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Lage-emissiezone Gent
vanaf 1 januari 2020
Informeer tijdig uw klanten, leveranciers en personeel
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Wat is de lageemissiezone (LEZ)?
R4

P+R

De zone binnen de stadsring (R40) wordt vanaf 1 januari
2020 een lage-emissiezone. Oude diesel- en heel oude
benzinevoertuigen mogen die zone dan niet langer inrijden.

Waarom komt de LEZ er?
SINT-AMANDSBERG

Minder uitstoot is goed voor ieders gezondheid, ook die
van uw klanten, leveranciers en personeel. Zo blijft Gent
R4
een trekpleister waar het aangenaam
vertoeven, winkelen
en werken is.

Hoe herkent u de LEZ?
Als u
binnenrijdt
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Z ONE

E17

GENTBRUGGE

E17

P+R
P+R

R

RELBEKE

Welke wegen horen niet tot
de LEZ?
·
·
·
·
·

R40 stadsring
N430 as Nieuwewandeling – Blaisantvest
B401 op- en afrit E17
N422 in- en uitvalswegen Parking Gent-Zuid
Toegangsweg Parking AZ Sint-Lucas
R4

Klanten, personeel of bezoekers die met een oudere
wagen rijden, kunnen parkeren in de Parking GentZuid of op de park-and-rides aan de rand van de stad
(www.stad.gent/park-and-ride).

Mag uw voertuig in de LEZ?
Dat hangt af van de euronorm en de brandstof van uw voertuig.

Euronormen voor auto’s (cat. M1), bussen en autocars (cat. M2 en M3),
bestelwagens (cat. N1) en vrachtwagens (cat. N2 en N3) vanaf 1 januari 2020
EURONORM

DIESEL

BENZINE, LPG, CNG EN LNG

Euro 6/VI

toegang

toegang

Euro 5/V**

toegang

toegang

Euro 4/IV

toegang tegen betaling

toegang

Euro 3/III

geen toegang*

toegang

Euro 2/II

geen toegang*

toegang

Euro 1/I

geen toegang*

geen toegang*

Ouder dan Euro 1

geen toegang*

geen toegang*

*Mogelijkheid om LEZ-dagpas te kopen. Maximaal 8 dagen/jaar.
**Voor vrachtwagens boven de 3,5 ton wordt soms de vermelding EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) gebruikt.
Deze EEV is gelijkgesteld aan Euronorm 5/V

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig onder ‘milieuklasse’.
Vindt u de norm daar niet terug? Kijk dan naar de datum van eerste inschrijving.

LEZ ?
www.lez2020.gent

Check het voertuig
Adviseer uw klanten, leveranciers en
personeel om vooraf hun voertuig te
checken op www.lez2020.gent.
Wilt u dat in hun plaats doen? Dan
moet u weten over welke voertuigcategorie, brandstof en euronorm
het gaat.

Vanaf het najaar van 2019 is het mogelijk om een voertuig te
registreren of een toelating te kopen op www.lez2020.gent

Wie moet zich
registreren?

Wie kan een toelating
kopen?

Rijdt u of uw bezoeker (klant, leverancier,
personeel,...) met een van onderstaande
voertuigen? Dit voertuig dient geregistreerd te worden voor het de LEZ inrijdt.

Wie met een dieselvoertuig met
euronorm 4 rijdt, kan een toelating
tegen betaling kopen. Zo hebben uw
bezoekers de tijd om uit te kijken naar een
alternatief, want in 2025 verstrengen de
voorwaarden volgens het Vlaamse kader.

•

een voertuig met een buitenlandse
nummerplaat dat aan de
toelatingsvoorwaarden voldoet

•

een voertuig van een persoon met
een beperking dat niet aan de
toelatingsvoorwaarden voldoet

•

een specifiek voertuig zoals een
mobiele kraan of een uitzonderlijk
transport

Registreren kan online en is gratis. U kunt
zich registreren tot 24 uur nadat u de LEZ
binnenreed. Registreerde u uw voertuig
in Gent? Dan bent u ook geregistreerd in
Antwerpen
(www.slimnaarantwerpen.be/LEZ).
Dat geldt niet voor Brussel.

Rijdt u of uw bezoeker met een van
onderstaande voertuigen? Dan gelden er
specifieke voorwaarden en aangepaste
prijzen om de LEZ in te rijden:
•

Dieselvoertuigen voor ambulante
handel, markten en foren. Oudere
voertuigen in deze categorie kunnen
mits betaling toegang krijgen tot de
LEZ-zone.

•

Specifiek uitgeruste dieselvoertuigen
voor toezicht, controle en onderhoud
van installaties en infrastructuur
van algemeen belang of voor
noodoperaties.

Wie kan een LEZ-dagpas kopen?
Is uw voertuig of dat van uw bezoeker niet toegelaten? Dan kunt u tot 8 keer per jaar een
LEZ-dagpas voor het voertuig kopen. Met die pas mag u 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.
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GentLevert toont oplossingen voor
duurzame belevering van de binnenstad. Zoekt u nieuwe manieren van
belevering of biedt u duurzame
logistieke oplossingen aan, neem dan
contact op via info@gentlevert.be

Zowel de bussen van De Lijn, schoolbussen en bussen van organisaties
als toeristische autocars moeten
aan de toelatingsvoorwaarden
voldoen. Check vooraf of de bus de
lage-emissiezone mag inrijden.

Bent u een marktkramer of hebt
u een foorwagen? Dan gelden
er specifieke maatregelen.
Meer info op www.lez2020.gent
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Klanten of dagjestoeristen met
een niet toegelaten wagen kunnen
parkeren in Parking Gent-Zuid of op
een van de park-and-rides.

Hoe controleert de
Stad het voertuig?

De Stad helpt Gentse
ondernemers op weg

Vanaf 1 januari 2020 staan er
slimme camera’s op de grens met
de LEZ. Zij scannen de nummerplaat van het voertuig. Voldoet
het voertuig niet aan de voorwaarden? Dan volgt een boete
van 150 euro.

Check op www.lez2020.gent
of u als Gentse ondernemer
in aanmerking komt voor een
subsidie.
De LEZ-coach van de Stad Gent
helpt in geval van specifieke
vragen over de lage-emissiezone. Wenst u een afspraak met
de LEZ-coach, mail dan naar
lez@stad.gent.

Vragen?
www.lez2020.gent
lez@stad.gent
09 210 10 30

MEER INFO

www.lez2020.gent
lez@stad.gent
09 210 10 30

V.U.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur – Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2019
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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.lez2020.gent.
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