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1 Inleiding 

Lage emissiezones (LEZ’s) zijn inmiddels ingevoerd in een zeventigtal steden en gemeenten in 

Europa. Een lage emissiezone is een ruimtelijk begrensd gebied binnen een stad of gemeente of 

haven, waar bepaalde toegangsbeperkingen gelden om een verbetering van de luchtkwaliteit te 

bereiken. In deze studie onderzoeken we de wenselijkheid en de haalbaarheid van het invoeren en 

beheren van één of meerdere lage emissiezone(s) (LEZ) in de stad Antwerpen. 

Ons onderzoek start met het zoeken naar een geschikte locatie, grootte en afbakening van één of 

meerdere al dan niet gedifferentieerde lage emissiezones in de stad Antwerpen. We onderzoeken de 

impact op mobiliteit, omgevingslucht en geluid. De focus ligt telkens op de effecten van de 

invoering van een LEZ. De absolute grootte van verkeersvolumes, emissies, concentraties en geluid 

hebben eerder een indicatief karakter. We gaan vooral na of de invoering van een LEZ in 

Antwerpen kan leiden tot een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. 

Daarna worden de randvoorwaarden, het vereiste kader en de noodzakelijke maatregelen om te 

kunnen overgaan tot de invoering en het beheer van een LEZ in de stad Antwerpen bestudeerd. 

Daarbij wordt aandacht besteed aan de wettelijke mogelijkheden en beperkingen en aan de 

praktische keuzes aangaande technische uitwerking en handhavingsmethodes. We onderzoeken de 

mogelijkheden voor flankerend beleid en we houden rekening met het maatschappelijk draagvlak en 

met lopende projecten en mobiliteitsplannen.  

Tenslotte voeren we een kosten-baten analyse uit. We proberen de verschillende financiële en 

maatschappelijke kosten en baten die gepaard gaan met de invoering van een LEZ in Antwerpen in 

kaart te brengen.  

Het rapport is opgebouwd als volgt: In Hoofdstuk 3 worden de gebiedsafbakening en de 

toegangsvoorwaarden vastgelegd. Daarnaast worden de milieueffecten op emissies, concentraties, 

en geluid onderzocht. Hoofdstuk 4 beschrijft de verschillende aspecten van de praktische invoering 

van een LEZ. Het gewenste kader en de vereiste randvoorwaarden worden bestudeerd. In 

Hoofdstuk 5 wordt de kosten-baten analyse uitgevoerd. We starten met Hoofdstuk 2 waarin de 

belangrijkste bevindingen samengevat.  
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2 Beleidssamenvatting 

2.1 Inleiding 

Een lage emissiezone (LEZ) is een ruimtelijk begrensd gebied binnen een stad of gemeente of 

haven, waar bepaalde toegangsbeperkingen gelden om een verbetering van de luchtkwaliteit te 

bereiken. In deze studie onderzoeken we de wenselijkheid en de haalbaarheid van het invoeren en 

beheren van één of meerdere lage emissiezone(s) (LEZ) in de stad Antwerpen. 

Ons onderzoek start met het zoeken naar een geschikte locatie, grootte en afbakening van één of 

meerdere al dan niet gedifferentieerde lage emissiezones in de stad Antwerpen. We onderzoeken de 

impact op mobiliteit, omgevingslucht en geluid. We gaan na of de invoering van een LEZ in 

Antwerpen kan leiden tot een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. 

Daarna worden de randvoorwaarden, het vereiste kader en de noodzakelijke maatregelen om te 

kunnen overgaan tot de invoering en het beheer van een LEZ in de stad Antwerpen bestudeerd. 

Daarbij wordt aandacht besteed aan de wettelijke mogelijkheden en beperkingen en aan de 

praktische keuzes aangaande technische uitwerking en handhavingsmethodes. We onderzoeken de 

mogelijkheden voor flankerend beleid en we houden rekening met het maatschappelijk draagvlak en 

met lopende projecten en mobiliteitsplannen.  

Tenslotte voeren we een kosten-baten analyse uit. De verschillende financiële en maatschappelijke 

kosten en baten die gepaard gaan met de invoering van een LEZ in Antwerpen worden in kaart 

gebracht.   

 

2.2 Gebiedsafbakening, toegangsvoorwaarden en milieueffecten 

2.2.1 Gebiedsafbakening 

Uit onderzoek naar buitenlandse LEZ’s blijkt dat het meestal gaat om aaneengesloten zones rond 

het stadscentrum, die afgebakend worden door rivieren of ringwegen en gekenmerkt worden door 

een hoge bevolkingsdichtheid. Wanneer we de principes op basis waarvan LEZ’s afgebakend 

worden in het buitenland toepassen op de stad Antwerpen, resulteert dit in een drietal mogelijke 

afbakeningen: 

 LEZ Binnenstad, afgebakend door de Schelde en de Leien. 

 LEZ Kernstad, afgebakend door de Schelde en de Singel. 

 LEZ Agglomeratie, afgebakend door de gemeentegrenzen van de stadsagglomeratie 

Antwerpen. 

Voor bovenstaande gebiedsafbakeningen bepalen we de te verwachten effecten van een LEZ op de 

emissies van stikstof (NOX, NO2) en fijn stof (PM10, PM2.5 en EC). Dit zijn de meest relevante 

polluenten in het kader van luchtkwaliteit. Op het vlak van milieu-effectiviteit stellen we vast dat de 

LEZ Kernstad de meest efficiënte zone is. De LEZ Binnenstad en de LEZ Agglomeratie zijn per 

oppervlakte-eenheid behoorlijk minder effectief dan de LEZ Kernstad.  

Naast de milieueffecten zijn er ook andere factoren die meespelen bij het bepalen van de 

gebiedsafbakening:  
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 duidelijkheid en eenvoud 

 handhaafbaarheid 

 aanwezigheid van een geschikte route voor doorgaand verkeer 

 mogelijkheid tot flankerend beleid 

 complementariteit met het mobiliteitsbeleid van de stad.  

Ook op basis van deze criteria scoort de LEZ Kernstad het best. Deze zone wordt dan ook 

geselecteerd als lage emissiezone voor de stad Antwerpen. 

2.2.2 Toegangsvoorwaarden 

Volgende toegangsvoorwaarden worden opgelegd in 2015 en in 2020; de opgelegde restricties 

worden strenger in verloop van de tijd: 

 

 

Deze toegangsvoorwaarden zijn in overeenstemming met buitenlandse voorbeelden en zijn 

aanvaardbaar op basis van de te verwachten milieueffecten en op basis van de maatschappelijke 

aanvaardbaarheid gegeven de samenstelling van het huidige wagenpark. In 2015 voldoet 74,6% van 

de voertuigen aan de voorgestelde toegangsvoorwaarden, 9,7% van de voertuigen voldoet niet, en 

15,7% van de voertuigen wordt toegelaten tot de LEZ indien ze over een roetfilter beschikken.     

2.2.3 Milieueffecten 

De polluenten die in deze studie beschouwd worden zijn stikstofoxiden (NOX, NO2), fijn stof 

(PM10, PM2.5) en elementair koolstof (EC) als aparte fractie. Dit zijn de meest relevante polluenten 

in het kader van luchtkwaliteit. Door Europa worden bepaalde grenswaarden opgelegd voor de 

concentraties aan NO2, PM10 en PM2.5. Voor EC bestaan voorlopig geen richtlijnen, maar er zijn 

aanwijzingen dat deze polluent de meest schadelijke is voor de gezondheid.  

In de autonome evolutie (zonder invoering van een LEZ), worden van 2008 over 2015 naar 2020 

reeds behoorlijke reducties vastgesteld in de emissies van PM10, PM2.5 en EC. Deze reducties 

worden veroorzaakt door de autonome verschoning van het wagenpark. De invoering van een LEZ 

leidt tot bijkomende reducties in de emissies van NO2 (-2% in 2015 tot -12% in 2020), tot 

significante bijkomende reducties in de emissies van PM10 en PM2.5 (-32% in 2015 tot -41% in 

2020) en tot zeer sterke bijkomende reducties in de emissies van EC (-30% in 2015 tot -69% in 

2020). De verkeersbijdrage aan de totale concentratie van deze polluenten daalt in dezelfde mate.  

Door het invoeren van een LEZ daalt de NO2 concentratie, vooral in 2020 (maximaal tot -4 

µg/m3), maar deze daling volstaat doorgaans niet om de door Europa opgelegde jaargemiddelde 

grenswaarde van 40 µg/m3 te halen. Bijkomende maatregelen blijven noodzakelijk.  

De door de invoering van een LEZ verkregen reducties in totale concentraties PM10 en PM2.5 zijn 

relatief klein, omdat de verkeersbijdrage aan de totale concentraties van deze polluenten klein is. 

Met om het even welke transportgerelateerde maatregel kunnen voor deze stoffen slechts beperkte 

Personenwagen - diesel Euro 3 + roetfilter

Personenwagen - benzine Euro 1

Vrachtwagen (diesel) Euro 4

Personenwagen - diesel Euro 5

Personenwagen - benzine Euro 2

Vrachtwagen (diesel) Euro 5

2015

2020
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effecten verwacht worden. Voor PM10 zijn bijkomende maatregelen nodig om op de belangrijke 

verkeersaders onder de door Europa opgelegde grenswaarden uit te komen.   

Wat betreft het behalen van de opgelegde normen voor PM10 en NO2, zal de invoering van een 

LEZ geen schokkende effecten teweeg brengen. Daartegenover staat dat de invoering van een LEZ 

wel een belangrijke impact kan hebben op de volksgezondheid. De meest schadelijke component 

die geëmitteerd wordt is EC, en net voor deze polluent is de emissiereductie t.g.v. een LEZ het 

meest uitgesproken. Bovendien is EC een sterke verkeersgerelateerde indicator (relatief hoge 

verkeersbijdrage), waardoor ook belangrijke reducties in concentraties optreden (tot -1 µg/m3 op 

een totaal van 3 tot 4 µg/m3). De impact op gezondheid wordt verder bestudeerd in de kosten-

baten analyse.  

De effecten van een LEZ op geluid zijn erg beperkt.  

 

2.3 Praktische invoering 

In dit hoofdstuk werd de praktische invoering van de LEZ bekeken. We analyseerden sequentieel 

de verschillende mogelijkheden die in de verschillende stappen van de invoering en handhaving van 

de LEZ nodig zijn. 

De verschillende stappen worden voorgesteld op onderstaande figuur. 

 

Als resultaat van de analyse worden er verschillende haalbare en handhaafbare scenario’s voor 

invoering van de LEZ voorgesteld.  

2.3.1 Reglementering 

Basisvraag hier was hoe een lage emissiezone kan ingevoerd worden binnen het bestaande 

wetgevend kader. Hierbij werden verschillende mogelijke opties onderzocht. Enerzijds werd 

gekeken in welke mate het mogelijk is deze LEZ regeling in te voeren zonder de bevoegdheden van 

de Stad te overschrijden, anderzijds werd gekeken naar de opportuniteit en vorm van een 

kadergevende regeling op hoger beleidsniveau. Daarnaast werden ook praktische aspecten 

verbonden aan de invoering en het kenbaar maken de reglementering besproken.  

De mogelijkheden m.b.t. de reglementering voor een LEZ zijn:  

 Via aanvullend verkeersreglement 

 Via de gemeentelijke politiereglementering  

 Via een nieuw bovenlokaal reglementair kader 

 Via een aanpassing van de parkeerreglementering 

De invoering van een LEZ via een aanvullend verkeersreglement blijkt een mogelijke en 

interessante optie. Aandachtspunten hierbij zijn: 

 Aanvullend verkeersreglement op gemeentewegen op grondgebied gemeente kan, mits 

kennisgeving aan Vlaamse regering. 

 Aanvullend verkeersreglement op andere wegen op grondgebied gemeente kan, maar 

vereist goedkeuring Vlaams minister Mobiliteit. 

Reglementering Aankondiging 
Erkenning en 

ontheffing 
Handhaving Inning 
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 Indien LEZ ingevoerd wordt op wegen die behoren tot verschillende wegbeheerders dient 

de maatregel betrekking te hebben op een gebied. 

 Indien er bovenlokale effecten zijn, is er overleg met omliggende gemeenten nodig. 

 Het verbod dient openbaar gemaakt te worden door middel van verkeerssignalisatie 

opgenomen in de wegcode. 

Uit onze analyse bleek dat de piste om de LEZ-reglementering via een wijziging van de 

politiereglementering in te voeren, riskant kan zijn en juridisch goed onderbouwd dient te 

worden. Knelpunten/aandachtspunten zijn: 

 Het feit dat een op deze wijze ingevoerde LEZ niet mag worden 

gedefinieerd/geïnterpreteerd als een maatregel die een blijvende of periodieke 

verkeerstoestand regelt; 

 De vereiste dat het opgelegde principiële verbod niet het proportionaliteitsbeginsel zou 

schenden, en aangepast is aan de concrete ordehandhavingsbehoeften, te weten de 

concrete milieu-overlast; 

 De mogelijkheid dat deze bevoegdheid als expliciet buiten de bevoegdheid van de 

gemeente gelegen wordt geïnterpreteerd. 

De aandachts- en knelpunten geïdentificeerd bij de mogelijkheden voor de invoering van de LEZ 

binnen het bestaande kader geven aan dat een nieuw bovenlokaal reglementair kader inderdaad 

voordelen kan hebben voor de invoering van de LEZ: 

 De aankondiging via een nieuw specifiek verkeersbord biedt meer duidelijkheid en 

praktische voordelen (zie ook verder); 

 De uitwerking van een nieuw kader biedt mogelijkheden naar handhaving en inning. 

Ook hier zijn evenwel een aantal belangrijke aandachtspunten: 

 Het nieuwe reglementair kader vereist het wijzigingen van zowel de federale als de 

gewestelijke wetgeving.  

 Bij uitgifte van de handhaving aan een concessionaris dient de heffing voor toegang tot de 

LEZ voor niet aan de norm voldoende voertuigen, in de vorm van een retributie te 

gebeuren, en aan de voorwaarden hiervoor te voldoen. 

Een 4de piste voor (partiële) invoering van de LEZ kan zijn om de LEZ in te voeren via een 

aanpassing van de stedelijke parkeerreglementering. Dit heeft als nadeel dat de LEZ-beperking dan 

enkel op op de openbare weg geparkeerde voertuigen van toepassing is.  

Concluderend kan gesteld worden dat een (partiële) invoering van de LEZ via een aanpassing van 

het parkeerreglement mogelijk lijkt. Aandachtspunten zijn: 

 Een systeem met parkeerkaarten vereist onderborden bij alle parkeersignalisatie bij 

betalende parkeerplaatsen; 

 Juridische aanvaarding van aanpassen modaliteiten op parkeermeters is niet gegarandeerd. 

Het opstarten van een nieuw reglementair kader is de aanbevolen optie, dit reglement kan specifiek 

focussen op emissies en een LEZ. De snelheid waarmee dit kan opgezet en geïmplementeerd 

worden hangt af van andere beleidsniveau’s. Een aanpassing van het parkeerreglement is snel uit te 

voeren en houdt in dat er een aanpassing van de parkeersignalisatie dient te gebeuren, alsook een 

aanpassing van de modaliteiten voor betalend parkeren. 
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2.3.2 Aankondiging  

Wordt de LEZ ingevoerd via een toegangsbeperking dan zijn er een drietal opties voor de 

aankondiging van de toegangsbeperking: 

 Bestaande verkeersborden op het wegennet waar de LEZ van toepassing is (bv. C3 met 

onderbord “uitgezonderd vergunninghouders”) 

 Bordengordel met bestaande verkeersborden op de stedelijke invalswegen  

 Bestaande zonale verkeersborden 

 Nieuw verkeersbord 

 LEZ kan praktisch ingevoerd worden als een toegangsverbod welk afgedwongen kan worden door 

middel van een C3 bord met onderbord aan elke weg waar de LEZ van toepassing is. Er zijn 

echter een reeks knelpunten. Zo dienen deze klassieke borden dienen, indien men het hele LEZ 

gebied wil afdekken, geplaatst worden aan alle kruispunten. Voor het plaatsen van deze borden op 

gewestwegen dient akkoord van het gewest bekomen worden. De verbodsignalisatie kan door de 

weggebruikers in de praktijk mis begrepen worden. 

Een alternatieve oplossing bestaat erin om op de stedelijke invalswegen binnen de kernstad een 

bordengordel te creëren met verbodsborden, op deze manier wordt een verbod aangekondigd 

bij het binnenrijden van de stad en kan er op deze plaatsen handhaving plaatsvinden.   

Het aanduiden van de LEZ met bestaande borden met zonale geldigheid bleek na onderzoek 

niet verenigbaar met de wegcode en de bestaande lokale (zonale) verkeersreglementering. 

De beste optie bestaat erin een nieuw zonaal bord te creëren dat de toegangsvoorwaarden tot 

de LEZ aanduidt. Aandachtspunt hier is dat voorzien wordt dat dit cumulatie met andere zonale 

reglementeringen moet toelaten (zoals zone 30). 

Indien de LEZ wordt ingevoerd als een parkeerbeperking dan zijn er twee opties.  

 Wordt gekozen voor het voorbehouden van de parkeerplaatsen aan vooraf geregistreerde 

en aan de normen voldoende voertuigen, die dan een parkeerkaart (al dan niet virtueel) 

krijgen, dan dienen de parkeerplaatsen aangeduid te worden met een bord E9 met 

onderbord “parkeerkaart”.  

 Wordt gekozen voor bijkomende voorwaarden voor betalend parkeren dan kan (meestal) 

volstaan met vermelding hiervan bij de modaliteiten op de parkeermeters. 

2.3.3 Erkenning en ontheffing 

Volgende opties voor erkenning van voertuigen toegelaten in de LEZ werden onderzocht: 

 Gebruik van de bestaande DIV databank zonder bijkomende registratie; 

 Centrale databank die gebruik maakt van de bestaande DIV databank met bijkomende 

registratie voor buitenlandse voertuigen, geretrofitte voertuigen, edm. om tot een volledige 

dataset van toegelaten voertuigen te komen; 

 Vignetsysteem zonder centrale registratie; 

 “Uitgifte” bewonerskaarten verbinden aan emissienormen van de voertuigen. 

Op basis van onze analyse aangaande erkenning van voertuigen kan geconcludeerd worden dat: 

 Bestaande databanken een mogelijke basis vormen, maar geen volledig beeld geven voor 

erkenning van voertuigen die voldoen aan de voorwaarden; 
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 De opzet van een centraal registratiesysteem, gekoppeld aan bestaande databanken, aan te 

bevelen is om een volledige erkenning van toegelaten voertuigen te bewerkstelligen; 

 Bij een centraal registratiesysteem synergieën gevonden kunnen worden bij de registratie 

voor het geplande wegenvignet- en kilometerheffingssysteem;  

 Een alternatieve piste kan bestaan in een vignetsysteem naar Duits voorbeeld. 

