Antwerpen
Voor personen met een beperking zijn er uitzonderingen voorzien, ongeacht de euronorm van het
voertuig. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn als volgt:
-

U, of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, heeft een parkeerkaart voor
personen met een beperking en geniet een verhoogde tegemoetkoming in de
gezondheidzorg. De titularis van het voertuig en de titularis van de parkeerkaart dienen op
hetzelfde adres te wonen.

OF
- U, of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, heeft een parkeerkaart voor
personen met een beperking en uw wagen is aangepast in functie van uw beperking.
Let op: het aangepaste voertuig moet ingeschreven zijn vóór 1 februari 2017.
OF
- Het voertuig is uitgerust met een ingebouwde rolstoellift.
In elk van de bovenstaande gevallen hebt u altijd gratis toegang tot de zone, u dient zich wel te
registreren. Dat kan online via www.slimnaarantwerpen.be/LEZ .
U kan ook een afspraak maken in het stadsloket (03/221.13.33) waar men voor u de aanvraag kan
indienen.
Brussel
Voor voertuigen met een beperking zijn er uitzonderingen voorzien, ongeacht de euronorm van het
voertuig. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn als volgt:
- Voertuigen die uitgerust zijn met een rolstoellift
OF
- Voertuigen die speciaal aangepast zijn voor het transport van personen met een handicap en
waarvan de eigenaar van de nummerplaat of een persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres
beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap; het voertuig moet zijn
ingeschreven vóór 1 januari 2018.
Voor sommige uitzonderingen zal vooraf een aanvraag moeten gebeuren, dit kan vanaf de zomer van
2018. Meer informatie hieromtrent volgt. Indien u bijkomende vragen heeft, kan u steeds telefonisch
contact opnemen via 02/775.75.75 of via mail: info@lez.brussel
U vindt meer informatie op volgende website: http://lez.brussels/nl/content/mijn-voertuig#nonconcernes
NB: de uitzonderingsmaatregels dienen nog definitief te worden vastgelegd door de Brusselse
wetgever.
Mechelen
Vanaf de zomer van 2018 wordt de lage emissie zone ook ingevoerd in Mechelen. De voorwaarden
en uitzonderingsmaatregels voor personen met een beperking zijn gelijk aan die van de stad
Antwerpen (zie bovenaan).
U vindt meer informatie op volgende website: https://www.mechelen.be/lage-emissiezone-lez

Willebroek
Vanaf de zomer van 2018 wordt de lage emissie zone ook ingevoerd in Willebroek. De voorwaarden
en uitzonderingsmaatregels voor personen met een beperking zijn gelijk aan die van de stad
Antwerpen (zie bovenaan).
U vindt meer informatie op volgende website: http://www.willebroek.be/nl/865/content/6510/lageemissiezone.html
Gent
Vanaf 2020 wordt de lage emissie zone ook ingevoerd in Gent.
Voor personen met een beperking zijn er uitzonderingen voorzien, ongeacht de euronorm van het
voertuig. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn als volgt:
Er dient minstens aan één van volgende voorwaarden voldaan te zijn:
- De eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, heeft
recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een
speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.
OF
- Het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft
daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie; de
eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, beschikt over een speciale
parkeerkaart voor personen met een handicap.
OF
- Het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet
voor de diensten aangepast vervoer.
U vindt meer informatie op volgende website: https://stad.gent/natuur-milieu/lage-emissiezone/faqlage-emissiezone

