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https://www.youtube.com/watch?v=3oetbfNS0To


• Waarom?

• Regelgeving

• Praktisch

• Communicatie



Waarom een lage-emissiezone?

verloren gezonde levensmaanden
kinderen / ouderen / zieken



Minder roet en fijn stof



Meer dan 
200 steden 
gingen 
Antwerpen 
voor



Roet



Regelgevend kader

Federaal - verkeersbord

• KB en MB van 21/7/2014 (Belgisch Staatsblad S 15/10/2014)

• Begrip lage-emissiezone in wegcode

• Verkeersborden voor begin LEZ (F117) en einde LEZ (F118)

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/10/15_2.pdf#Page13


Regelgevend kader

Vlaams kader

• Vlaams niveau bevoegd voor invulling verkeersbord LEZ
• Decreet 27/11/2015 en uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering 

26/2/2016

• Bepaalt categorieën van toegelaten voertuigen

• Bepaalt randvoorwaarden voor toelating andere categorieën

• Stelt databank met nummerplaten ter beschikking

• Stad bevoegd voor invoeren, beheren en handhaven LEZ
• Stad kan LEZ op gemeente- en gewestwegen invoeren via 

gemeentelijk reglement

• Stad kan onder bepaalde voorwaarden tegen betaling toelating 
verlenen aan andere voertuigen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015112709&table_name=wet


Lage-emissiezone Antwerpen
1 februari 2017



Handhaving met ANPR



Toegangsbeleid Antwerpen



Categorie M, N en T

Benzine
Aardgas-LPG

Vanaf 1/02/2017 Vanaf 1/01/2020 Vanaf 1/01/2025

Euro 6 toegang toegang toegang

Euro 5 toegang toegang toegang

Euro 4 toegang toegang toegang

Euro 3 toegang toegang toegang

Euro 2 toegang toegang geen toegang

Euro 1 toegang geen toegang geen toegang

Van vòòr de euronormen geen toegang geen toegang geen toegang



Categorie M, N en T

Diesel Vanaf 1/02/2017 Vanaf 1/01/2020 Vanaf 1/01/2025

Euro 6 toegang toegang toegang

Euro 5 toegang toegang toegang na betaling

Euro 4 toegang toegang na betaling geen toegang

Euro 3 met roetfilter toegang geen toegang geen toegang

Euro 3 zonder roetfilter toegang na betaling geen toegang geen toegang

Euro 2 geen toegang geen toegang geen toegang

Euro 1 geen toegang geen toegang geen toegang

Van vòòr de euronormen geen toegang geen toegang geen toegang



Mag mijn auto binnen in de LEZ?

1. euronorm niet aanwezig?

1

1

2. datum eerste inschrijving

2

2

Euronorm Vanaf

Euro 1 1/07/1992

Euro 2 1/01/1997

Euro 3 1/01/2001

Euro 4 1/01/2006

Euro 5 1/01/2011

Euro 6 1/09/2015

Referentie voor personenwagens



6 mogelijkheden

1. Automatisch op whitelist (Belgische nummerplaat)

2. Toegang mits registratie 

3. Tijdelijke toelating mits betaling vooraf 

4. LEZ-dagpas

5. Administratieve geldboete

6. Een alternatief kiezen



Deze wagens mogen automatisch binnen 
(2017 – 2019)

… als de wagen een Belgische of Nederlandse nummerplaat heeft

 benzine, LPG of aardgas met euronorm 1, 2, 3, 4, 5 of 6
 diesel met euronorm 4, 5 en 6
 diesel met euronorm 3 – roetfilter met Vlaamse premie
 landbouwvoertuig met emissienorm fase IIIa, IIIb en IV

 elektrisch, waterstof, plug-in-hybride
 hulpdiensten: ambulances, politie, brandweer
 vergunde uitzonderlijke transporten en kraanwagens



Deze wagens mogen binnen na registratie
(2017 – 2019)

 toegelaten voertuig met buitenlandse nummerplaat
 diesel met euronorm 3 – roetfilter zonder Vlaamse premie
 voertuig voor professioneel vervoer van personen met handicap
 auto van/voor persoon met een handicap die een speciale 

parkeerkaart heeft én
 die een aangepaste wagen 
 of recht heeft op verhoogde tegemoetkoming