Ontheffingen worden ingevoerd voor doelgroepen die onevenredige lasten oplopen door de 

invoering van LEZ. Voor voertuigen met een ontheffing (vrijstelling) wordt de LEZ vrij 

toegankelijk. Voor vrachtwagens is deze ontheffing vaak gekoppeld aan het type voertuig. Voor 

personenwagens kunnen ontheffingen ook gekoppeld worden aan de specifieke situatie van de 

eigenaar (bv het inkomen).  

Ontheffingen zijn cruciaal om draagvlak en acceptatie voor de maatregel te creëren. Toch moet het 

aantal uitgereikte ontheffingen beperkt worden om de milieueffecten niet te sterk te ondermijnen. 

Naast het beperken van het aantal ontheffingen, is het ook aangewezen om de looptijd van de 

ontheffing te beperken, bv. tot maximaal 1 jaar. Zodoende kan het ontheffingenbeleid jaarlijks 

geëvalueerd en indien nodig herzien worden.  

2.3.4 Handhaving en inning 

De praktische toepassing van de handhaving hangt af van de eerder gemaakte keuzes aangaande 

reglementering en erkenning van voertuigen: 

 Toegangsverbod zonder registratie: enkel controle door sporadische controleacties van 

politie; 

 Toegangsverbod met vignet: visuele controle van vignet door politie; 

 Toegangsverbod met centrale registratie: automatische nummerplaatcontrole door politie 

of derde partij (indien nieuwe reglementair kader); 

 Parkeerbeperking met vignet: visuele controle van vignet door parkeerwachters; 

 Parkeerbeperking met centrale registratie: nummerplaatcontrole door parkeerwachters. 

Onze analyse gaf aan dat zonder centrale registratie van voertuigen geen volledige handhaving van 

de LEZ kan plaatsvinden. Enkel indien de LEZ via een parkeerbeperking wordt ingevoerd kan dit 

gehandhaafd worden zonder centrale registratie, er dient dan wel voor een vignetsysteem geopteerd 

te worden. Indien gekozen wordt voor de invoering van een LEZ als een toegangsverbod, 

aangevuld met de opzet van een centrale LEZ-databank met nummerplaatgegevens van alle 

voertuigen die voldoen aan de in de LEZ geldende normen, kan een automatische controle 

plaatsvinden van de voertuigen die de LEZ binnenrijden of in de LEZ rijden. Dit kan gebeuren met 

behulp van ANPR camera’s (vast en mobiel). Dit is de optimale handhavingsoptie. Indien de LEZ 

ingevoerd wordt via een parkeerbeperking en met een centrale registratie van voertuigen die 

voldoen aan de normen, kan een controle uitgevoerd worden door de parkeerwachters van GAPA. 

De inning kan op verscheidene manieren gebeuren. Bij controle door politie zal de inning gebeuren 

zoals bij verkeersovertredingen, bij controle door parkeerwachters zal de inning plaatsvinden in de 

vorm van een retributie, geïnd door GAPA. De handhaving en inning kan, als derde mogelijkheid, 

ook gebeuren door een derde partij. Dit kan enkel binnen een aangepast bovenlokaal reglementair 

kader.   
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2.3.5 Scenario’s voor invoering 

Voorgaande opties kunnen gecombineerd worden tot scenario’s. Deze worden geëvalueerd op de 

mate waarin ze leiden tot een handhaafbare LEZ. Hierdoor kunnen enkele scenario’s 

ge(de)selecteerd worden voor verdere kwantitatieve analyse. In deze evaluatie wordt rekening 

gehouden met de pakkans, de praktische aspecten en de daaruit afgeleide kosten van de 

handhaving. 

   Handhaafbaarheid 

 Scenario  % pakkans Kosten handhaving 

(initieel/jaarlijks) 

1 Toegangsverbod – Vignet – Politiecontrole (of 

derde partij) 
Laag (Laag/hoog) 

2 Toegangsverbod – Centrale registratie – ANPR 

(politie of derde partij) 
Hoog (Hoog/laag) 

3 Parkeerbeperking – Vignet – Controle door 

parkeerwachters 
Hoog (enkel P) (Laag/hoog) 

4 Parkeerbeperking – Centrale registratie – 

Controle door parkeerwachters 
Hoog (enkel P) (Gemiddeld/hoog) 

Wensen we een hoge pakkans te hebben zonder te hoge handhavingskosten, dan blijven enkel de 

laatste 3 scenario’s over. Systemen met centrale registratie hebben daarnaast een aantal voordelen 

ten opzichte van een vignetsysteem: ze zijn goedkoper voor de gebruiker, het biedt mogelijke 

synergie met andere systemen en er kan, wanneer gestart wordt met scenario 4, later uitgebreid 

worden naar een scenario met ANPR camera’s.  

Op basis van onze analyse werden daarom volgende scenario’s behouden voor de verdere analyse: 

 Toegangsverbod  – Centrale registratie - ANPR 

 Parkeerbeperking – Centrale registratie – parkeerwachters 

2.3.6 Flankerend beleid 

Flankerende maatregelen worden ingevoerd om de sociale aanvaardbaarheid te verhogen en om de 

effectiviteit van de LEZ te ondersteunen.  

Voor gebruikers van personenwagens zal het flankerend beleid vooral gericht zijn op het aanbieden 

van kwaliteitsvolle alternatieven voor de wagen. Men kan maatregelen treffen die het gebruik van 

openbaar vervoer en fiets stimuleren. Er kan ook gedacht worden aan het inzetten van 

milieuvriendelijke taxi’s (bv. elektrische voertuigen) en aan het stimuleren van ‘car sharing’ of auto-

delen. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde subsidieregelingen uit te werken, bijvoorbeeld om een 

wagen te vervangen door een minder vervuilend exemplaar of door een minder vervuilend 

vervoermiddel (bv. een fiets). De invoering van een LEZ kan ook een sterke impuls geven aan de 

Vlaamse roetfilterpremie die momenteel nauwelijks succes kent.  

Voor vrachtwagens zal het flankerend beleid zich vooral richten op het stimuleren van een 

efficiëntere stedelijke distributie. Vanuit een distributiecentrum buiten de LEZ kunnen gebundelde 

leveringen naar de LEZ worden uitgevoerd door kleinere en milieuvriendelijkere voertuigen.    

2.3.7 Maatschappelijk draagvlak 

Om maatschappelijk draagvlak te creëren is het van belang om voor een heel duidelijke en logische 

gebiedsafbakening te kiezen, die ook aansluit op het mobiliteitsbeleid van de stad. Ook de 
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toegangsvoorwaarden tot de LEZ moeten redelijk en aanvaardbaar zijn. Een gefaseerde invoering 

van deze toegangsvoorwaarden heeft een positieve impact op de sociale acceptatie.   

Een geschikt ontheffingenbeleid is cruciaal voor de aanvaardbaarheid van een LEZ. Voor inwoners 

of bezoekers die onevenredige lasten oplopen door de invoering van een LEZ moet het mogelijk 

zijn een ontheffing te verkrijgen. Het is ook aangewezen om bij het invoeren van een LEZ voor een 

goede afstemming te zorgen met andere (lopende) mobiliteitsmaatregelen en met de stedelijke 

context. Daarnaast zal een flankerend beleid dat gericht is op het aanbieden van kwaliteitsvolle 

alternatieven het draagvlak verder verbreden.  

Een degelijke handhaving en een stevige juridische verankering zijn evenzeer noodzakelijk, evenals 

een adequate communicatiestrategie. Bewoners en potentiële bezoekers moeten geruime tijd voor 

de introductie van de maatregel op de hoogte gebracht worden van de regelgeving. Het is ook  

aangewezen om in de communicatie de nadruk te leggen op de impact en op het nut van de 

maatregel.  

2.3.8 Monitoring 

Om de effectiviteit van de maatregel te beoordelen is het aangewezen om de luchtkwaliteit te 

bemeten zowel binnen als buiten de LEZ, en zowel voor als na de invoering van de LEZ. Er is 

momenteel slechts 1 automatisch meetstation aanwezig in de kernstad om de impact op 

luchtkwaliteit te monitoren. Om een beter beeld te krijgen van de effectiviteit van een LEZ op 

luchtkwaliteit, moeten bijkomende meetposten geïnstalleerd worden binnen en buiten de LEZ. 

Idealiter kunnen deze meetposten ook EC concentraties registreren.  

Naast de impact op luchtkwaliteit kan men ook het effect op verkeersintensiteiten monitoren. Om 

na te gaan of er eventueel verschuivingen optreden in de verkeersstromen binnen en buiten de 

LEZ, dienen verkeerstellingen binnen en buiten de LEZ vergeleken te worden voor en na invoering 

van de maatregel. Hierbij is het van belang om metingen over een voldoende lange periode te 

beschouwen om de eventuele impact van externe factoren uit te sluiten. Het auto- en vrachtverkeer 

en het gebruik van openbaar vervoer wordt momenteel reeds goed gemonitord. Om ook een beeld 

te krijgen over eventuele verschuivingen naar zachtere vervoersmodi zou het nuttig zijn om fietsers- 

en voetgangersbewegingen op een meer systematische manier te registreren.  

 

2.4 Kosten-baten analyse 

In de kosten-baten analyse wordt een inschatting gemaakt van de opstart-, beheers- en 

handhavingskosten voor de overheid, de financiële inkomsten voor de overheid, de kosten voor de 

gebruikers en de gezondheidsbaten voor de maatschappij. Om de kosten en baten met elkaar te 

vergelijken worden ze tenslotte teruggebracht naar hun netto actuele waarde in 2012.  

De inschattingen van de opstart-, beheers- en handhavingskosten geschiedde op hoofdlijnen, 

uitgaande van beperkte beschikbare gegevens en op basis van een reeks assumpties aangaande 

praktische organisatie van de invoering van de LEZ.  Gezien de beperkte beschikbaarheid van 

gegevens kan geen indicatie gegeven worden betreffende de onzekerheid op de resultaten.  De 

inschatting van de kosten dient gezien worden als richtinggevend voor de ondersteuning van 

verdere beleidsbeslissingsprojecten en dient verder uitgewerkt en gedetailleerd te worden indien 

concrete investeringsbeslissingen genomen worden.  

 Deze inschatting wordt gemaakt voor 3 scenario’s: 

 Optimaal (Toegangsverbod – Centrale Registratie – ANPR) 
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 Minimaal (Parkeerbeperking – Centrale Registratie – Parkeerwachters) 

 Minimaal plus (Parkeerbeperking + mobiele ANPR) 

2.4.1 Inschatting van de opstart-, beheers- en handhavingskosten 

Volgende kosten werden meegenomen: 

 De ontwikkelings- en de jaarlijks weerkerende kost van een centraal registratiesysteem 

(gebruik makend van DIV databank + bijkomende registratie indien nodig ). De initiële 

investeringskost wordt geschat op ongeveer 1,34 miljoen euro, terwijl de jaarlijks 

weerkerende kost op ongeveer 450.000 euro geschat wordt.  

 De handhavingskosten werden vervolgens ingeschat voor 2 opties: 

o controleren van geparkeerde voertuigen door GAPA,  

o controleren d.m.v. vaste en/of mobiele ANPR camera’s.  

 De investeringskosten voor het controleren van geparkeerde voertuigen wordt ingeschat 

op 34.000 euro, met ongeveer 498.000 euro voor de jaarlijks weerkerende kosten.  

 De investeringskost voor het gebruik van vaste of mobiele ANPR camera’s wordt 

ingeschat op respectievelijk 520.000 euro en 12.000 euro. De jaarlijks weerkerende kosten 

komen hiervoor op respectievelijk 369.000 euro en 150.000 euro.  

 Voor de inning dienen er geen specifieke investeringskosten gemaakt te worden, de jaarlijks 

weerkerende kosten worden geschat op 156.000 euro tot 174.000 euro, afhankelijk van het 

gebruikte scenario.  

 Voor de aankondiging van de LEZ komen de investeringskosten bij het gebruik van zonale 

borden op 35.000 euro, bij het gebruik van een bordengordel komen de kosten op 28.000 

euro, hierbij werd aangenomen dat het aantal te plaatsen borden ongeveer op 70 stuks 

komt. Kosten voor het verstrekken van informatie over de normen van de LEZ, het in 

werking treden, edm. werden ingeschat op 100.000 euro voor het jaar voorafgaand aan de 

inwerkingtreding, voor het jaar van de inwerkingtreding zelf, en voor het jaar voorafgaand 

aan de verstrenging van de normen. 

2.4.2 Inschatting van de financiële inkomsten 

Onze inschatting gaat ervan uit dat inkomsten kunnen worden gegenereerd uit ontvangen boetes, 

gelden van vrijstellingen en ontheffingen. Om deze inkomsten te bepalen werd rekening gehouden 

met de verschillende aannames:  

 De pakkans voor vaste ANPR camera’s wordt voor de berekening ingeschat op 90%, voor 

mobiele camera’s 9%, ervan uitgaande dat 1 camera zal worden ingezet op 10 

toegangswegen.  

 De pakkans bij de controle door parkeerwachters wordt voor de berekening ingeschat op 

24%, op basis van ervaringsgegevens van GAPA.  

 Het boetebedrag voor een parkeerovertreding wordt op 23 euro ingeschat (huidige 

parkeerretributie).  

 De boete voor het overtreden van een toegangsverbod wordt ingeschat op 50 euro, welk 

overeenstemt met een overtreding van de eerste graad.  

 De prijs voor het aanvragen van een vrijstelling wordt voor de berekening vastgesteld op 

20 euro, terwijl de kost voor een ontheffing op 25 euro vastgesteld werd. 

 Onze inschatting van de opbrengsten varieert sterk per scenario: 

o In het eerste jaar waarin de LEZ van kracht is schatten we de inkomsten uit 

overtredingen in het optimale scenario op 531.000 euro in, op 61.000 euro in het 

minimale scenario en 114.000 euro in het minimale plus scenario,  
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o Er wordt aangenomen dat de ontvangen boetes dalen per jaar, waarna beboete 

personen kiezen voor een ontheffing. Het tempo waarop dit gebeurt is afhankelijk 

van de pakkans van de handhavingsmethode.  

 Inkomsten uit vrijstellingen worden op basis van onze aannames ingeschat op zo’n 64.000 

euro en ontheffingen op 144.000 euro per jaar.  

2.4.3 Kosten voor de gebruikers 

De kosten voor de gebruikers omvatten de kosten voor het aankopen van een ontheffing, de boetes 

of retributiekosten, de kosten voor het plaatsen van een roetfilter (in Euro 3 dieselwagens) en de 

kosten voor de vroegtijdige vervanging van personenwagens en vrachtwagens. De kosten voor het 

aankopen van een ontheffing en de boetes of retributiekosten zijn gelijk aan de overeenkomstige 

financiële baten voor de overheid (respectievelijk 208.000 euro in 2015 en 61.000 tot 531.000 euro 

in 2015).  

De belangrijkste kost voor gebruikers die getroffen worden door deze regeling, is de aanschaf van 

een wagen die wel aan de normen voldoet; of eventueel de aanschaf en installatie van een roetfilter. 

De kost voor het installeren van een roetfilter bedraagt 4,84 miljoen euro (7958 wagens x 600 euro). 

De kosten voor de vroegtijdige vervanging van personenwagens bedraagt 53,6 miljoen euro in 2015 

(13.768 wagens x 3.896 euro) en 33,4 miljoen euro in 2020 (12.945 wagens x 2.578 euro).  

Om de vervangingskost van vrachtwagens te berekenen wordt een onderscheid gemaakt tussen 

lichte vracht en zware vracht. Naast het aankopen van een nieuw voertuig, wordt er eveneens 

rekening gehouden met de mogelijkheid om een tweedehandsvoertuig aan te kopen. In de 

berekening, wordt er enkel rekening gehouden met de meerkost van het naar voor brengen van de 

aankoop. We hanteren in de berekening een discontovoet van 7%, rekening houdende met de 

hogere discontovoet die door ondernemingen gehanteerd wordt in hun beslissingen en met fiscale 

aftrekmogelijkheden van investeringen in het vrachtwagenpark. De kosten worden berekend op 

basis van beschikbare cijfers aangaande samenstelling van het vrachtwagenpark, nieuw- en 

tweedehandswaarde van de vrachtwagens, gemiddelde resterende economische levensduur van het 

vrachtwagenpark en aannames aangaande de vervanging van het de vrachtwagens door nieuwe 

(Euro 6) en tweedehandsvrachtwagens (Euro 4 en 5). De maatschappelijke kost voor het vervroegd 

vervangen van het betreffende vrachtwagenpark in 2015 wordt op deze manier ingeschat op een 

grootteorde van 24,6 miljoen euro in 2015 en op 9,8  miljoen euro in 2020. 

2.4.4 Gezondheidsbaten 

De gezondheidsbaat t.g.v. de invoering van een LEZ wordt bepaald op basis van de Daly-methode, 

waarbij de winst of het verlies aan gezonde levensjaren bepaald en gewaardeerd wordt. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de recent onderzocht relatie tussen blootstelling aan EC en het verschil 

in levensduur.  

Eerst wordt voor de bevolking het verschil in blootstelling aan bepaalde EC-concentratieniveaus 

bepaald t.g.v. de invoering van een LEZ. Dit gebeurt door concentratiekaarten te combineren met 

bevolkingsgegevens. Vervolgens kan de winst in levensduur per inwoner t.g.v. een verlaagde 

blootstelling aan EC, vermenigvuldigd worden met het aantal inwoners die genieten van de 

desbetreffende blootstellingsvermindering. Op die manier verkrijgen we de totale winst in 

levensduur voor alle inwoners van de kernstad samen. Deze bedraagt 12.554 jaar, wat neerkomt op 

een gemiddelde winst van 25 dagen per inwoner.  
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De monetaire gezondheidsbaat kan bepaald worden door de winst in levensjaren te 

vermenigvuldigen met een vaste prijs per levensjaar. De prijs van een verloren levensjaar kan 

geschat worden op 50.345 euro. De totale baat bedraagt dan 12.554 jaar x 50.345 euro/jaar = 632,0 

miljoen euro. Het gaat hier om een baat op levenslange termijn, bepaald op basis van de 

concentratieverschillen in 2015. De berekening gaat uit van een langdurige blootstelling aan 

bepaalde concentratieverschillen.    

2.4.5 Netto actuele waarde van kosten en baten 

Om kosten en baten met elkaar te vergelijken worden ze teruggebracht naar hun netto actuele 

waarde (NAW) in 2012. Voor de verdiscontering van de kosten en baten naar 2012 wordt een 

discontovoet van 4% gehanteerd. De termijn van het project wordt op 10 jaar gesteld, we nemen 

aan dat de kosten en inkomsten gegenereerd worden gedurende een periode van 10 jaar. 

De netto actuele waarde (NAW) van de netto-kosten voor de overheid bedraagt 5 tot 8 miljoen 

euro, afhankelijk van het scenario. In alle scenario’s is er een negatief financieel netto resultaat. De 

NAW van de kosten voor de gebruikers bedraagt 119 tot 122 miljoen euro, afhankelijk van het 

scenario. De NAW van de totale kosten bedraagt 127 tot 128 miljoen euro.  

Wanneer de gezondheidsbaat bepaald wordt op basis van de Daly-methode, bedraagt de NAW van 

deze gezondheidsbaat 200 miljoen euro. Gezien de NAW van de baten dan groter is dan de NAW 

van de kosten, kunnen we spreken van een maatschappelijk rendabel project.  
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3 Gebiedsafbakening, 

toegangsvoorwaarden en milieueffecten 

3.1 Gebiedsafbakening 

In deze eerste sectie onderzoeken we hoe we één of meerdere lage emissiezones (LEZ’s) kunnen 

afbakenen. Eerst gaan we na hoe deze zones afgebakend worden in andere Europese steden. 

Telkens wordt bestudeerd welke factoren aan de grondslag liggen van de uiteindelijke afbakening. 

Op basis van deze factoren selecteren we enkele geschikte mogelijkheden om een lage emissiezone 

af te bakenen in de stad Antwerpen. Vervolgens worden deze verschillende mogelijkheden verder 

geanalyseerd en beoordeeld op hun milieueffecten (effecten op emissies). Tenslotte brengen we de 

belangrijkste voor- en nadelen van de verschillende opties in kaart, en leggen we de uiteindelijke 

gebiedsafbakening vast waarmee dan verder gewerkt wordt in het vervolg van de studie.  

3.1.1 Kenmerken gebiedsafbakening buitenlandse LEZ’s 

Het afbakenen van LEZ’s in Europese steden gebeurt volgens bepaalde principes of kenmerken die 

vaak terugkomen. Zo zijn bestaande LEZ’s telkens aaneengesloten zones en bijvoorbeeld niet een 

combinatie van meerdere afzonderlijke zones. Aaneengesloten zones bevorderen de duidelijkheid, 

herkenbaarheid en de handhaafbaarheid van de zone. Een combinatie van meerdere kleinere zones 

leidt tot een complexer en minder transparant resultaat.  

De afbakening van een LEZ valt meestal samen met bepaalde landmarks of bepaalde fysieke 

barrières in het wegennet die voor iedereen duidelijk en herkenbaar zijn. Vaak worden rivieren en 

ringwegen gebruikt ter afbakening van een LEZ. Een eerste reden hiervoor is dat deze afbakening 

gebeurt met visuele herkenningspunten voor alle weggebruikers. Daarnaast biedt dergelijke 

afbakening goede mogelijkheden voor handhaving. Zeker bij rivieren en vaak ook bij ringwegen, 

zijn er maar een beperkt aantal toegangen tot de zone, zodat het gebied eenvoudiger te controleren 

is. Ten derde vormen ringwegen ook meestal een aangewezen route voor doorgaand verkeer. Het is 

essentieel om een geschikte en goed bereikbare route voor doorgaand verkeer rond de LEZ te 

voorzien. Zonder die route ontstaan verschuivingseffecten waarbij het verkeer dat niet voldoet aan 

de restricties uitwijkt naar routes buiten de zone die niet geschikt zijn voor doorgaand verkeer. 

Hierdoor kunnen congestieproblemen ontstaan buiten de LEZ die het effect op luchtkwaliteit weer 

teniet doen. Bovendien is het aangewezen om op eigen gemeentelijk grondgebied een alternatieve 

route te voorzien om (juridische) twisten met buurgemeenten te vermijden.  

In bijna alle gevallen worden buitenlandse LEZ’s vormgegeven als zones rond het stadscentrum die 

gekenmerkt worden door een hoge bevolkingsdichtheid. In dergelijke zones is de impact van een 

verbetering in luchtkwaliteit groot, omdat veel mensen kunnen genieten van een verminderde 

blootstelling aan polluenten.  

Samengevat betreffen buitenlandse LEZ’s meestal aaneengesloten zones rond het stadscentrum, die 

afgebakend worden door rivieren of ringwegen en gekenmerkt worden door een hoge 

bevolkingsdichtheid. Onderstaande Figuur 1 t.e.m. Figuur 8 geven een illustratie van deze principes.  

Figuur 1 toont de LEZ in München, een zone rond het stadscentrum die afgebakend wordt door 

grotere wegen die geschikt zijn voor doorgaand verkeer.  
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Figuur 1: Geografische ligging van de LEZ in München  

Figuur 2 toont de LEZ rond het stadscentrum van Berlijn. Deze zone kent een hoge 

bevolkingsdichtheid (de oppervlakte van de LEZ bedraagt 10% van de stadsoppervlakte, toch 

woont 29% van de bevolking in deze zone). De LEZ wordt begrensd door grotere wegen die 

geschikt zijn voor doorgaand verkeer. Ook in o.a. Bremen, Frankfurt, Keulen en Dortmund wordt 

de afbakening van de LEZ gekenmerkt door dezelfde principes. Telkens gaat het om zones rond 

het stadscentrum met hoge bevolkingsdichtheid, die afgebakend worden door rivieren of grotere 

wegen die geschikt zijn voor doorgaand verkeer.  

 

Figuur 2: Geografische ligging van de LEZ in Berlijn 

 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 23 

Figuur 3 geeft de LEZ in Stockholm, een zone rond het stadscentrum die voornamelijk afgebakend 

wordt door water/rivieren.  De oppervlakte van de LEZ bedraagt 9% van de totale 

stadsoppervlakte, terwijl 30% van de inwoners in deze zone woont.  

 

Figuur 3: Geografische ligging van de LEZ in Stockholm 

Figuur 4 toont de Ecopass zone in Milaan, een zone rond het stadscentrum, omgeven door een 

ringweg voor doorgaand verkeer.  

 

Figuur 4: Geografische ligging van de LEZ in Milaan 
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Figuur 5 geeft de ligging weer van de LEZ in Lissabon. De zone wordt in het Westen en het 

Noorden afgebakend door een ringweg, in het Oosten en het Zuiden door het zeekanaal.  

 

Figuur 5: Geografische ligging van de LEZ in Lissabon 

De ligging van de LEZ in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven wordt geïllustreerd in 

respectievelijk Figuur 6, Figuur 7 en Figuur 8. Telkens gaat het om aaneengesloten zones rond het 

stadscentrum die afgebakend worden door rivieren en/of ringwegen die geschikt zijn voor 

doorgaand verkeer. Ook in Tilburg, Den Haag, Leiden, Rijswijk en Breda worden LEZ’s 

afgebakend volgens dezelfde principes.   

 

Figuur 6: Geografische ligging van de LEZ in Amsterdam 
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Figuur 7: Geografische ligging van de LEZ in Rotterdam 

 

 

Figuur 8: Geografische ligging van de LEZ in Eindhoven 

In het buitenland treffen we ook twee voorbeelden aan van een alternatieve afbakening waarbij de 

LEZ nagenoeg samenvalt met de administratieve gemeentegrenzen. Dit type van afbakening is 

echter zeldzaam. Figuur 9 en Figuur 10 tonen de LEZ in deze twee steden Londen en Stuttgart.  
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Figuur 9: Geografische afbakening van de LEZ in Londen 

 

Figuur 10: Geografische afbakening van de LEZ in Stuttgart 
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3.1.2 Mogelijkheden gebiedsafbakening LEZ Antwerpen 

We passen nu de bovenstaande principes op basis waarvan LEZ’s afgebakend worden in het 

buitenland toe op de stad Antwerpen. Dit resulteert in een drietal mogelijke afbakeningen: 

 De binnenstad, afgebakend door de Schelde en de Leien. 

 De kernstad, afgebakend door de Schelde en de ringweg R1. 

 De volledige stadsagglomeratie Antwerpen, afgebakend door de gemeentegrenzen. 

Er dient opgemerkt te worden dat autosnelwegen geen deel kunnen uitmaken van de LEZ, 

aangezien de autosnelwegen deel uitmaken van het TEN (Trans-European Transport Networks). In 

alle beschouwde gebiedsafbakeningen (en in het bijzonder voor de volledige stadsagglomeratie) 

worden de autosnelwegen dus uitgesloten1. 

Voor deze drie types gebiedsafbakening wordt een aantal varianten voorgesteld. De verschillende 

zones worden volgens stijgende grootte (geografische omvang) besproken. 

In alle gevallen wordt hier het netwerk van het Multimodaal Model (MMM) als achtergrond 

getoond, meer bepaald het netwerk voor 2020-nulscenario.  

Het MMM is een instrument van het Vlaams Verkeerscentrum waarin de noodzakelijke 

evenwichtsberekeningen voor elk strategisch verkeersmodel worden uitgevoerd. De verhoudingen 

van de verschillende verkeersmodi zijn hierin verrekend. Meer details in verband met de gebruikte 

gegevens uit het MMM zijn terug te vinden in 0. 

 

  

                                                      
1 In de berekeningen op basis van het MMM, worden de linktypes 1 en 2 uitgesloten (zie ook 0, Tabel 26 blz.120) 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 28 

3.1.2.a BINNex: Binnenstad – exclusief Kaaien en Leien 

 

Figuur 11: Afbakening van zone “BINNex” (rode netwerkschakels behoren tot de zone) 

Zone “BINNex”: 

gebied tussen de Scheldekaaien en de Leien, exclusief Kaaien en Leien 

 

In detail: 

De zone “BINNex” ligt binnen volgende grenzen (startend in het westen en vervolgens met de 

wijzers van de klok mee): 

o de Kaaien (Kaaien maken geen deel uit van de LEZ) 

o Londenbrug, Londenstraat (deze straten maken geen deel uit van de LEZ) 

o het Eilandje:  

het gebied tussen Londenbrug/Londenstraat, Asiadok, Albertkanaal en Schelde 

behoort tot de zone, maar de begrenzende straten maken geen deel uit van de 

LEZ: de toegangsweg naar de haven (Straatsburgbrug-Siberiastraat-Royerssluis)  

en de Rijnkaai – Sloepenstraat – Mosselstraat behoren niet tot de LEZ 

o de Leien (de Leien zelf maken geen deel uit van de LEZ) 

o Jan van Gentstraat en Namenstraat (maken geen deel uit van de LEZ) 

o de wijk “Nieuw Zuid” behoort tot de zone: het gebied tussen de Schelde, de Jan 

van Gentstraat /Namenstraat, de verkeerswisselaar (“spaghettiknoop”) en de R1 

Noot: voor het MMM-netwerk worden voor de wijk “Nieuw Zuid” geen extra netwerkschakels 

opgenomen in de zone BINNex2 

                                                      
2 Voor de wijk “Nieuw Zuid” zijn in het MMM enkel netwerkschakels beschikbaar voor de 

Ledeganckkaai/D’Herbouvillekaai en voor de Namenstraat / Jan van Gentstraat. Noch de Kaaien, noch de Namenstraat 

/ Jan van Gentstraat worden echter tot de zone “BINNex” gerekend. 
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3.1.2.b BINNin: Binnenstad – inclusief Kaaien en Leien 

 

Figuur 12: Afbakening van zone “BINNin” (rode netwerkschakels behoren tot de zone) 

Zone “BINNin”: 

gebied tussen de Schelde en de Leien, inclusief Kaaien en Leien 

 

In detail: 

De zone “BINNin” ligt binnen volgende grenzen (startend in het westen en vervolgens met de 

wijzers van de klok mee): 

o de Kaaien (maken wél deel uit van de LEZ) 

o Londenbrug, Londenstraat (deze straten maken wél deel uit van de LEZ) 

o met uitzondering van de toegangsweg naar de haven (Straatsburgbrug-

Siberiastraat-Royerssluis), behoort het hele Eilandje tot de zone: het gebied tussen 

Londenbrug/Londenstraat, Asiadok, Albertkanaal en Schelde 

o de Leien (maken wél deel uit van de LEZ) 

o Jan van Gentstraat en Namenstraat (deze straten maken wél deel uit van de LEZ) 

o de wijk “Nieuw Zuid” behoort tot de zone: het gebied tussen de Schelde, de Jan 

van Gentstraat /Namenstraat, de verkeerswisselaar (“spaghettiknoop”) en de R1 

Noot: voor het MMM-netwerk betekent het opnemen van de wijk “Nieuw Zuid” in de zone 

enkel dat ook de Ledeganckkaai/D’Herbouvillekaai tot de zone worden gerekend 
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3.1.2.c KERNex_ex: Kernstad exclusief Kaaien, Leien en Singel 

 

Figuur 13: Afbakening van zone “KERNex_ex” (rode netwerkschakels behoren tot de zone) 

Zone “KERNex_ex”: 

gebied tussen de R1 en de Schelde, exclusief Kaaien, Leien en Singel 

In detail: 

De zone “KERNex_ex” bestaat uit 2 gedeelten: 

a) De zone tussen de Scheldekaaien en de Leien (Kaaien en Leien behoren niet tot de zone).  

Dit gedeelte is identiek aan de zone “BINNex” (zie Figuur 11). 

b) De zone tussen de Leien en de Singel (Leien en Singel behoren niet tot de zone). 

Dit gedeelte wordt begrensd door (startend in het westen en vervolgens met de wijzers van 

de klok mee): 

Leien, Noorderlaan, IJzerlaan, Slachthuislaan, Singel (deze straten behoren niet tot de 

zone) 
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3.1.2.d KERNex: Kernstad – exclusief Singel 

 

Figuur 14: Afbakening van zone “KERNex” (rode netwerkschakels behoren tot de zone) 

Zone “KERNex”: 

gebied tussen de R1 en de Schelde, maar exclusief de Singel 

In detail: 

De zone “KERNex” wordt begrensd door (startend in het westen en vervolgens met de wijzers van 

de klok mee): 

o de Schelde (Kaaien maken deel uit van de LEZ) 

o Londenbrug, Londenstraat, Noorderlaan (deze straten maken deel uit van de LEZ) 

o met uitzondering van de toegangsweg naar de haven (Straatsburgbrug-

Siberiastraat-Royerssluis), behoort het hele Eilandje tot de zone: het gebied tussen 

Londenbrug/Londenstraat, Asiadok, Albertkanaal en Schelde 

o het gebied begrensd door de IJzerlaan, Slachthuislaan, Noordersingel, 

Binnensingel, Desguinlei (IJzerlaan, Slachthuislaan, Noordersingel, Binnensingel, 

Desguinlei behoren zelf niet tot de zone; de parking aan de Desguinlei behoort 

ook niet tot de zone) 

o in het zuiden-westen: vanaf Kolonel Silvertopstraat loopt de grens op de Singel 

(Singel zelf behoort niet tot de zone);  

Bolivarplaats, Jan van Gentstraat en Namenstraat behoren wel tot de zone 

o de wijk “Nieuw Zuid” behoort tot de zone: het gebied tussen de Schelde, de Jan 

van Gentstraat /Namenstraat, de verkeerswisselaar (“spaghettiknoop”) en de R1 

Noot: voor het MMM-netwerk betekent het opnemen van de wijk “Nieuw Zuid” in de zone 

enkel dat ook de Ledeganckkaai/D’Herbouvillekaai tot de zone worden gerekend 
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3.1.2.e KERNin: Kernstad – incl. Singel 

 

Figuur 15: Afbakening van zone “KERNin” (rode netwerkschakels behoren tot de zone) 

Zone “KERNin”: 

gebied tussen de R1 en de Schelde, inclusief de Singel 

In detail: 

De zone “KERNin”wordt begrensd door (startend in het westen en vervolgens met de wijzers van 

de klok mee): 

o de Schelde (Kaaien maken deel uit van de LEZ) 

o Londenbrug, Londenstraat, Noorderlaan (deze straten maken deel uit van de LEZ) 

o met uitzondering van de toegangsweg naar de haven (Straatsburgbrug-

Siberiastraat-Royerssluis), behoort het hele Eilandje tot de zone: het gebied tussen 

Londenbrug/Londenstraat, Asiadok, Albertkanaal en Schelde 

o het gebied begrensd door het Asiadok, het Albertkanaal en de R1 (de R1 behoort 

niet tot de LEZ, maar de Noorderlaan, Bredastraat, IJzerlaan, Slachthuislaan en 

Singel behoren wél tot de zone) 

o zone binnen de R1: vanaf het Albertkanaal tot Kolonel Silvertopstraat; de R1 zelf 

behoort niet tot de LEZ, de Singel behoort wél tot de zone, uitgezonderd: 

 Singel tussen Turnhoutsebaan en Herentalsebaan.  

Reden: Bewoners van Deurne Zuid, kunnen niet zonder de Singel naar 

Deurne Noord en omgekeerd. Het enige alternatief zou via het 

Rivierenhof zijn, maar het is niet de bedoeling dat in dit park meer verkeer 

wordt aangetrokken. 
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 Singel tussen Kolonel Silvertopstraat en Generaal Lemanstraat. 

Reden3: De parking aan de Desguinlei moet bereikbaar blijven voor 

verkeer dat de LEZ niet mag binnenrijden, meer bepaald voor verkeer 

komende van de E19 (vanuit richting Brussel) en voor verkeer komende 

uit de richting van Hemiksem/Hoboken (wanneer de P&R aan het 

Olympiadekruispunt geen goed alternatief vormt) 

o in het zuiden-westen: vanaf Kolonel Silvertopstraat loopt de grens op de R10 

(Singel – Bolivarplaats – Jan van Gentstraat - Namenstraat) tot aan de Kaaien (R10 

maakt deel uit van de LEZ) 

o de wijk “Nieuw Zuid” behoort tot de zone: het gebied tussen de Schelde, de Jan 

van Gentstraat/Namenstraat, de verkeerswisselaar (“spaghettiknoop”) en de R1 

Noot: voor het MMM-netwerk betekent het opnemen van de wijk “Nieuw Zuid” in de zone 

enkel dat ook de Ledeganckkaai/D’Herbouvillekaai tot de zone worden gerekend 

 

3.1.2.f ANTagg_zH: Volledige agglomeratie Antwerpen, uitgezonderd haven 

 

Figuur 16: Afbakening van zone “ANTagg_zH” (rode netwerkschakels behoren tot de zone) 

Zone ANTagg_zH: alle netwerkschakels gelegen in de Antwerpse agglomeratie, uitgezonderd de 

haven. 

Zoals voor alle beschouwde zones, behoren autosnelwegen niet tot de LEZ. 

