag tot zes uur ’s
ochtends de dag nadien.

WIE MOET ZIJN VOERTUIG REGISTREREN?
Je hebt een beperking

• Is je wagen toegelaten? Je kunt de lage-emissiezone vrij in- en uitrijden.
• Is je wagen niet toegelaten? Dan kan je de wagen eenmalig registreren.
Check de voorwaarden op www.lez.gent.
Je hebt een voertuig met een buitenlandse nummerplaat
• Is je wagen toegelaten? Dan moet je de wagen eenmalig registreren.
• Is je wagen niet toegelaten? Kijk dan of je een toelating of LEZ-dagpas kunt
kopen.
Registreren is gratis en kan tot 1 dag nadat je de LEZ binnenreed.
Na registratie kun je de LEZ vrij in- en uitrijden.

ANDERE STEDEN?

• De LEZ-regels zijn in alle Vlaamse steden dezelfde.
Registreer je een voertuig voor de LEZ
van Gent? Dan geldt dat vanaf 2020 ook voor
de LEZ van Antwerpen, en omgekeerd.
• De toelatingen en voorwaarden kunnen
verschillen. De informatie voor Antwerpen vind
je op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ
• De LEZ-regels in Brussel zijn niet dezelfde als in Vlaanderen.
De Brusselse regels zijn terug te vinden op www.lez.brussels.

HOE CONTROLEERT
DE STAD JOUW
VOERTUIG?
Sinds 1 januari 2020 staan
er in de lage-emissiezone
slimme camera’s. Eens je de
lage-emissiezone inrijdt, lezen
de camera’s je nummerplaat.
Voertuigen die niet aan de
voorwaarden voldoen, krijgen
een boete van 150 euro.

DE STAD HELPT
JE OP WEG
Overweeg je om minder met de
wagen te rijden? Check dan op
www.lez.gent of je als
Gentenaar in aanmerking komt
voor subsidies.

MEER INFO
OF HULP NODIG?
www.lez.gent
lez@stad.gent
09 210 10 30

www.lez.gent
lez@stad.gent
09 210 10 30

MEER INFO

V.u.: Mieke Hullebroeck, algemeen directeur - Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent — 2021

Disclaimer: Opgelet, deze folder bevat niet alle details over de LEZ en is onderhevig aan
mogelijke wijzigingen in de wetgeving. Voor de meest recente versie, ga naar www.lez.gent.

CHECK JE
WAGEN OP
www.lez.gent