Eenmalige registratie, uiterlijk 24 uur na binnenrijden van LEZ
Registratie vanaf november 2016 op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ

http://www.slimnaarantwerpen.be/LEZ


Deze wagens mogen binnen na betaling (2017 –

2019)

 diesel met euronorm 3 – zonder roetfilter
 ouder dan 40 jaar
 sommige beroepsgebonden dieselvoertuigen met euronorm 2
 algemeen belang
 interventies
 markten en foren

Vooraf registreren en betalen, vanaf november 2016 beschikbaar
3 soorten tarieven
Toelating voor dag, week, maand, drie maanden, zes maanden of jaar 
Hernieuwbaar



Tijdelijke toelating tegen betaling (2017 – 2019)

Voor tarieven: zie slimnaarantwerpen.be/LEZ

http://www.slimnaarantwerpen.be/LEZ


Deze wagens mogen binnen met LEZ-dagpas

 voertuig dat enkel tegen betaling binnen mag, 
maar waarvoor niet vooraf betaald werd

 elk ander voertuig dat normaal gezien niet binnen mag

35 euro per keer
Maximum 8 keer in loop van 12 maanden
Betaald en gebruikt tot op dag zelf en geldig tot volgende ochtend 6u00
Vanaf 1 februari 2017 aan parkeerautomaten en op slimnaarantwerpen.be/LEZ

http://www.slimnaarantwerpen.be/LEZ


Deze wagens krijgen een boete

 voertuig met toegang mits registratie, maar niet binnen 24 uur 
na binnenrijden van de LEZ geregistreerd

 voertuig dat in aanmerking komt voor tijdelijke toelating tegen 
betaling, maar dat niet aanvroeg en toch de LEZ betreedt

 voertuig zonder toegang en zonder LEZ-dagpas



Impact op wagenpark (stavaza begin 2016)

stijgt

daalt



(cijfers telkens bij invoering 2015 en verstrenging 2020)

• Zeer grote bijkomende reductie elementair koolstof (EC) (-30% en -69%)
• Grote bijkomende reductie fijn stof PM10 en PM2.5 (-32% en -41%)
• Bijkomende reductie stikstofdioxide (NO2) (-2% en -12%)

Impact op luchtkwaliteit en gezondheid

met LEZzonder LEZ



Communicatie

• Verandertraject 

• Eerste golf

• Gestart februari (1 jaar voor invoering)

• Focus op Antwerpen en rand

• Kennisstijging van 44 naar 94% (mei)

• Tweede golf

• Start eind oktober

• Uitbreiding naar Vlaanderen & buitenland



Bioscoop & ATV (februari 2016)

Nationaal (eind 2016)

https://youtu.be/0ZSqcMCf2Sk


Nieuwsbrief +
uitnodiging
infosessies

februari 2016

Bewonersbrief

oktober-november 2016



Affichecampagne 
rol auto-eigenaars

februari – maart 2016

vanaf november 2016



Website www.slimnaarantwerpen.be/LEZ

http://emissiezones-
checktool.antwerpen.be/#/checktool

http://www.slimnaarantwerpen.be/LEZ
http://emissiezones-checktool.antwerpen.be/#/checktool








En verder …

• Radiospots
• (Publi-)advertenties
• 4-talige websites en check/registratietool
• Toeristische beurzen buitenland
• Truckvertising & petrolvertising
• Parkeergarages, garagehouders, keuringcentra
• Citydressing
• …



Planning

• Vanaf 2e helft oktober 2016
• 2e golf communicatiecampagne

• Vanaf november 2016
• Start registraties
• Plaatsing informatieve wegwijzers

• Tegen februari 2017
• Plaatsing zonale borden

• Vanaf februari 2017
• Start handhaving



Informatie

www.slimnaarantwerpen.be/LEZ

info@stad.antwerpen.be

Stedelijke infolijn +32 (0)3 22 11 333

http://www.slimnaarantwerpen.be/LEZ
mailto:info@stad.antwerpen.be
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