 

                                                      
3 Bij de zone “KERNin” kan het autoverkeer dat niet aan de norm voldoet, eigenlijk alleen de Ring verlaten ter hoogte 

van de parking Desguinlei om daar de auto achter te laten. Een belangrijke randvoorwaarde is dus een goede 

bewegwijzering opdat dit verkeer niet op een andere plaats de Ring verlaat. 

Daarnaast dient ook te worden voorzien in een adequate bewegwijzering vanaf de parking naar het openbaar vervoer 

(richting Jan Van Rijswijcklaan of richting Zuidstation). 
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3.1.2.g ANTagg_mH: Volledige agglomeratie Antwerpen, met haven 

 

Figuur 17: Afbakening van zone “ANTagg_mH” (rode netwerkschakels behoren tot de zone) 

Zone ANTagg: alle netwerkschakels gelegen in de Antwerpse agglomeratie (inclusief de haven) met 

uitzondering van de autosnelwegen. 

3.1.3 Effecten op emissies in de verschillende varianten 

Voor bovenstaande gebiedsafbakeningen/varianten bepalen we de te verwachten effecten op 

emissies. Op die manier krijgen we een goede indicatie van de onderlinge verhouding van de te 

verwachten milieueffecten in de verschillende varianten. Gezien lage emissiezones ingevoerd 

worden met als doel een verbetering in milieukwaliteit te bereiken, zal milieueffectiviteit sowieso 

een belangrijk criterium zijn bij het vastleggen van de gebiedsafbakening.  

Het berekenen van emissies gebeurt o.a. op basis van verkeersgegevens uit het provinciaal 

multimodaal model Antwerpen (MMM versie 3.5.3+), op basis van COPERT IV emissiefuncties en 

op basis van gegevens over de samenstelling van het wagenpark in België (TREMOVE versie 3.5c). 

De methodiek ter berekening van emissies wordt gedetailleerd beschreven in Annex B. De 

methodiek voor het bepalen van de effecten op emissies door het invoeren van LEZ’s wordt 

eveneens beschreven in Annex B. De aangenomen toegangsvoorwaarden, ontheffing- en 

overtredingspercentages, effecten op mobiliteit, verandering wagenpark, … worden daar in detail 

toegelicht. Hieronder geven we meteen enkele relevante resultaten weer.  

De polluenten die in deze studie worden bekeken zijn stikstofoxiden (NOX, NO2), fijn stof (PM10, 

PM2.5) en elementair koolstof (EC) als aparte fractie.. Dit zijn de meest relevante polluenten in het 

kader van luchtkwaliteit. Door Europa worden bepaalde grenswaarden opgelegd voor de 

concentraties aan NO2, PM10 en PM2.5. In Sectie 3.3.2 worden deze grenswaarden nader besproken. 

Voor EC bestaan voorlopig geen richtlijnen, maar er zijn aanwijzingen dat deze polluent de meest 

schadelijke is voor de gezondheid (meer hierover in Sectie 5.4). Wanneer we emissie-resultaten 

weergeven, kijken we telkens naar de uitlaat-emissies van NOX, NO2, PM2.5 en EC. De uitlaat-

emissie van PM10 is identiek aan de uitlaat-emissie van PM2.5 (of anders gezegd: alle PM die 
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uitgestoten wordt behoort tot de klasse PM2.5). Vandaar wordt PM10 niet opgenomen in de emissie-

resultaten. Ter volledigheid worden ook niet-uitlaat-emissies van PM2.5 en PM10 berekend. Deze 

worden weergegeven in Annex C. Wanneer we concentratie-resultaten geven, kijken we telkens 

naar NO2, PM2.5, PM10 en EC.   

Figuur 18 geeft de daling in NOX-emissies weer ten gevolge van de invoering van een LEZ. Figuur 

19 geeft de daling in NO2-emissies, Figuur 20 in PM2.5-emissies en Figuur 21 in de emissies van 

Elementair Koolstof (EC). De figuren links (Figuur 18 (a), Figuur 19 (a), Figuur 20 (a) en Figuur 21 

(a)) betreffen de totale daling in emissies (absolute daling uitgedrukt in gram per dag) in de 

verschillende lage emissie zones. De rode balkjes geven de daling voor de LEZ ‘Binnenstad’, de 

blauwe balkjes voor de LEZ ‘Kernstad’ en de groene balkjes voor de LEZ ‘Agglomeratie’. De 

figuren rechts (Figuur 18 (b), Figuur 19 (b), Figuur 20 (b) en Figuur 21 (b)) betreffen de relatieve 

daling in emissies t.o.v. de emissies die we in de kernstad zouden aantreffen zonder de invoering 

van een LEZ (i.e. in het referentiescenario 2020).  

 

      

Figuur 18 (a) absolute daling en (b) relatieve daling in NOX-emissies t.g.v. de invoering van LEZ 

      

Figuur 19  (a) absolute daling en (b) relatieve daling in NO2-emissies t.g.v. de invoering van LEZ 
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Figuur 20 (a) absolute daling en (b) relatieve daling in PM2.5-emissies t.g.v. de invoering van LEZ 

      

Figuur 21 (a) absolute daling en (b) relatieve daling in EC-emissies t.g.v. de invoering van LEZ 

 

Hoe groter de LEZ, hoe groter de daling in emissies. Deze voor de hand liggende vaststelling geldt 

voor alle polluenten.  

Figuur 22 geeft de daling in blootstelling aan NOX-emissies weer ten gevolge van de invoering van 

een LEZ. Figuur 23 geeft de daling in blootstelling aan NO2-emissies, Figuur 24 de daling in 

blootstelling aan PM2.5-emissies en Figuur 25 de daling in blootstelling aan EC emissies. De figuren 

links (Figuur 22(a), Figuur 23 (a), Figuur 24 (a) en Figuur 25 (a)) betreffen de daling in blootstelling 

per oppervlakte-eenheid (absolute daling uitgedrukt in “g/dag/km2 x inwoners/km2”) in de 

verschillende lage emissiezones. De blootstelling per oppervlakte-eenheid houdt rekening met de 

emissies per oppervlakte-eenheid en met de bevolkingsdichtheid. De figuren rechts (Figuur 22 (b), 

Figuur 23 (b), Figuur 24 (b) en Figuur 25 (b)) betreffen de relatieve daling in totale blootstelling 

t.o.v. de totale blootstelling die we in de kernstad zouden aantreffen zonder de invoering van een 

LEZ (i.e. in het referentiescenario 2020). Merk op dat het hier gaat over de totale blootstelling 

(uitgedrukt in g/dag/km2 x inwoners) aan alle inwoners, dus niet over de blootstelling per 

oppervlakte-eenheid.  
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Figuur 22 (a) absolute daling en (b) relatieve daling in blootstelling aan NOX emissies t.g.v. de invoering 

van LEZ 

     

Figuur 23 (a) absolute daling en (b) relatieve daling in blootstelling aan NO2 emissies t.g.v. de invoering 

van LEZ 

      

Figuur 24 (a) absolute daling en (b) relatieve daling in blootstelling aan PM2.5 emissies t.g.v. de invoering 

van LEZ 
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Figuur 25 (a) absolute daling en (b) relatieve daling in blootstelling aan EC emissies t.g.v. de invoering 

van LEZ 

De blootstelling per oppervlakte-eenheid is een maat voor de efficiëntie van de lage emissiezone. 

Bedoeling is meestal om op een relatief beperkte oppervlakte (zodanig dat de kosten voor 

implementatie en handhaving binnen de perken blijven) een zo groot mogelijk effect te behalen. Op 

het vlak van milieu-effectiviteit stellen we vast dat de LEZ ‘Kernstad’ de meest efficiënte zone is. 

Voor deze LEZ ‘Kernstad’ zijn de effecten aanzienlijk groter wanneer Kaaien, Leien en Singel deel 

uitmaken van de LEZ (variant KERNin). De LEZ ‘Binnenstad’ haalt maar een fractie van de 

effectiviteit in vergelijking met de LEZ ‘Kernstad’. De LEZ ‘Agglomeratie’ is per oppervlakte-

eenheid ook behoorlijk minder effectief dan de LEZ ‘Kernstad’.  

 

3.1.4 Vastleggen gebiedsafbakening LEZ Antwerpen 

Op basis van bovenstaande analyse blijkt de LEZ ‘Kernstad’ op het vlak van milieu-effectiviteit de 

meest efficiënte zone. Wanneer we kijken naar de spreiding van polluentconcentraties in 

Antwerpen (bv. de EC-concentratiekaart in Figuur 26), valt op dat de meeste knelpunten zich in de 

kernstad situeren (los van de autosnelwegen die sowieso geen deel kunnen uitmaken van de LEZ). 

Er bestaan ook enkele knelpunten buiten de kernstad die we niet aanpakken wanneer we de LEZ 

afbakenen tot zone kernstad. Dit aantal blijft echter beperkt. Wanneer we de LEZ afbakenen tot 

zone binnenstad, kan slechts een minderheid van knelpunten worden aangepakt.  
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Figuur 26: Jaargemiddelde EC concentratiekaart in het referentiescenario voor 2015 (in µg/m3), bron: 

Lefebvre et al. (2011) 

Naast de milieueffecten zijn er ook andere factoren die meespelen bij het bepalen van de 

gebiedsafbakening.  

Een eerste criterium is duidelijkheid en eenvoud. Lage emissiezones in buitenlandse steden vallen 

typisch samen met fysieke barrières zoals rivieren of grote ringwegen die voor iedereen duidelijk en 

herkenbaar zijn. In Antwerpen voldoen zowel de LEZ ‘Binnenstad’ als de LEZ ‘Kernstad’ aan dit 

criterium. De LEZ ‘Agglomeratie’ scoort slechter. Zeker voor niet-bewoners die minder vertrouwd 

zijn met de gemeentegrenzen is dergelijke afbakening minder duidelijk.  

Een tweede criterium is de handhaafbaarheid. De typische begrenzing door rivieren en ringwegen 

biedt ook voordelen op vlak van handhaafbaarheid. Vooral bij rivieren, maar vaak ook bij 

ringwegen, zijn er slechts een beperkt aantal toegangen tot de zone. Dit bevordert de 

controleerbaarheid van deze zone. In Antwerpen scoren zowel de LEZ ‘Binnenstad’ als de LEZ 

‘Kernstad’ goed op dit criterium. De LEZ ‘volledig grondgebied’ is minder geschikt in dit opzicht.  

Een derde criterium is de aanwezigheid van een geschikte route voor het doorgaand verkeer. Stel 

dat er geen alternatieve route is voor doorgaand verkeer dat niet voldoet aan de opgelegde 

restricties, dan moet dit verkeer voor een deel uitwijken naar wegen buiten de zone, die niet 

geschikt zijn voor doorgaand verkeer. Hierdoor kunnen congestieproblemen ontstaan, die het 

behaalde effect op luchtkwaliteit binnen de LEZ weer teniet kunnen doen. In Antwerpen is 

voornamelijk de LEZ  ‘Binnenstad inclusief Leien’ problematisch in dit opzicht. Het verkeer dat 

zich momenteel op de Leien bevindt en dat niet aan de opgelegde restricties voldoet, zal gedeeltelijk 

uitwijken naar wegen buiten de zone die dit verkeer niet aankunnen. Dit is een ongewenst effect. 
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De aangewezen route voor doorgaand verkeer moet verder ook goed bereikbaar zijn. Dit is niet het 

geval voor de optie LEZ ‘Agglomeratie’. Bovendien is het aangewezen om voertuigen met hoge 

emissies niet volledig uit één gemeente te weren. Zodoende kunnen (juridische) twisten met 

buurgemeenten, die een deel van dit verkeer te slikken zouden krijgen, vermeden worden.   

Een vierde criterium is de mogelijkheid tot flankerend beleid. De kernstad zal zich bijvoorbeeld 

beter lenen tot het gebruik van alternatieve vervoersmodi zoals het openbaar vervoer of de fiets. In 

vergelijking met de zones buiten de kernstad kunnen deze alternatieven op een meer hoogwaardige 

manier worden aangeboden. 

Een vijfde criterium is de complementariteit met het mobiliteitsbeleid van de stad. In Antwerpen 

sluit de LEZ ‘Kernstad inclusief Kaaien, Leien en Singel’ best aan op het mobiliteitsbeleid van de 

stad, waarbij men het doorgaand verkeer op de Kaaien, op de Leien en op de Singel wil 

ontmoedigen. Indien men de Kaaien, de Leien en de Singel uitsluit van de LEZ, zou men het 

doorgaand verkeer hier eerder aanmoedigen i.p.v. ontmoedigen.  

3.1.5 Besluit 

Zowel de criteria omtrent milieueffecten, als de niet milieu-gerelateerde criteria wijzen in 

de richting van de LEZ Kernstad. We stellen voor om van start te gaan met deze zone. 

Wanneer de maatregel na invoering positief geëvalueerd wordt, kan eventueel verder 

onderzocht worden of het wenselijk is om de LEZ uit te breiden naar de volledige 

agglomeratie. Voor het vervolg van deze studie werken we verder met twee varianten: de 

zone kernstad inclusief Kaaien en Leien, maar exclusief de Singel, verder genaamd LEZE 

en de zone kernstad inclusief Kaaien, Leien én Singel, verder genaamd LEZI.  

 
 
 

3.2 Toegangsvoorwaarden 

In deze sectie onderzoeken we welke restricties we kunnen opleggen aan de voertuigen in de LEZ. 

De toegangsvoorwaarden worden opgesteld in overeenstemming met buitenlandse voorbeelden, op 

basis van de te verwachten milieueffecten, en op basis van de maatschappelijke aanvaardbaarheid 

gegeven de samenstelling van het huidige wagenpark. 

3.2.1 Toegangsvoorwaarden in het buitenland 

Onderstaande Tabel 1 geeft een overzicht van de toegangsvoorwaarden die opgelegd worden in 

buitenlandse LEZ’s. Voor de verschillende landen wordt voor de betrokken voertuigcategorieën 

(vtgcat) aangegeven welke norm wordt opgelegd, nu en in de toekomst. De opgelegde norm heeft 

telkens betrekking op de technologie (Euroklasse) van het voertuig.  
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Tabel 1: Toegangsvoorwaarden tot LEZ in het buitenland 

 

In Duitsland worden restricties opgelegd aan zowel personenwagens (PW) als vrachtwagens (VW). 

Een zestigtal Duitse steden hebben inmiddels een LEZ ingesteld. De huidige restricties verschillen 

van stad tot stad. Sommige steden weren enkel Euro 1 dieselvoertuigen, anderen weren ook Euro 2 

dieselvoertuigen en sommigen weren ook Euro 3 dieselvoertuigen zonder roetfilter en Euro 1 

benzinevoertuigen. De meeste steden verscherpen hun restricties in verloop van de tijd. In de 

nabije toekomst zal op veel plaatsen Euro 3 met roetfilter of Euro 4 opgelegd worden voor 

dieselvoertuigen, en Euro 1 voor benzinewagens4.  

In Milaan worden eveneens restricties opgelegd aan zowel personenwagens (PW) als vrachtwagens 

(VW).In de nabije toekomst (2013) zullen ook restricties gelden voor motorfietsen (m). Om de 

Ecopass zone te mogen binnenrijden, betaal je een bepaald bedrag, tenzij je voertuig voldoende 

proper is. De restricties verscherpen in verloop van de tijd. In 2013 moet je voertuig voldoen aan 

de Euro 3 norm (benzinewagens) of de Euro 4 norm (dieselwagens) om gratis in de zone te rijden5.  

Ook in Lissabon gelden de restricties zowel voor personenwagens als vrachtwagens. Vanaf 2014 

moet je voertuig voldoen aan de Euro 3 norm om toegelaten te worden tot de LEZ.  

Voor LEZ’s in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken worden enkel restricties 

opgelegd aan vrachtwagens. Momenteel moeten vrachtwagens doorgaans aan de Euro 4 norm (of 

eventueel Euro 3 + roetfilter) voldoen om toegelaten te worden tot de LEZ.  

Ook in Zweden gelden enkel restricties voor vrachtwagens. Deze voertuigen mogen in de regel 

maximaal 8 jaar oud zijn om toegelaten te worden. Concreet betekent dit dat vrachtwagens in 2014 

moeten voldoen aan de Euro 4 norm en in 2017 aan de Euro 5 norm. Ook hier worden de 

restricties dus scherper in verloop van de tijd.  

3.2.2 Relatie met de maatschappelijke aanvaardbaarheid  

Op basis van de toegangsvoorwaarden die teruggevonden worden in het buitenland, kunnen we 

restricties voorstellen voor Antwerpen. In deze studie focussen we ons op de twee zichtjaren 2015 

en 2020. In 2015 wordt een nieuwe EU-richtlijn van kracht die stelt dat de jaargemiddelde 

concentratie aan PM2.5 kleiner moet zijn dan 25 µg/m3. Daarnaast heeft Vlaanderen uitstel gekregen 

tot 2015 voor het behalen van de in 2010 opgelegde grenswaarde voor NO2 (jaargemiddelde 

                                                      
4 http://gis.uba.de/website/umweltzonen/index.htm 
5 http://www.lowemissionzones.eu/countries-mainmenu-147/italy-mainmenu-81/lombardia/milan-ecopass 

land vtgcat norm 2012 toekomstige norm

Portugal (Lissabon) VW+PW Euro 1-2 2014 - Euro 3

Nederland VW Euro 4

VK (Londen) VW Euro 4 / Euro 3

Denemarken VW Euro 4

Zweden VW Euro 3 / 8 jaar oud 2014 - Euro 4                

2017 - Euro 5

Duitsland VW+PW Euro 2-3-4 Euro 3-4                

Benzine - Euro 1

Diesel Euro 4 & 

Benzine Euro 3: gratis

Italië (Milaan) VW+PW+m Euro 1-2-3-4
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concentratie kleiner dan 40 µg/m3). Tabel 2 geeft de toegangsvoorwaarden weer in 2015 en 2020 

die zo goed mogelijk overeenkomen met de in het buitenland gehanteerde principes. Naar analogie 

met buitenlandse voorbeelden worden de restricties ook strenger in verloop van de tijd (strenger in 

2020 dan in 2015). In 2015 worden dieselwagens die tot de Euroklasse 4 of hoger behoren, 

toegelaten tot de LEZ. Euro 3 dieselwagens moeten uitgerust zijn met een roetfilter om toegelaten 

te worden. Een roetfilter kan meestal ook achteraf nog aangebracht worden. Andere dieselwagens 

worden geweerd. Benzinewagens moeten minstens tot de Euro 1 klasse behoren. In 2020 worden 

dieselwagens nog slechts toegelaten indien ze tot de Euro 5 klasse of hoger behoren. 

Benzinewagens moeten minstens tot de Euro 2 klasse behoren.  

Tabel 2: Voorgestelde minimale toegangsvoorwaarden voor LEZ Antwerpen in 2015 en 2020 

 

De opgelegde restricties zijn scherper voor dieselwagens dan voor benzinewagens. Dieselwagens 

stoten dan ook veel meer stikstof en fijn stof uit in vergelijking met benzinewagens. Voor 

elektrische voertuigen, motorfietsen, hybride voertuigen, CNG en LPG voertuigen worden geen 

restricties opgelegd. Deze voertuigen stoten minder stikstof en fijn stof uit en bovendien is hun 

aandeel in het wagenpark zeer beperkt.  

We bekijken de in Tabel 2 voorgestelde restricties in relatie met het wagenpark dat in 2015 en in 

2020 zou voorkomen wanneer geen LEZ wordt ingevoerd. Figuur 27 geeft de verdeling van het 

wagenpark (personenwagens) volgens brandstof- en Euroklassen in 2015. In totaal voldoet 74,6% 

van het aantal voertuigen aan de voorgestelde toegangsvoorwaarden. Deze worden in de Figuur 

voorgesteld door de groene balken. 9,7% van de voertuigen voldoet niet aan de 

toegangsvoorwaarden. Deze worden voorgesteld door de rode balken. 15,7% van de voertuigen 

behoort tot de Diesel Euro 3 klasse (oranje balk). Deze voertuigen worden toegelaten tot de LEZ 

indien ze beschikken over een roetfilter.    

 

Figuur 27: Verdeling van het wagenpark volgens brandstof- en Euroklassen in 2015  

Figuur 28 geeft de verdeling van het wagenpark (personenwagens) volgens brandstof- en 

Euroklassen in 2020. In totaal voldoet 77,6% van het aantal voertuigen aan de voorgestelde 

toegangsvoorwaarden. Indien we ervan uitgaan dat de LEZ in 2015 reeds ingevoerd werd, dan zal 

in 2020 83,6% van het totaal aantal voertuigen voldoen aan de voorgestelde toegangsvoorwaarden.  

Personenwagen - diesel Euro 3 + roetfilter

Personenwagen - benzine Euro 1

Vrachtwagen (diesel) Euro 4

Personenwagen - diesel Euro 5

Personenwagen - benzine Euro 2

Vrachtwagen (diesel) Euro 5

2015

2020
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Figuur 28: Verdeling van het wagenpark volgens brandstof- en Euroklassen in 2020 

We bekijken de in Tabel 2 voorgestelde restricties ook in relatie met de ouderdom van de 

voertuigen. Tabel 3 geeft de data (bouwjaar) op na dewelke voertuigen moeten voldoen aan de 

bijhorende Euronormen (bron: LNE6).  

Tabel 3: Data na dewelke voertuigen moeten voldoen aan de bijhorende norm 

                                 
 

Wanneer we Tabel 3 vergelijken met de voorgestelde restricties, kunnen we afleiden dat over het 

algemeen dieselwagens die ouder dan 14 jaar zijn, niet meer worden toegelaten. Dieselwagens ouder 

dan 9 jaar moeten over een roetfilter beschikken. Stel dat we in 2015 reeds Euro 5 zouden opleggen 

voor dieselwagens, dan zou het merendeel van de diesel-voertuigen die ouder dan 4 jaar zijn niet 

meer worden toegelaten. Dit is vanuit maatschappelijk oogpunt onaanvaardbaar. De in Tabel 2 

voorgestelde restricties lijken wel aanvaardbaar.  

3.2.3 Relatie met milieueffecten 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de restricties niet te streng mogen zijn vanuit het oogpunt van 

sociale acceptatie. Anderzijds moeten de toegangsvoorwaarden voldoende strikt zijn om bepaalde 

milieueffecten te bereiken. LEZ’s  worden tenslotte ingevoerd om een verbetering in luchtkwaliteit 

te realiseren. In Figuur 29 plotten we de emissiereducties (rode balken) die in 2015 behaald kunnen 

worden door het invoeren van een LEZ op basis van de toegangsvoorwaarden voorgesteld in Tabel 

2. Deze worden vergeleken met de emissiereducties die behaald zouden worden in geval van 

minder strikte restricties, in casu wanneer enkel Euro 0, Euro 1 en Euro 2 dieselwagens geweerd 

zouden worden (blauwe balken). De verschillen zijn aanzienlijk. Op basis van dit beeld concluderen 

we dat het aangewezen is om voldoende strikte toegangsvoorwaarden op te leggen.  

                                                      
6 LNE, Euronormen voor voertuigen, http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/milieuvriendelijke-

voertuigen/ecoscore-en-euronormen/euronormen-voor-voertuigen 

Personenwagens

Euro 1 1/07/1992

Euro 2 1/01/1996

Euro 3 1/01/2001

Euro 4 1/01/2006

Euro 5 1/01/2011

Euro 6 1/09/2015

Vrachtwagens

Euro 1 1/07/1992

Euro 2 1/10/1996

Euro 3 1/10/2000

Euro 4 1/10/2005

Euro 5 1/10/2008

Euro 6 1/01/2013
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Merk op dat het hier gaat om een gemiddeld effect over alle mogelijke gebiedsafbakeningen. In 

sectie 3.3 en Annex B wordt aangegeven hoe emissiereducties berekend worden. Op dit moment 

willen we enkel een beeld geven over het verschil in impact van verschillende 

toelatingsvoorwaarden. 

 

Figuur 29: Emissiereducties t.g.v. de invoering van LEZ in 2015, gemiddeld effect over alle 

gebiedsafbakeningen 

 

 

 

 

 

3.2.4 Besluit: Toegangsvoorwaarden voor LEZ Antwerpen 

Op basis van bovenstaande analyses wordt voorgesteld om volgende toegangsvoorwaarden 

aan te houden:  

Tabel 4: Toegangsvoorwaarden voor LEZ Antwerpen in 2015 en 2020 

 

Deze zijn in overeenstemming met buitenlandse voorbeelden en zijn aanvaardbaar op basis 

van de te verwachten milieueffecten en de maatschappelijke aanvaardbaarheid gegeven de 

samenstelling van het huidige wagenpark. 

 

Personenwagen - diesel Euro 3 + roetfilter

Personenwagen - benzine Euro 1

Vrachtwagen (diesel) Euro 4

Personenwagen - diesel Euro 5

Personenwagen - benzine Euro 2

Vrachtwagen (diesel) Euro 5

2015

2020
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3.3 Milieueffecten 

3.3.1 Emissies 

Het berekenen van emissies gebeurt o.a. op basis van verkeersgegevens uit het provinciaal 

multimodaal model Antwerpen (MMM versie 3.5.3+), op basis van COPERT IV emissiefuncties en 

op basis van gegevens over de samenstelling van het wagenpark in België (TREMOVE versie 3.5c). 

De methodiek  ter berekening van emissies en ter bepaling van de effecten op emissies door het 

invoeren van een LEZ, wordt gedetailleerd beschreven in Annex B. De aangenomen toegangsvoor-

waarden, ontheffing- en overtredingspercentages, effecten op mobiliteit, verandering wagenpark, … 

worden daar in detail toegelicht. Hieronder worden meteen enkele resultaten weergegeven.  

De polluenten die in deze studie worden bekeken zijn stikstofoxiden (NOX, NO2), fijn stof (PM10, 

PM2.5) en elementair koolstof (EC) als aparte fractie. Dit zijn de meest relevante polluenten in het 

kader van luchtkwaliteit. Door Europa worden bepaalde grenswaarden opgelegd voor de 

concentraties aan NO2, PM10 en PM2.5. In Sectie 3.3.2 worden deze grenswaarden nader besproken. 

Voor EC bestaan voorlopig geen richtlijnen, maar er zijn aanwijzingen dat deze polluent de meest 

schadelijke is voor de gezondheid (meer hierover in Sectie 5.5.3). Wanneer we emissie-resultaten 

weergeven, kijken we telkens naar de uitlaat-emissies van NOX, NO2, PM2.5 en EC. De uitlaat-

emissie van PM10 is identiek aan de uitlaat-emissie van PM2.5 (of anders gezegd: alle PM die 

uitgestoten wordt behoort tot de klasse PM2.5). Vandaar wordt PM10 niet opgenomen in de emissie-

resultaten. Ter volledigheid worden ook niet-uitlaat-emissies van PM2.5 en PM10 berekend. Deze 

worden weergegeven in Annex C.  

De emissies worden weergegeven in Figuur 30 en Figuur 31, die de autonome evolutie (Basis) en de 

effecten van de scenario’s (LEZE en LEZI) illustreren. De figuren worden gegeven per 

geëmitteerde stof. Vervolgens worden de emissies voor alle scenario’s samengevat in Tabel 5. 

 

   

Figuur 30: Emissies in basis- en LEZ-scenario’s: NOX (links) en NO2 (rechts) 

 

   

Figuur 31: Emissies in basis- en LEZ-scenario’s: PM2.5 (links) en EC (rechts) 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 46 

Tabel 5: Emissies voor de autonome evolutie en voor de LEZ scenario’s 

 
 

Bevindingen: 

 Voor de stoffen NOX, NO2, PM2.5 en EC worden in de autonome evolutie (Basis) reeds 

behoorlijke reducties vastgesteld van 2008 over 2015 naar 2020. De reducties zijn het 

sterkst voor EC en PM2.5 (respectievelijk -55% en -50% in 2015 t.o.v. 2008 en 

respectievelijk -80% en -72% in 2020 t.o.v. 2008). Deze reducties worden veroorzaakt door 

de autonome verschoning van het wagenpark7. Voor NOX is er ook een sterke reductie (-

35% in 2015 t.o.v. 2008 en -55% in 2020 t.o.v. 2008).  

Voor NO2 is er in 2015 een lichte toename t.o.v. 2008 (+1%). In 2020 krijgen we t.o.v. 

2008 een reductie (-29%). Dit is te verklaren door de evolutie van het aandeel van NO2 in 

NOX: voor lichte dieselvoertuigen wordt vanaf Euro 4 aangenomen dat NO2 een aandeel 

van 55% heeft in de NOx-uitstoot. Tussen 2008 en 2015 neemt het aandeel van voertuigen 

uit de Euro 3-klasse of ouder af ten voordele van voertuigen die voldoen aan Euro 4 of 

Euro 5. De lagere  NOx-uitstoot van deze nieuwere Euronormen volstaat echter niet om 

de sterke stijging van het aandeel van NO2 in de NOx-uitstoot te compenseren: dit 

verklaart de lichte toename van de NO2-uitstoot van 2015 t.o.v. 2010. In 2020 is er ten 

opzichte van 2015 echter nog maar weinig verandering in het aandeel van NO2 in NOx: in 

2015 is reeds het grootste deel van de lichte dieselvoertuigen Euro 4 of Euro 5. Bij de 

verdere vernieuwing van het wagenpark in 2020 volgt de NO2-uitstoot dan ook grotendeels 

de dalende trend in NOx-uitstoot. 

 Voor deze stoffen levert het scenario LEZE t.o.v. het referentiescenario significante extra 

reducties op. De reducties zijn het meest uitgesproken voor EC (-30% in 2015 tot -67% in 

2020), gevolgd door PM2.5 (-32% in 2015 tot -34% in 2020), NOx (-17% in 2015 tot -21% 

in 2020) en NO2 (-2% in 2015 tot -9% in 2020).  

 In het scenario LEZI, waarbij de Singel integraal deel uitmaakt van de LEZ, zijn de 

reducties nog sterker (EC: -35% in 2015 en -69% in 2020; PM2.5: -37% in 2015 en -41% in 

2020; NOX: -20% in 2015 en -26% in 2020; NO2: -2% in 2015 en -12% in 2020). 

 

In de volgende sectie 3.3.2 wordt weergegeven hoe deze emissiereducties zich vertalen in 

concentratiereducties. Nadat de concentratiekaarten berekend zijn, kunnen we nagaan hoe de 

effecten in de autonome evolutie en in de LEZ-scenario’s zich verhouden tot de door Europa 

opgelegde grenswaarden voor de verschillende polluenten.  

 

                                                      
7 Het gaat hier om een verschuiving naar meer recente Euronormen. Voertuigen uit de Euro 6 klasse zijn het minst 

vervuilend, er zijn (nog) geen elektrische voertuigen in het beschouwde wagenpark.   

NOx -35% -59% -17% -21% -20% -26%

NO2 1% -29% -2% -9% -2% -12%

PM2.5 -50% -72% -32% -34% -37% -41%

EC -55% -80% -30% -57% -35% -69%

Effecten LEZ_excl Effecten LEZ_incl

BASIS 2015 

t.o.v.          

BASIS 2008

BASIS 2020 

t.o.v.           

BASIS 2008

Scenario 2015 

t.o.v.          

BASIS 2015

Scenario 2020 

t.o.v.          

BASIS 2020

Scenario 2015 

t.o.v.          

BASIS 2015

Scenario 2020 

t.o.v.          

BASIS 2020

Autonome Evolutie
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3.3.2 Concentraties 

De methodiek om concentraties te berekenen en om de effecten te bepalen op concentraties door 

het invoeren van een LEZ, wordt gedetailleerd beschreven in Annex D. De gemaakte hypotheses 

worden daar in detail toegelicht. Hieronder geven we meteen enkele resultaten weer.  

3.3.2.a Concentratiekaarten 

De berekeningen voor het basisscenario 2015 en 2020 geven een indicatie van de ruimtelijke 

variabiliteit van de luchtkwaliteit in Antwerpen. Ook wordt de verwachte verandering van de 

luchtkwaliteit op basis van autonome ontwikkeling inzichtelijk gemaakt. In Annex E worden de 

concentratiekaarten van NO2, PM10, PM2.5 en EC in 2015 en 2020 gepresenteerd, telkens voor het 

basisscenario en voor de scenario’s LEZE en LEZI. De kaarten geven kwalitatief inzicht in de 

variatie van de concentratieniveaus binnen de stad tussen de jaren. De hoogste concentraties komen 

voor op de Kaaien, de Amerika-, Frankrijk- en Italiëlei, de Singel en enkele toegangswegen tot het 

centrum vanaf de Singel. De gemiddelde concentraties nemen af tussen 2015 en 2020 als gevolg van 

autonome ontwikkeling.  

3.3.2.b Verschilkaarten 

Om de effectiviteit van het ‘lage emissiezone’-scenario op de luchtkwaliteit te evalueren worden 

verschilkaarten gemaakt van de concentratie van NO2, PM10, PM2.5 en EC: de concentratiekaart van 

het beschouwde scenario wordt afgetrokken van de concentratiekaart behorende bij het 

corresponderende basisscenario8. De kaart geeft een ruimtelijk beeld van de afname van de 

concentratie door de LEZ.   

De verschilkaarten van de concentraties worden weergegeven in Annex F. De kaarten geven 

kwalitatief inzicht in de variatie van het effect van de lage emissiezones op de concentraties binnen 

de stad en tussen de jaren.  

3.3.2.c Bevindingen 

 NO2 

De door Europa opgelegde jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 bedraagt 40 µg/m3 (geldig vanaf 

2010). Op bijna alle beschouwde locaties wordt deze grenswaarde in 2015 overschreden. De 

concentraties nemen af tussen 2015 en 2020 als gevolg van de autonome ontwikkeling. In 2020 kan 

men door de autonome evolutie (zowel daling in achtergrondconcentratie als in verkeersbijdrage) 

op een aantal kleinere wegen onder de grenswaarde blijven. Op de belangrijke verkeersaders echter 

wordt de grenswaarde in 2020 nog steeds overschreden. De invoering van een LEZ zorgt voor een 

reductie van de NO2 concentratie. In 2015 liggen deze reducties bijna overal tussen 0 en 2 µg/m3. 

In 2020 treden op de belangrijke verkeersaders reducties9 op tot 4 µg/m3. Door het invoeren van 

een LEZ kunnen we in 2020 op een aantal locaties onder de grenswaarde duiken. Maar over het 

algemeen stellen we vast dat de impact op het behalen van de door Europa opgelegde grenswaarde 

eerder beperkt blijft. Op heel wat locaties wordt de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 nog 

steeds overschreden, ondanks de invoering van een LEZ. Bijkomende maatregelen zijn 

                                                      
8 In het geval er in één van beide scenario’s een wegschakel was met een emissiewaarde beneden de drempelwaarde, 

terwijl deze in het andere scenario wel voldoende emissie bevatte, wordt er op de receptoren een verschil van 0 getoond.   
9 Merk op dat op enkele locaties een verhoging in NO2 concentratie vastgesteld wordt. Dit is waarschijnlijk geen feitelijke 

stijging. De verschillen wijken niet significant af van 0. 
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noodzakelijk om onder de opgelegde grenswaarden te kunnen blijven. De reductie in NO2-

concentratie blijft beperkt, omdat bij de nieuwere Euronormen een stijging bestaat van het aandeel 

van NO2 in de NOx-uitstoot. 

 PM10 

De door Europa opgelegde jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 bedraagt 40 µg/m3. De 

daggemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden. 

De daggemiddelde grenswaarde wordt meer dan 35 keer overschreden bij een jaargemiddelde 

concentratie van 31,3 µg/m3 en groter (Celis en Vercauteren, 2009)10. In 2015 wordt deze 

grenswaarde op de grote verkeerswegen veelal overschreden. Op de kleinere wegen kan men vaak 

net onder de grenswaarde blijven. In 2020 krijgen we nagenoeg hetzelfde beeld. Het effect in de 

autonome evolutie is erg klein. De invoering van een LEZ zorgt voor beperkte reducties van de 

PM10 concentratie. In 2015 zijn er reducties tot maximaal 1,5 µg/m3, in 2020 tot maximaal 1 µg/m3. 

De invoering van een LEZ heeft een beperkt effect op het behalen van de grenswaarden. Hierbij 

kan opgemerkt worden dat PM10 eigenlijk een slechte verkeersgerelateerde indicator is. De 

verkeersbijdrage aan de totale concentratie PM10 is erg klein (gemiddeld ongeveer 5%, maximaal 

ongeveer 10%). Met om het even welke transport-gerelateerde maatregel kunnen slechts kleine 

reducties behaald worden op de totale concentratie PM10. Nochtans zijn grotere reducties 

noodzakelijk om op de belangrijkste verkeersaders onder de opgelegde grenswaarden te kunnen 

blijven. Bijkomende maatregelen zijn noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.  

 PM2.5 

De door Europa opgelegde jaargemiddelde grenswaarde voor PM2.5 bedraagt 25 µg/m3 (geldig 

vanaf 2015). In 2015 blijven we op bijna alle beschouwde locaties onder deze grenswaarde. Door de 

autonome evolutie nemen de gemiddelde concentraties verder af tussen 2015 en 2020. Door het 

invoeren van een LEZ verkrijgen we reducties tot maximaal 1,5 µg/m3 in 2015 en tot maximaal 1 

µg/m3 in 2020.  

 EC 

Voor EC worden voorlopig door Europa geen grenswaarden opgelegd. Op de concentratiekaarten 

zien we dat de concentraties meestal onder 4 µg/m3 blijven in 2015, en onder 3 µg/m3 in 2020. 

Zowel in 2015 als in 2020 verkrijgen we door het invoeren van een LEZ reducties tot maximaal 1 

µg/m3. Relatief gezien krijgen we hier dus een veel groter effect in vergelijking met PM10 en PM2.5. 

EC is dan ook een veel betere verkeersgerelateerde indicator, de verkeersbijdrage aan de totale 

concentratie loopt op tot 50%. Bovendien is EC het meest schadelijke onderdeel dat geëmitteerd 

wordt. Er kan dus een significante impact op de volksgezondheid verwacht worden. We komen 

hier uitgebreid op terug bij het berekenen van de gezondheidsbaten (Sectie 5.4). Ter illustratie 

wordt hieronder de concentratiekaart voor EC weergegeven in het referentiescenario 2020, evenals 

de concentratie-verschilkaart voor het LEZI scenario t.o.v. het referentiescenario in 2020, en de 

                                                      

10 Celis D. en Vercauteren J., 2009. Bepaling van de vergelijking tussen de jaargemiddelde concentratie en het 

aantal overschrijdingsdagen PM10 voor toepassing in CAR Vlaanderen, dienst lucht, VMM. 
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resulterende concentratiekaart voor EC in het LEZI scenario 2020. Alle concentratiekaarten en 

concentratie-verschilkaarten voor alle polluenten, jaartallen en scenario’s kunnen teruggevonden 

worden in Annex E en Annex F. 
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Figuur 32: EC concentratiekaarten basisscenario 2020 (jaargemiddelde µg/m³), EC verschilkaart 2020 

scenario LEZI minus Basis (jaargemiddelde µg/m³) en EC concentratiekaarten scenario LEZI 2020 

(jaargemiddelde µg/m³) 
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3.3.3 Geluid 

De methodiek ter berekening van geluid wordt beschreven in Annex H. De geluidskaarten voor het 

basisscenario en het scenario LEZI in 2015 en 2020 worden gepresenteerd in Annex I. Ook de 

geluidsverschilkaarten (LEZI t.o.v. basisscenario) kunnen daar terug gevonden worden. Ter 

illustratie geven we hieronder de geluidsverschilkaart van het scenario LEZI t.o.v. het basisscenario 

in 2015. De verschillen zijn minimaal, in de orde van 0-0.2 dB. In de gangbare geluidsmodellen 

wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van het wagenpark. De invloed ervan op de 

geluidsemissie (zowel uit de uitlaat als van de banden) is namelijk erg onzeker. Het is daarom niet 

mogelijk om de effecten van een LEZ als gevolg van het vernieuwen van het wagenpark op de 

geluidsbelasting te bepalen. Wel wordt rekening gehouden met de effecten van het verminderen van 

de voertuigintensiteit. 
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Figuur 33: Het verschil in de etmaalgemiddelde geluidsbelasting (Lden,max in dB) per gebouw tussen 

LEZI en BAS voor 2015. 
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3.3.4 Besluit 

Algemeen geldt dat de invoering van een LEZ tot reducties leidt in de emissies van NO2   

(-2% in 2015 tot -12% in 2020), tot significante reducties in de emissies van PM10 en PM2.5   

(-32% in 2015 tot -41% in 2020) en tot zeer sterke reducties in de emissies van EC (-30% in 

2015 tot -69% in 2020). De verkeersbijdrage aan de totale concentratie van deze polluenten 

daalt in dezelfde mate.  

Door het invoeren van een LEZ daalt de NO2 concentratie, vooral in 2020 (maximaal tot -4 

µg/m3), maar deze daling volstaat doorgaans niet om de door Europa opgelegde 

jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 te halen. Bijkomende maatregelen blijven 

noodzakelijk.  

De door de invoering van een LEZ verkregen reducties in totale concentraties PM10 en 

PM2.5 zijn relatief klein, omdat de verkeersbijdrage aan de totale concentraties van deze 

polluenten klein is. Met om het even welke transportgerelateerde maatregel kunnen voor 

deze stoffen slechts beperkte effecten verwacht worden. Voor PM10 zijn bijkomende 

maatregelen nodig om op de belangrijke verkeersaders onder de door Europa opgelegde 

grenswaarden uit te komen.   

Wat betreft het behalen van de opgelegde normen voor PM10 en NO2, zal de invoering van 

een LEZ geen schokkende effecten teweeg brengen. Daartegenover staat dat de invoering 

van een LEZ wel een belangrijke impact kan hebben op de volksgezondheid. De meest 

schadelijke component die geëmitteerd wordt is EC, en net voor deze polluent is de 

emissiereductie t.g.v. een LEZ het meest uitgesproken. Bovendien is EC een sterke 

verkeersgerelateerde indicator (relatief hoge verkeersbijdrage), waardoor ook belangrijke 

reducties in concentraties optreden (tot -1 µg/m3 op een totaal van 3 tot 4 µg/m3). Het 

effect op de gezondheid wordt verder besproken in Sectie 5.4. 
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4 Praktische invoering 

4.1 Context 

4.1.1 Mobiliteit: Beleidskader hogere overheden 

4.1.1.a Masterplan 2020: Masterplan mobiliteit Antwerpen 

Op 30 maart 2010 bereikte de Vlaamse regering een akkoord over het Masterplan 2020. Het 

Masterplan 2020 bouwt verder op de initiële doelstellingen van het oorspronkelijke Masterplan 

Mobiliteit Antwerpen, maar omvat ook projecten in de ruime Antwerpse regio.  Naast de 16 

projecten van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen voorziet het Masterplan 2020 in nieuwe wegen, 

extra tram- en lightrailprojecten, fietspaden, initiatieven om de binnenvaart te stimuleren, enz. om 

tot een betere mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid te komen.   

Het Masterplan 2020 omvat een reeks investeringsprojecten gebaseerd op een Multi-modale 

aanpak. Het plan omvat verschillende openbaar vervoersprojecten, weguitbreidingsprojecten (onder 

andere een nieuwe ScheldeKruising (‘de Oosterweelverbinding), binnenvaartprojecten, edm..  

Voor de LEZ relevante projecten zijn voornamelijk: 

 De aanleg van de stedelijke en doorgaande ringweg in de bedding van de R1 

 De aanleg Groene Singel,  

 De aanleg van verkeersluwe Kaaien en Leien 

 De heraanleg van de Spagettiknoop (aansluiting R1, A12 zuid, E19 zuid, Singel) 

 Vrachtverbod in de Kennedytunnel (verbonden aan 3de Scheldekruising) 

 3de Scheldekruising en het sluiten van de R1 in het noorden 

De Groene Singel, Kaaien en Leien zijn momenteel de enige Gewestwegen in de kernstad. Het 

Masterplan 2020 voorziet dat deze in de toekomst verkeersluw worden ingericht. Dit is belangrijk 

voor de ruimtelijke afbakening van de LEZ.  

Het is niet de bedoeling dat een LEZ die deze wegen niet omvat, zou zorgen voor bijkomend 

verkeer op deze in de toekomst als verkeersluwe wegen ingerichte routes. Daarom lijkt het dus 

aangewezen deze wegen mee op te nemen in de LEZ afbakening. 

4.1.1.b Vlaams wegenvignet en kilometerheffing 

Op 15 november 2010 bereikten de ministers-presidenten van Vlaanderen, het Waals en het 

Brussels gewest een principeakkoord om het rekeningrijden samen met het autowegenvignet in te 

voeren tegen 2014.  In augustus 2012 werd de vooropgestelde timing hiervan bijgesteld naar een 

onbepaalde datum in 2016. Dan zullen alle voertuigen in België van minder dan 3,5 ton een 

elektronisch wegenvignet moeten aankopen. Voertuigen van meer dan 3,5 ton moeten dan een 

heffing per kilometer betalen. 

De vooropgestelde systemen voorzien in centrale registratie van voertuigen die een wegenvignet 

gekocht hebben en controle hiervan met ANPR camera’s op het gehele Vlaamse wegennet.  

Voor vrachtwagens wordt een meer geavanceerd systeem voorzien met On-Board-Units om 

tarifering per kilometer mogelijk te maken. Ook hier zal handhaving plaatsvinden op basis van een 
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centraal registratiesysteem en ANPR-camera’s (als controle). Indien gekozen wordt voor een 

systeem met centrale registratie van voertuigen toegelaten in de LEZ kan voor vrachtverkeer 

bekeken worden of niet op het kilometerheffingsysteem kan aangesloten worden. 

4.1.2 Beleidskader Stad Antwerpen 

4.1.2.a Mobiliteitsplan stad 

Het mobiliteitsplan van de stad Antwerpen (goedgekeurd in 2005) beoogt de realisatie van 

duurzame mobiliteit. Hierbij ligt accent ligt op het sturen van de mobiliteit door middel van 

ruimtelijke ontwikkelingen en maatregelen die de vrijheidsgraden van het gemotoriseerde verkeer 

beperken en die alternatieve vervoerswijzen juist vergroten. Voor de kernstad is het beleid ook sterk 

gericht op de functie als werkstad. 

Het mobiliteitsplan schoof, binnen de overkoepelende doelstelling om een trendbreuk te realiseren 

in de mobiliteitsontwikkeling en het mobiliteitsgedrag, 3 strategische doelstellingen naar voor: 

 Bereikbare stad: De bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten en de 

Antwerpse stadswijken die centrumfuncties vervullen op een selectieve manier waarborgen; 

 Toegankelijke stad: De verplaatsingsmogelijkheden voor alle doelgroepen naar alle 

doelgebieden moet op een selectieve en billijke manier gewaarborgd kunnen worden. 

Streefdoel is een zo groot mogelijke toegang tot enerzijds het vervoersysteem in zijn geheel 

als tot individuele of collectieve vervoermiddelen op zich; 

 Verkeersveilige stad: De verkeersonveiligheid moet teruggedrongen worden. Vaak is deze 

verkeersonveiligheid het gevolg van foutief verkeersgedrag dat drieërlei moet aangepakt 

worden: door infrastructurele en voertuigtechnische maatregelen, opvoeding en 

handhaving. 

 Verkeersleefbare stad: Ondanks de toenemende mobiliteit moet de verkeersleefbaarheid 

verbeterd worden. In woonwijken en -buurten moet een kwaliteitsvol leefklimaat 

gegarandeerd kunnen worden. 

Voor het deelgebied Kernstad (gebied binnen de Singel) zijn er specifieke acties uitgewerkt voor 

Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Privévervoer. 

“In verblijfsgebieden en woonkernen primeert het wandelen en flaneren, het winkelen en spelen. 

Het gebied tussen de Kaaien, Waaslandtunnel, Leien en Kronenburgstraat is voetgangersgebied bij 

uitstek. De fietsers mengen zich in de kernstad meestal tussen het andere verkeer. Op fietsroutes 

langs de hoofdverkeerswegen worden echter degelijke fietspaden aangelegd. Op strategische 

locaties zoals winkelstraten, stations en knoppunten van De Lijn komen er fietsenstallingen. Op het 

vlak van het openbaar vervoer is vooral de doorstroming een aandachtspunt. Het openbaar vervoer 

krijgt voorrang op de belangrijkste lijnen, bijvoorbeeld door de automatische beïnvloeding van 

verkeerslichten of autovrije bus- en trambanen. Het autoverkeer wordt beïnvloed door het 

parkeerbeleid van het autonoom parkeerbedrijf GAPA. In de hele Kernstad is intussen het betalend 

parkeren van kracht.” 

De invoering van de LEZ is een maatregel die op vele gebieden de doelstellingen van het 

Antwerpse mobiliteitsbeleid ondersteunt: 

 De maatregel beïnvloedt de bereikbaarheid van de stad niet significant aangezien 

verschillende alternatieven mogelijk blijven en slechts een zeer beperkt gedeelte van de 

verplaatsingen beïnvloed wordt. Wel weert de maatregel een deel van het doorgaande 

verkeer uit de stad.; 
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 De versnelde vervanging van oudere door nieuwere wagens die aan hogere 

veiligheidsnormen voldoen, verhoogt de verkeersveiligheid in de stad; 

 De verkeersleefbaarheid in de stad zal verbeteren door de maatregel ten gevolge van de 

verwachte afname van luchtvervuiling, geurhinder en geluidshinder veroorzaakt door het 

verkeer. 

De LEZ kan vanuit de doelstelling van de zo groot mogelijke toegankelijkheid van het 

mobiliteitssysteem, en meer specifiek, de individuele gemotoriseerde modi, licht negatief 

beoordeeld worden. Bepaalde gemotoriseerde voertuigen zullen immers uit de stad geweerd worden 

en de gebruikers hiervan zullen tot kosten en/of een gedragsverandering gedwongen worden. Een 

flankerend beleid kan deze negatieve effecten naar verwachting opvangen. 

4.1.2.b Stadsdistributie – Blue Gate 

Op 30 april 2009 werd een politiek akkoord afgesloten tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse 

regering betreffende “Een watergebonden bedrijventerrein met voetbalstadion op Petroleum 

Zuid”. Stad Antwerpen enVlaanderen werken op de terreinen ten zuiden van Antwerpen samen aan 

de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp.  

Doelstelling is om Blue Gate Antwerp als een hoog kwalitatief bedrijventerrein te ontwikkelen. 

Hierbij wordt uitgegaan van haar unieke ligging direct naast de stad. Eco-efficiëntie zal als 

basisuitgangspunt gelden voor de ontwikkeling van het terrein. Een deel van het terrein zal ingevuld 

worden als een zone voor “Slimme logistiek”. 

De logistieke zone op Blue Gate Antwerp bevat enerzijds de clusterkade met ruimte voor (tijdelijke) 

op- en overslag en anderzijds de deelzone voor stadsregionale watergebonden distributie. De 

deelzone voor stadsregionale watergeboden distributie een wordt operationeel en fysiek specifiek 

onderdeel van de slimme logistiek.  

Eén van de doelstellingen is de uitbouw van het stadsregionaal distributiecentrum. Het concept 

‘stadsdistributie’ wordt als volgt gedefinieerd11: ‘een (logistieke) voorziening die relatief dicht is gelegen bij het 

geografisch gebied dat ze bedient (een stadscentrum, een hele stad of regio, of een specifieke locatie), waaraan vele 

logistieke bedrijven goederen leveren die voor dat gebied bestemd zijn, van waaruit gebundelde bezorgingen binnen dat 

gebied worden uitgevoerd door kleinere en milieuvriendelijke voertuigen, en waar verschillende andere logistieke en 

detailhandel diensten met toegevoegde waarde kunnen worden geboden’. 

Uit voorbeelden in het buitenland is gebleken dat de uitbouw van dergelijk stadsdistributiecentrum 

niet vanzelfsprekend is. De competitiviteit van dergelijk centrum ten opzichte van rechtstreekse 

belevering, de moeilijkheden bij het bundelen van goederenstromen van verschillende verladers en 

de verspreiding van de volumes in ruimte en tijd vormen knelpunten. 

Het is duidelijk dat de invoering van een eventuele LEZ een belangrijke stimulus kan geven aan het 

stadsdistributieconcept en aan de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp.  

Daarnaast heeft de ondersteuning van stadsdistributieconcepten ook mogelijk impact op de 

praktische invoering van de Lage Emissiezone. Indien gekozen wordt voor een systeem waarbij 

duurzame stadsdistributieconcepten opgelegd worden door beperkingen voor bepaalde 

vrachtwagens in de stad (in tijd, ruimte of naar type), dient bijkomende aandacht te zijn voor het 

cumuleren van zonale verboden (zie verder). 

                                                      
11 Blue Gate Antwerp, Strategisch masterplan 
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4.1.2.c Parkeerbeleidsplan 

De huidige parkeerregeling in Antwerpen is gebaseerd op de krachtlijnen uit het parkeerbeleidsplan 

2008-2012. De krachtlijnen van het parkeerbeleidsplan zijn: 

 Het bekomen van een leefbare stad, ondermeer door: 

o  het beperken van het overmatig gebruiken van de publieke ruimte voor parkeren 

ten nadele van haar multifunctioneel gebruik; 

o Aandacht voor multimodale bereikbaarheid met aandacht voor fietsparkeren en 

parkeren op OV-knooppunten; 

o Aanpassen van het parkeerbeleid aan het bereikbaarheidsprofiel van het gebied 

om economische leefbaarheid van handelszaken te ondersteunen; 

 Het ondersteunen van het STOP-principe waarbij het selectief autogebruik wordt 

bevorderd; 

 De beschikbare parkeerplaatsen zo optimaal mogelijk benutten; 

 Parkeerbeleid differentiëren in functie van gebied, doelgroepen en voertuigcategorieën; 

 Handhaving als sluitstuk van het parkeerbeleid. 

Belangrijke aandachtspunten in het kader van de invoering van de LEZ zijn: 

 Het parkeren van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in woonwijken of wijken met 

gemengde functie wordt niet wenselijk geacht; 

 Het beleid gericht op toeristen, bezoekers en werknemers is om hen zoveel mogelijk aan te 

moedigen om alternatieven voor straatparkeren te zoeken, idealiter door te kiezen voor een 

alternatieve modus en het gebruik van de P&R terreinen buiten de stad. De LEZ zal dit 

beleid ondersteunen; 

 De aanduiding van betalend parkeren gebeurt met zonale borden, dit kan een moeilijkheid 

zijn voor signalisatie van de LEZ door de beperking op het cumuleren van zonale 

verboden. 

 Het is aangewezen de aanduiding van Park en Ride (P+R) zones af te stemmen op de 

signalisatie van de LEZ. Op de toegangswegen waar de LEZ wordt aangekondigd wordt 

dan ook best een routeaanduiding richting P+R parkings voorzien. 

 

4.2 Praktische invoering 

Voor de analyse van de mogelijkheden voor praktische invoering van de Lage Emissiezone worden 

sequentieel de verschillende mogelijkheden bekeken die in de verschillende stappen van de 

invoering en handhaving van de LEZ nodig zijn. 

We lopen hierbij door de verschillende stappen zoals voorgesteld op onderstaande figuur. 

 

 

4.2.1 Reglementering 

Basisvraag hier is hoe een Lage Emissiezone kan ingevoerd worden binnen het bestaande 

wetgevend kader. Hierbij worden verschillende mogelijke opties onderzocht. Enerzijds wordt 

gekeken in welke mate het mogelijk is deze LEZ regeling in te voeren zonder de bevoegdheden van 

Reglementering Aankondiging 
Erkenning en 

ontheffing 
Handhaving Inning 
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de Stad te overschrijden, anderzijds wordt gekeken naar de opportuniteit en vorm van een 

kadergevende regeling op hoger beleidsniveau. 

Daarnaast worden ook praktische aspecten verbonden aan de invoering en het kenbaar maken van 

de reglementering besproken.  

4.2.1.a Wettelijk kader 

Voor de invoering van de reglementering is volgende wetgeving van belang: 

 De nieuwe Gemeentewet (laatst gewijzigd op 01.02.2008, BS. 27.03.2008) 

 De Wet betreffende de politie over het wegverkeer (gecoördineerd op 16 maart 1968, laatst 

gewijzigd op 15.08.2012, BS. 25.09.2012) 

 Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg. (B.S. 09.12.1975) 

 Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens (16.5.2008, BS 10.06.2008) 

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens (23.2.2009, BS 26.03.2009 ) 

 Omzendbrief betreffende de gemeentelijk aanvullende reglementen op de politie over het 

wegverkeer” van 3 april 2009 

 Decreet houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven. (9.7.2010, 

B.S. 26.06.2010) 

 Ministerieel besluit betreffende de gemeentelijke parkeerkaart. (9.1.2007, BS 24-01-2007 )  

De voorgestelde gebiedsafbakening van de LEZ omvat geen hoofdwegen. Dit vermijdt ook 

potentiële conflicten met EU wetgeving op wegen die onderdeel uitmaken van het Trans-European 

Network. Wel dient er aandacht te zijn voor gelijkheid tussen Belgen en andere EU-burgers in de 

toepassing en handhaving van de reglementering. 

4.2.1.b Praktische aspecten 

Bij de keuze van de reglementering zijn er ook een aantal praktische consequenties wat betreft de 

invoering van de LEZ.  

Een aantal van deze aspecten komen verderop aan bod aangezien zij verbonden zijn met de 

implicaties van de reglementeringkeuze op aankondiging, erkenning en handhaving. 

Belangrijk om hier reeds op te merken is de impact van de gekozen optie voor reglementering op 

de timing voor de invoering. 

Opties die de Stad toelaten om binnen de eigen bevoegdheden de LEZ in te voeren, zij het in 

overleg met de omliggende gemeenten en het Vlaams Gewest, zullen naar verwachting sneller 

ingevoerd kunnen worden dan wanneer op een nieuw gewestelijk kader en eventuele federale 

wetswijzigingen gewacht dient te worden. 

4.2.1.c Opties 

Om de invoering van een LEZ wettelijk te realiseren zijn volgende mogelijke opties onderzocht: 

 Via aanvullend verkeersreglement 

 Via de gemeentelijke politiereglementering  

 Via een nieuw bovenlokaal reglementair kader 
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 Via een aanpassing van de parkeerreglementering 

 

 

 LEZ invoeren via aanvullend verkeersreglement 

De mogelijkheid voor een gemeente om aanvullende verkeersreglementen uit te vaardigen is 

geregeld in het “Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van de verkeerstekens” van 16/05/2008.  

Deze aanvullende reglementen zorgen voor een aanpassing van de verkeerssituatie aan plaatselijke 

of bijzondere omstandigheden.  

Het decreet van 16 mei 2008 maakt de Vlaamse Regering officieel bevoegd voor het opstellen van 

de aanvullende reglementen voor de gewest- en provinciewegen. Het besluit van 23 januari 2009 (in 

werking sinds 5 april 2009) ter uitvoering van dit decreet laat het uitvaardigen van de aanvullende 

reglementen voor de gewest- en provinciewegen specifiek over aan de Vlaamse minister voor 

Openbare Werken. Hij zal hiervoor eerst het advies inwinnen van de Vlaamse minister van 

Mobiliteit. 

De gemeenteraden kunnen ook nog zelf aanvullende reglementen opstellen voor gewest- en 

provinciewegen die op hun grondgebied lopen (behalve voor snelwegen). De gemeenten moeten 

die wel ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering delegeert deze 

taak in zijn besluit van 23 januari 2009 aan de Vlaamse minister van Mobiliteit.  

De aanvullende reglementen op gemeentewegen worden geregeld via Art. 5. 

“Onder voorbehoud van artikel 6 , stelt de gemeente de aanvullende reglementen vast op 

de gemeentewegen die zich op haar grondgebied bevinden. 

In afwijking van artikel 43, § 2, 2°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 kan de 

gemeenteraad die bevoegdheid toevertrouwen aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

De gemeente deelt de tekst van de aanvullende reglementen op de gemeentewegen mee aan 

de Vlaamse Regering.  
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De gemeente vermeldt in die mededeling de locaties waar ze de verkeersborden ter 

uitvoering van het aanvullend reglement plaatst.” 

Voor de gemeentelijke aanvullende verkeersreglementen die enkel betrekking hebben op 

gemeentewegen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente, geldt dat deze pas na 

kennisgeving aan de Vlaamse minister van mobiliteit in werking kunnen treden. 

De “omzendbrief betreffende de gemeentelijk aanvullende reglementen op de politie over het 

wegverkeer” van 3 april 2009, regelt in meer detail de praktische invoering en goedkeuringsaanvraag 

van aanvullende reglementen en het toepassingsgebied ervan. 

Een aanvullend verkeersreglement is (enkel) nodig voor signalisatie voor het regelen van een 

permanente of periodieke toestand die aan de weggebruiker een gebod of verbod oplegt.  

Een aanvullend reglement mag geen maatregelen bevatten betreffende wegen die behoren tot 

verschillende wegbeheerders. Enige uitzondering hierop betreft de maatregelen met betrekking tot 

een gebied (bijvoorbeeld: bebouwde kom, snelheidszones, ..) 

Het is ook van belang dat de Vlaamse overheid voldoende geïnformeerd wordt over de bovenlokale 

effecten van het desbetreffende aanvullende reglement. Wanneer een ontwerp van aanvullend 

reglement een bovenlokaal effect heeft, moet de initiatief nemende gemeente eerst met de 

betrokken buurgemeenten overleggen. De gemeente maakt het resultaat van dit overleg samen met 

het aanvullende reglement over aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.  

Wanneer het aanvullende reglement ook betrekking heeft op gewest- en provinciewegen (en het dus 

goedkeuring vereist) dient hiervoor geen aparte goedkeuringsaanvraag ingediend te worden. Het 

volstaat om te vermelden dat het reglement geheel of ten dele betrekking heeft op een 

gewest/provincieweg.  

Concluderend kan gesteld worden dat de invoering van een LEZ via een aanvullend 

verkeersreglement een mogelijke optie is. Aandachtspunten hierbij zijn: 

 Aanvullend verkeersreglement op gemeentewegen op grondgebied gemeente kan, mits 

kennisgeving aan Vlaamse regering. 

 Aanvullend verkeersreglement op andere wegen op grondgebied gemeente kan, maar 

vereist goedkeuring van de Vlaamse minister voor Mobiliteit. 

 Indien LEZ ingevoerd wordt op wegen die behoren tot verschillende wegbeheerders dient 

de maatregel betrekking te hebben op een gebied. 

 Indien er bovenlokale effecten zijn, is er overleg met omliggende gemeenten nodig. 

 Het verbod dient openbaar gemaakt te worden door middel van verkeerssignalisatie 

opgenomen in de wegcode. 

 LEZ via aanpassing gemeentelijk politiereglement 

Indien men niet via een aanvullend verkeersreglement wenst te werken omwille van praktische, 

handhavings- of andere redenen is een mogelijke te overwegen optie de invoering van de maatregel 

via opname in het gemeentelijk politiereglement. 

Overeenkomstig Art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet kan de gemeente maatregelen nemen:   

“om ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name over de 

zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in 

openbare gebouwen.” 
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Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de 

gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en 

het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 1) alles wat verband houdt met een veilig en 

vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de 

verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige 

gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te 

plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat 

voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen 

kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende 

of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel (……)” 

Hoewel een LEZ kan gezien worden als een maatregel ten behoeve van de gezondheid van de 

inwoners en om schadelijk uitwasemingen te beperken betreft het in de praktijk wel een maatregel 

die betrekking heeft op de politie voor het wegverkeer en een blijvende of periodieke toestand 

regelt. 

Dit  lijkt de invoering van een LEZ via het gemeentelijk politiereglement te bemoeilijken aangezien 

de beoogde regeling toch minstens onrechtstreeks het wegverkeer betreft. Vorige pogingen om 

blijvende verkeersgerelateerde maatregelen via wijzigingen politiereglement door te voeren werden 

door de Raad van State vernietigd (cfr. het arrest aangaande het Antwerpse Quadverbod, Arrest nr. 

217.843 van 9 februari 2012) 

 “Samenvattend wijzen de besproken middelen uit dat het principiële verbod op quads, 

neergelegd in het bestreden artikel 142bis van de code van gemeentelijke 

politiereglementen, onwettig is in zoverre het een blijvende of periodieke verkeerstoestand 

regelt en dat het voor het overige niet steunt op voldoende draagkrachtige motieven. Die 

vaststelling verantwoordt de vernietiging van het ganse artikel”  

Het punt van de auditeur (aangaande de motieven) was: “dat niet blijkt waarom er, ter 

beteugeling van de geluidsoverlast in de bebouwde kom, in een verbod ten aanzien van álle 

quadgebruikers wordt voorzien, terwijl er al een wegverkeersreglement bestaat dat toelaat 

op te treden tegen degenen die specifiek voor deze geluidsoverlast zorgen.” 

”Wat het verbod op quads in de bebouwde kom betreft, waaraan slechts met een 

bijzondere toelating van de burgemeester ontkomen kan worden, laat verwerende partij in 

de laatste memorie gelden dat de motieven in verband met een veilig en vlot verkeer 

“louter bijkomstig en overtollig” zijn en niet toelaten het verbod “per definitie te 

kwalificeren als een verkeersreglement”. “Overheersend” en “determinerend” zouden de 

motieven in verband met de bestrijding van de overlast zijn. In de veronderstelling dat dit 

mag worden bijgevallen, blijft hoe dan ook nog vereist, opdat deze motieven het principiële 

verbod voor de gehele bebouwde kom kunnen dragen, dat er tussen beide -motieven en 

verbod- een redelijk verband van evenredigheid bestaat.” 

De uitspraak van de Raad van State aangaande het quadverbod geeft in ieder geval aan dat de 

eventuele invoering van een LEZ via de politiecodex goed gedefinieerd en geargumenteerd te 

worden. 

Daarnaast dient ook onderzocht worden of deze regeling niet sowieso buiten de bevoegdheden van 

de gemeente valt. De bevoegdheid van de gemeente inzake administratieve politie is immers 

beperkt tot de aangelegenheden die uitdrukkelijk vermeld zijn in de limitatieve opsomming van art. 

135  §2. van de nieuwe gemeentewet. 
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Artikel 135 is ook enkel toepasbaar “voor zover de aangelegenheid onder de bevoegdheid van de 

gemeenten is gehouden”. In principe valt een kwestie niet onder de bevoegdheid van de gemeenten 

wanneer er een door de hogere overheid uitgevaardigde wetgevende norm bestaat, die, samen met 

zijn uitvoeringsbesluiten, een samenhangend geheel vormen waaruit blijkt dat de hogere overheid 

zich de regeling van de betrokken aangelegenheid volledig heeft voorbehouden.  

Er kan inderdaad geargumenteerd worden dat het luchtkwaliteitsbeleid en de impact van de emissie 

van voertuigen op luchtkwaliteit, samenhangend geregeld wordt door de Europese, Federale en 

Vlaamse wetgeving terzake. Er bestaat evenwel geen overkoepelende reglementering die een 

beperking van emissies van mobiele bronnen regelt wanneer deze leiden tot hoge lokale 

concentraties die de luchtkwaliteitsnormen overschrijden. Daarnaast valt de handhaving van “het 

verbod om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of 

dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken” expliciet wel onder de bevoegdheid van de 

gemeente. 

Concluderend kan gesteld worden dat de piste om de LEZ-reglementering via een wijziging van de 

politiereglementering in te voeren, riskant kan zijn en juridisch goed onderbouwd dient te worden. 

Knelpunten/aandachtspunten zijn: 

 Het feit dat een op deze wijze ingevoerde LEZ niet mag worden 

gedefinieerd/geïnterpreteerd als een maatregel die een blijvende of periodieke 

verkeerstoestand regelt; 

 De vereiste dat het opgelegde principiële verbod niet het proportionaliteitsbeginsel zou 

schenden, en aangepast is aan de concrete ordehandhavingsbehoeften, te weten de 

concrete milieuoverlast; 

 De mogelijkheid dat deze bevoegdheid als expliciet buiten de bevoegdheid van de 

gemeente gelegen wordt geïnterpreteerd 

 LEZ via een nieuw reglementair kader 

De knelpunten die geïdentificeerd werden bij de analyse naar de invoering van een Lage 

Emissiezone binnen de gemeentelijke bevoegdheden in het bestaande reglementair kader, geven 

aanleiding tot het zoeken naar een alternatieve piste, namelijk de creatie van een nieuw reglementair 

kader voor de invoering. 

In de onderzochte gevallen waar een lage emissiezone werd ingevoerd (Duitse steden, Nederlandss 

steden, London) zijn inderdaad ook telkens nieuwe wetgevende kaders uitgevaardigd. 

Minimaal zou dit nieuw reglementair kader een specifiek verkeersbord dienen te creëren dat het 

mogelijk maakt voor de gemeentes om op een praktische en duidelijk interpreteerbare manier de 

maatregel in te voeren via een aanvullend verkeersreglement (zie verder bij de bespreking van de 

aankondiging). Dit dient te gebeuren via een aanpassing van De Wet betreffende de politie over het 

wegverkeer (gecoördineerd op 16 maart 1968, laatst gewijzigd op 15.08.2012, BS. 25.09.2012).  

In een meer optimale variant wordt ook een specifieke wetswijziging doorgevoerd die 

handhavingsbevoegdheden geeft aan de gemeente/stad of een concessionaris.  

Hierbij kan bijvoorbeeld inspiratie gevonden worden bij de reglementering aangaande het betalend 

en voorbehouden parkeren. Dit werd door de Federale wetgever expliciet uit het strafrecht gehaald. 

Artikel 29 §2 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer bepaalt “dat 

het parkeren met beperkte parkeertijd, betalend parkeren en parkeren voorbehouden aan houders 
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van een gemeentelijke parkeerkaart niet strafrechtelijk wordt bestraft en kan worden vastgesteld met 

het oog op de vestiging van een parkeerretributie of –belasting”. 

De invordering van parkeerheffingen wordt verder decretaal geregeld  door het decreet van 9 juli 

2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven. 

Art. 10/1. Wanneer de Vlaamse Regering of de gemeente een aanvullend reglement 

vaststellen dat betrekking heeft op het parkeren voor een beperkte tijd, het betalend 

parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke 

parkeerkaart, kunnen zij parkeerretributies of -belastingen bepalen die van toepassing zijn 

op motorvoertuigen, hun aanhangwagens of onderdelen 

Art. 10/2. Met het oog op het innen van de parkeerretributies of -belastingen kunnen 

concessies of beheersovereenkomsten worden afgesloten. De Vlaamse Regering, de steden 

en de gemeenten en hun concessiehouders en de gemeentelijke verzelfstandigde 

agentschappen zijn gemachtigd om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te 

vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in 

overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Een vergelijkbare regeling zou uitgewerkt kunnen worden voor de handhaving van de LEZ door de 

gemeente of een concessionaris en voor de inning van retributies verbonden aan het betreden van 

de LEZ met een daartoe niet toegelaten voertuig.  

Belangrijk hierbij is dat een concessionaris enkel een retributie kan innen en geen belasting. De 

heffing voor het onrechtmatige betreden van de LEZ dient dus als retributie geïnd te worden.  Er is 

inderdaad rechtspraak die aangeeft dat een heffing voor een gebruik van het openbaar domein dat 

normaal niet is toegestaan, als een retributie kan worden beschouwd. Het bedrag van de retributie 

moet evenwel in een redelijke verhouding staan tot de waarde van de verleende dienst, zoniet is zij 

geen retributie meer, maar moet zij als een belasting worden beschouwd. 

Concluderend kan gesteld worden dat een nieuw reglementair kader inderdaad voordelen kan 

hebben voor de invoering van de LEZ: 

 De aankondiging via een nieuw specifiek verkeersbord biedt meer duidelijkheid en 

praktische voordelen (zie ook verder); 

 De uitwerking van een nieuw kader biedt mogelijkheden naar handhaving en inning. 

Ook hier zijn evenwel een aantal belangrijke aandachtspunten: 

 Het nieuwe reglementair kader vereist het wijzigingen van zowel de federale als de 

gewestelijke wetgeving.  

 Bij uitgifte van de handhaving aan een concessionaris dient de heffing voor toegang tot de 

LEZ voor niet aan de norm voldoende voertuigen, in de vorm van een retributie te 

gebeuren, en aan de voorwaarden hiervoor te voldoen. 

 LEZ via aanpassing parkeerreglementering 

Een 4de piste voor (partiële) invoering van de LEZ kan zijn om de LEZ in te voeren via een 

aanpassing van de stedelijke parkeerreglementering. 

Dit heeft als nadeel dat de LEZ-beperking dan enkel op op de openbare weg geparkeerde 

voertuigen van toepassing is.  
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Daarnaast dient ook bekeken te worden in welke mate dit volledig binnen de bevoegdheid van de 

gemeente (stad) valt. Zoals boven reeds aangehaald is de  regeling  aangaande parkeren met 

beperkte parkeertijd, betalend parkeren en parkeren voorbehouden aan houders van een 

gemeentelijke parkeerkaart immers ook  wettelijk en decretaal geregeld. 

Volgende mogelijkheden dienen zich aan: 

 Bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten enkel uitreiken aan voertuigen vanaf een 

bepaalde Euronorm;  

 Parkeerplaatsen op de openbare weg voorbehouden aan voertuigen vanaf een bepaalde 

Euronorm; 

 De modaliteiten van de betalende parkeerplaatsen aanvullen met een beperking naar 

Euronorm 

 Bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten enkel uitreiken aan 

voertuigen vanaf een bepaalde Euronorm  

De stad is voor het uitreiken van bewonerskaarten gebonden aan de voorwaarden die opgelegd 

werden in het Ministerieel en Koninklijk Besluit van 9 januari 2007. Het KB definieert 

gemeentelijke parkeerkaarten en bewonerskaarten als volgt: 

Gemeentelijke parkeerkaart , een door de gemeente uitgereikte kaart die de houder ervan 

recht geeft op een bijzondere parkeerregeling inzake beperkte parkeertijd of betalend 

parkeren en hem desgevallend toelaat te parkeren op voorbehouden plaatsen 

overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde 

reglement. 

Bewonerskaart : een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd voor personen die hun 

hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de op de kaart vermelde gemeente, zone of 

straat 

Het Ministerieel besluit van 9.1.2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart bepaalt: 

Artikel 1. De gemeentelijke parkeerkaart bedoeld in de artikelen 27.1.4., 27.3.4. en 27ter 

van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer moet overeenstemmen met 

het model afgebeeld in bijlage bij dit besluit. De kaart zoals bedoeld in bijlage bij dit besluit 

kan evenwel vervangen worden door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het 

kenteken van het voertuig. 

