
Uitgebreid overzicht toelatingsvoorwaarden en tarieven 
Gentse lage-emissiezone 

 

Toelatingstarieven voor de ‘oranje’ categorie 

Dieselvoertuigen met euronorm 4 zijn tussen de 9 en 12 jaar oud. Een oudere wagen, maar daarom 

nog niet afgeschreven. Speciaal voor de eigenaars van die voertuigen is er een uitzondering voorzien: 

zij kunnen de LEZ inrijden tegen betaling van een toelatingstarief. Stad Gent gebruikt voor deze 

maatregel het Vlaams kader dat de lage-emissiezones regelt.  

De tarieven zijn afhankelijk van het uitstootgemiddelde van het voertuig en de duur van de toelating. 

De prijzen die nu voorliggen op de gemeenteraad variëren van 25 euro (voor 1 week) tot 345 euro 

(voor 1 jaar) voor een personenwagen. Voor kleine bussen en lichte bestelwagens tot 3,5 ton liggen 

de bedragen tussen 35 euro (voor 1 week) en 825 euro (voor 1 jaar). Voor een vrachtwagen of 

touringcar schommelt het tussen 45 euro (voor 1 week) en 1150 euro (voor 1 jaar). 

Verlaagd tarief kwetsbare doelgroepen 

Inwoners van de LEZ die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg 

betalen een lager tarief voor een voertuig uit de ‘oranje’ categorie. Zij betalen slechts 40% van het 

standaardtarief. 

 

Aangepaste voorwaarden voor specifieke voertuigen 

Voor sommige voertuigen gelden er bovendien andere voorwaarden of aangepaste tarieven vanwege 

hun specifieke functie. Marktwagens of voertuigen voor ambulante handel die niet aan de 

toelatingsvoorwaarden voldoen mogen de LEZ nog in, maar betalen daarvoor een verhoogd tarief. 

Voor marktkramers komen er eveneens flankerende maatregelen. Voor foorwagens wordt een 

systeem met dagpassen ingevoerd. Ook voertuigen die ouder zijn dan 40 jaar mogen de LEZ nog in. 

 

Toelatingsvoorwaarden voor de ‘rode’ categorie: LEZ-dagpas 

LEZ-dagpas 

Voertuigen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, kunnen maximaal 8 keer per 

kalenderjaar een LEZ-dagpas kopen. Die pas geeft 1 dag toegang tot de lage-emissiezone en kost 35 

euro, net zoals in Antwerpen of Brussel. Er is een uitzondering voor foorwagens; hiervoor kan men 12 

dagpassen per jaar aanvragen. 

Wie niet aan de voorwaarden voldoet en toch zonder toelating de LEZ binnenrijdt, krijgt bij 

vaststelling een boete. Het bedrag dat hiervoor aan de gemeenteraad voorgelegd wordt, ligt op 150 

euro. 

 

 

 



 

Eenmalige verlenging slooppremie én verhoogde slooppremie voor laagste inkomens 

Voor de personenwagens van de inwoners van de LEZ die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen 

en die niet in aanmerking komen voor een tijdelijke toelating, voorziet Stad Gent sinds midden 2017 

als enige stad in België een slooppremie. Die bedraagt 1.000 euro voor een oude dieselwagen en 750 

euro voor een oude benzinewagen. Stad Gent engageert zich om die slooppremie éénmalig te 

verlengen tot juli 2020.  

Voor inwoners uit de laagste inkomenscategorie wordt bovendien een verhoogde slooppremie van 

respectievelijk 1.125 euro en 1.500 euro voorzien en dit met terugwerkende kracht. De verlenging en 

het invoeren van de verhoogde slooppremie zullen worden voorgelegd ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad van juni. 

 

 

Uitgebreide communicatiecampagne en ondersteunende maatregelen 

De informatiecampagne rond de invoering van de lage-emissiezone startte al in het najaar van 2017. 

Stad Gent koos bewust voor een lange aanloopperiode waarin Gentenaars zich zo goed mogelijk 

konden voorbereiden. In aanloop naar 2020 schakelt de informatiecampagne een versnelling hoger. 

Inwoners, ondernemers en bezoekers worden de komende maanden geïnformeerd via folders, 

affiches, filmpjes, infosessies en een radiocampagne. Na goedkeuring door de gemeenteraad van 

dinsdag 23 april is alle praktische informatie terug te vinden op www.lez2020.gent 

http://www.lez2020.gent/
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Overzicht 2: Tarieven vanaf 1 januari 2020 
 