Art. 2.  
  § 1. De gemeentelijke parkeerkaart wordt op aanvraag door het gemeentebestuur 
uitgereikt. 
§ 2. De gemeenteraad bepaalt : 
  1. de categorie van personen aan wie de gemeentelijke parkeerkaart kan uitgereikt worden; 
  2. de voorwaarden van uitreiking; 
  3. de afmetingen van de kaart; 
  4. het maximum aantal nummerplaten dat op de kaart vermeld kan worden; 
  5. de geldigheidstermijn. 

  …. 

  § 4. De <bewonerskaart> kan enkel uitgereikt worden aan personen die hun 

hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de gemeente, zone of straat vermeld op de 

<bewonerskaart>. 
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 Art. 3. De aanvrager van een gemeentelijke parkeerkaart moet het bewijs voorleggen dat 

het voertuig op zijn naam is ingeschreven of dat hij er bestendig over beschikt en dat hij 

voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2. 

 Art. 4. De gemeentelijke parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor het voertuig of de 

voertuigen waarvan de nummerplaat erop aangeduid is en voor die gemeente, zone of 

straat die op de kaart is aangeduid. 

De gemeenten kunnen de parkeerkaarten sinds de inwerkingtreding van het KB “uitreiken” voor 

gelijk welke doelgroep, overeenkomstig de modaliteiten die zij zelf bepalen in hun reglementen.  

De kaarten kunnen ook vervangen worden door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het 

kenteken van het voertuig. Er is dus niet noodzakelijk sprake van een fysieke uitreiking. 

Concluderend kan gesteld worden dat het inderdaad mogelijk lijkt dat de stad bijkomende 

voorwaarden oplegt voor het verkrijgen van een bewonerskaart of een parkeerkaart en dit via 

elektronisch toezichtsysteem kan controleren.  

 Voorbehouden van de betalende parkeerplaatsen aan voertuigen met een 

bepaalde Euronorm 

Het direct voorbehouden van parkeerplaatsen voor voertuigen die aan een bepaalde Euronorm 

voldoen is niet zo eenvoudig. Hier stelt zich met name een probleem betreffende de aankondiging.  

De verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren mogen alleen worden aangevuld met het 

symbool of een van de opschriften voorzien voor iedere categorie van verkeersborden. De 

aanvulling is dus limitatief opgesomd en een onderbord “uitgezonderd voertuigen > Euronorm 4” 

is niet mogelijk. Hiertoe zou dus een wijziging aan de wegcode dienen te gebeuren om dit mogelijk 

te maken. 

Mogelijk kan dit wel via een indirecte weg. 

 Via het voorbehouden van parkeerplaatsen aan voertuigen met een parkeerkaart; 

 Via aanvullende gebruiksmodaliteiten op betalende parkeerplaatsen 

 Het voorbehouden van parkeerplaatsen aan personen met een 

parkeerkaart 

De gemeente kan het parkeren op de openbare weg binnen de stad voorbehouden aan houders van 

een gemeentelijke parkeerkaart en de uitreiking van deze gemeentelijke parkeerkaart voorbehouden 

aan voertuigen die aan een bepaalde Euronorm voldoen. De afgifte van dergelijke kaarten kan 

gekoppeld worden aan de betaling van een retributie of belasting. 

In principe lijkt het dus mogelijk een elektronisch registratiesysteem met parkeerkaarten op te 

zetten en op deze manier de LEZ partieel in te voeren. 

 Aanvullende gebruiksmodaliteiten op betalende parkeerplaatsen 

Titel II Artikel 27 uit het KB van 1 december 1975 (de wegcode)  bepaalt de regels voor zones met 

beperkte parkeertijd en betalend parkeren. Hier wordt gestipuleerd dat “op plaatsen met 

parkeermeters of parkeerautomaten het parkeren geschiedt op de wijze en onder de voorwaarden 

die op deze toestellen zijn vermeld. “  
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De toestellen die het parkeren op een geheel van parkeerplaatsen regelen, dienen zodanig opgesteld 

of gesignaleerd te worden dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn. Op de toestellen 

moet de geldende reglementering aangeduid worden. Zij moeten in ieder geval een gemakkelijke 

controle mogelijk maken. 

In principe lijkt het dus mogelijk voor de betalende parkeerplaatsen bijkomende voorwaarden 

verbonden aan de Euronorm van het voertuig op te leggen door deze op de parkeermeters te 

vermelden.  In de praktijk zijn hier geen voorbeelden van in België en er is ook geen rechtspraak die 

bevestigt dat dit inderdaad binnen de modaliteiten valt die via het gemeentelijk parkeerreglement te 

regelen zijn. Concluderend kan gesteld worden dat een (partiële) invoering van de LEZ via een 

aanpassing van het parkeerreglement mogelijk lijkt. Aandachtspunten zijn: 

 Een systeem met parkeerkaarten vereist onderborden bij alle parkeersignalisatie bij 

betalende parkeerplaatsen; 

 Juridische aanvaarding van aanpassen modaliteiten op parkeermeters is niet gegarandeerd.  

4.2.1.d Conclusies 

Op basis van bovenstaande analyse van het bestaande wettelijk kader en praktische aspecten kan 

een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de verschillende opties voor reglementaire 

invoering van de lage emissiezone. 

De haalbaarheid is besproken en ingeschat op basis van een eerste analyse van de wetgeving en 

gesprekken met verschillende betrokken actoren en experten, maar houdt geen juridisch advies in. 

Indien één van de opties gekozen wordt zal een diepgaandere juridische analyse uitgevoerd dienen 

te worden om zekerheid te krijgen over de finale haalbaarheid van de voorgestelde optie. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de haalbaarheidsinschatting en de 

knelpunten/aandachtspunten bij de verschillende opties. 
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Wettelijke haalbaarheid Praktisch  

LEZ via 
Aanvullende 
verkeersreglement 

Mogelijk 

Aandachtspunten 

- Kennisgeving of toestemming 
Vlaamse regering 

- Zonaal invoeren indien van 
toepassing op gewest en 
gemeentewegen 

- Afstemmen met omliggende 
gemeentes 

- Verkeerssignalisatie nodig 

Relatief snel (rekening 

houden met overleg+ 

goedkeuring) 

LEZ via 
Politiereglement 

Niet mogelijk 

Knelpunten 

- Geen blijvende 
verkeerstoestand regelen met 
PR 

- Mogelijk buiten bevoegdheid 

- Handhaving door GAS-
ambtenaren is problematisch 

- Indien niet als GAS 
gehandhaafd geen voordeel 
t.o.v. Aanvullend Reglement 

Snel 

LEZ via Nieuw 
kader 

Aan te bevelen 

Aandachtspunten 

- Wijziging aan gewestelijke en 
federale wetgeving 

- Voorwaarden voor 
uitbesteding & retributie  

 

Afhankelijk van andere 
beleidsniveau’s 

Beperkte LEZ via 
parkeerbeperkingen 

Mogelijk 

Aandachtspunten 

- Aanpassing parkeersignalisatie 

- Aanpassing modaliteiten 
betalend parkeren  

  

Snel 
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Op basis van bovenstaande analyse worden in de verdere bespreking van de stappen ter invoering 

van de LEZ slechts volgende opties weerhouden: 

 LEZ als toegangsverbod via aanvullend verkeersreglement al dan niet binnen nieuw 

reglementair kader 

 (partiële)LEZ via aanpassing parkeerreglement 

De invoering van de LEZ via een gemeentelijk politiereglement is een mogelijkheid die verder niet 

wordt meegenomen. Hoewel niet met zekerheid kan gesteld worden dat de regeling niet zal 

standhouden, kan wel geconcludeerd worden dat invoering van de LEZ via politiecodex een 

juridisch riskante piste is. 

Deze optie biedt daarnaast voornamelijk voordelen wanneer overtredingen van de LEZ 

administratief kunnen gesanctioneerd worden. Deze voordelen zijn: 

 Inkomsten blijven binnen de stad 

 De stad kan zelf de handhaving organiseren en prioriteiten stellen 

Bij de bespreking hiervan tijdens de werkgroepenkwamen nog een aantal bijkomende knelpunten 

naar voor die te maken hebben met de handhaving van het dergelijke overtredingen door GAS 

ambtenaren: 

 De bevoegdheden van GAS-ambtenaren naar identiteitscontrole zijn zeer beperkt 

 De juridische grond van de GAS-reglementering staat onder discussie 

 GAS-boetes hebben wel een uitvoerbare titel maar zijn niet onmiddellijk inbaar. Daardoor 

verloopt inning bij buitenlandse ingezetenen moeilijk   

De piste via politiereglement en GAS wordt daarom niet verder meegenomen. 

4.2.2 Aankondiging 

De invoering van de toegangsbeperking voor bepaalde voertuigen dient ook aan de gebruikers van 

de weginfrastructuur kenbaar gemaakt worden. 

Indien de LEZ via een aanvullend verkeersreglement ingevoerd wordt, dient de aankondiging te 

gebeuren met verkeerstekens. Ook in de andere gevallen zal meestal bijkomende 

(verkeer)signalisatie noodzakelijk zijn.  

4.2.2.a Wettelijk kader 

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, Hoofdstuk VIII, artikel 11 regelt de  

Openbaarmaking van verkeersregels. 

“De maatregelen tot regeling van het verkeer, . [....] .., moeten, om bindend te zijn, ter kennis van de 

belanghebbenden worden gebracht door personen die de kentekens van hun ambt dragen en ter 

plaatse opgesteld zijn of door passende verkeerstekens.” 

Dit wil zeggen dat het verbod/de LEZ, indien via een (aanvullend) verkeersreglement ingevoerd, 

door een in de wegcode opgenomen verkeersbord of toegestane combinatie van verkeersborden 

dient aangekondigd te worden.  

Het is de initiatiefnemer van het verbod die de borden dient te plaatsen:  
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“Tekens die een gebod of een verbod inhouden worden geplaatst door de overheid die de 

maatregel heeft genomen. Het plaatsen van alle andere tekens op de openbare weg berust 

bij de overheid die het beheer over die weg heeft.” (Wet betreffende de politie over het 

wegverkeer, Titel II, Hoofdstuk I, artikel 13). 

4.2.2.b Praktische aspecten 

Bij de evaluatie van de praktische aspecten van de aankondiging kan inspiratie gehaald worden uit 

buitenlandse voorbeelden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de specifieke lokale 

vereisten. 

 Buitenlandse voorbeelden 

In de buitenlandse voorbeelden zien we dat milieuzones altijd worden aangekondigd door special 

daarvoor geëigende borden. De gebruikte verkeersborden verschillen wel. Hieronder worden enkele 

buitenlandse voorbeelden besproken. 

 Duitsland 

Duitse steden en gemeenten gebruiken een specifiek verkeersbord om de lage emissiezone 

(Umweltzone) aan te kondigen. 

Bij dit verkeersbord worden ook telkens specifiek ontworpen onderborden geplaatst. De 

onderborden geven de toelatingsvoorwaarden binnen de zone aan. De toelatingsvoorwaarden zijn 

verbonden aan een kleurencode die, op grote lijnen, gerelateerd is aan de Euronorm van het 

voertuig. 

 Groen: enkel toegelaten voor dieselvoertuigen die voldoen aan minstens Euro 4 of Euro 3 

met een roetfilter en benzinevoertuigen Euro 1 en hoger 

 Geel: enkel toegelaten voor dieselvoertuigen die voldoen aan minstens Euro 3 of Euro 2 

met roetfilter en voor alle benzinevoertuigen 

 Rood: enkel toegelaten voor dieselvoertuigen die voldoen aan minstens Euro 2 en Euro 1 

met roetfilter en voor alle benzinevoertuigen 

Deze kleuren komen overeen met de kleur van het vignet waarover de voertuigen dienen te 

beschikken om toegelaten te worden tot de zone. 

Iedere Duitse gemeente kan bepalen hoe streng men is en hoe de zone wordt gedefinieerd. Dit 

wordt aangegeven door volgende borden: 
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 Nederland 

Initieel (vanaf de invoering van de zone in 2007) werd in Nederland de milieuzone aangeduid met 

een algemeen vrachtverbodsbord met het onderbord “uitgezonderd vergunninghouders” (de 

milieuzones in Nederlandse steden zijn enkel van toepassing op vrachtwagens). 

Vanaf augustus 2009 gebruiken alle gemeenten in Nederland met een milieuzone voor 

vrachtwagens hetzelfde, nieuwe verkeersbord om de grenzen van de milieuzone aan te geven. 

 

Het toegangsregime was in een convenant afgesproken en is voor alle gemeentes hetzelfde, zodat 

uniformiteit gewaarborgd is. De details hiervan (de Euronorm) worden dus niet op het 

verkeersbord vermeld.  

De grenzen van de milieuzone worden aangegeven met de borden die hieronder zijn aangegeven. 

Naast het pictogram of in plaats daarvan, kan op het onderbord ook de tekst 'voor vrachtauto's' 

staan vermeld. 

Aan het linker bord is de regeling gekoppeld die bepaalt welke voertuigen een vrijstelling hebben en 

de milieuzone mogen inrijden. Het rechterbord betekent dat de milieuzone wordt verlaten. 

 London 

De London Low Emission Zone is van kracht voor voertuigen die meer wegen dan 3,5 ton en voor  

bussen die meer wegen dan 5 ton. Voor deze voertuigen geldt dat ze moeten voldoen aan de Euro 

4 norm. De LEZ geldt eveneens voor een andere categorie van voertuigen welke moeten voldoen 

aan de lagere Euro 3 norm. Deze voertuigen zijn lichte vracht vanaf 1,205 tot 3,5 ton en voor 

mobilhomes en ambulances vanaf 2,5 tot 3,5 ton. De LEZ is eveneens van toepassing op 

buitenlandse voertuigen, deze dienen zich op voorhand te registreren.  

De LEZ wordt aangekondigd met onderstaande borden. 
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4.2.2.c Lokale vereisten 

Het aantal verkeersborden dat dient geplaatst te worden om de LEZ aan te kondigen kan 

aanzienlijk zijn. Daarom lijkt het aangewezen om voor verkeersignalisatie met zonale geldigdheid te 

kiezen. 

De borden moeten voor alle weggebruikers begrijpelijk zijn. Borden met specifieke vermelding van 

de toegelaten Euronormen kunnen als te technisch beschouwd worden en zijn vanuit dat standpunt 

niet aan te raden. De buitenlandse voorbeelden tonen aan dat de exacte betekenis en draagwijdte 

van de borden perfect in de wet of regelgeving kan staan en niet dient vermeld te worden op de 

borden.  

Indien met bestaande borden gewerkt wordt kan men bijvoorbeeld opteren voor “ uitgezonderd 

vergunninghouders” (cfr. Nederland). Nieuwe borden met een kleurcode (cfr. Duitsland) 

gerelateerd aan een vignet of Euronorm zijn ook begrijpelijk. 

4.2.2.d Opties 

Onderstaande figuur geeft de verschillende opties weer die we onderzoeken voor aankondiging van 

de LEZ. 

We bekijken de opties: 

 Bestaande verkeersborden 

 Bestaande zonale verkeersborden 

 Bordengordel 

 Nieuw verkeersbord 

Deze opties kunnen gecombineerd worden met de behouden mogelijkheden voor invoering van de 

reglementering. Zoals verder zal blijken zijn niet alle combinaties echter mogelijk 
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 LEZ ingevoerd als toegangsverbod via verkeersreglement 

 Klassieke verkeersborden 

Ministerieel besluit van 16 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. [B.S. 14.10.1976], hoofdstuk II, art.9, bepaalt dat de 

verbodsborden C3 “Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder”,  aangevuld kan 

worden met “een onderbord van het type IV van bijlage 2 van het besluit met de vermelding " 

Uitgezonderd plaatselijk verkeer ". Dit onderbord mag ook een meer beperkende vermelding 

dragen, zoals "Uitgezonderd landbouwersgebruik ", enz..” 

 

De vermelding op de onderborden bij verkeersbord C3 is dus niet limitatief opgesomd, maar dient 

wel begrijpelijk te zijn. 

Voor het bord C5 “Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee 

wielen en van motorfietsen met zijspan”, is deze vrijheid in onderborden niet expliciet opgenomen. 

Het lijkt dus moeilijk.  

  

Indien ervoor geopteerd wordt om de LEZ in te voeren via een aanvullend verkeersreglement en 

met behulp van de bestaande reglementering en signalisatie, kan de LEZ dus enkel aangekondigd 

worden: 

 door verkeersbord C3 “Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder”, met 

onderbord “Uitgezonderd fietsers en vergunningshouders” of “Uitgezonderd fietsers, 

bromfietsers, motorfietsers en vergunninghouders”,  

In principe kan de LEZ op deze wijze dus aangeduid worden met bestaande verkeersborden.  

Er zijn echter een reeks knelpunten: 

 deze klassieke borden dienen, indien men het hele LEZ gebied wil afdekken, geplaatst te 

worden aan alle kruispunten; 

 voor het plaatsen van deze borden op gewestwegen dient akkoord van het gewest 

bekomen worden; 

 de verbodssignalisatie kan door de weggebruikers in de praktijk mis begrepen worden,  met 

name toeristen/bezoekers die niet op voorhand geïnformeerd zijn kunnen verward worden 

door de signalisatie. 

 Alternatieve optie voor het gebruik van klassieke verkeersborden 

Een alternatieve oplossing kan erin bestaan om de stedelijke invalswegen binnen de kernstad een 

gordel te creëren met verbodsborden voor de LEZ. Op deze manier wordt aan het verkeer dat de 
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stad binnenrijdt het verbod aangekondigd en kan op deze plaatsen ook naleving van het verbod 

gehandhaafd worden. 

 Borden met zonale geldigheid 

De Minister van Verkeerswezen bepaalt de verkeersborden die voor signalisatie met zonale 

geldigheid gebruikt kunnen worden. 

De zonale geldigheid kan toegekend worden: 

1° aan de verbodsborden, met uitzondering van de verkeersborden C1, C31, C33 en C47; 

C1    C31    C33    C47 

 

Volgende borden met zonale geldigheid kunnen dus bijvoorbeeld wel. 

     

Borden met zonale geldigheid mogen niet gecombineerd mogen worden met onderborden. Maar 

kunnen wel aangevuld worden met bijkomende opschriften op het zonebord zelf. Hiervoor is geen 

limitatieve lijst.  

Belangrijk is wel de beperking van het aantal reglementeringen met zonale geldigheid. 

Art. 6.7.5.2° Binnen een zone mogen andere reglementeringen met zonale draagwijdte 

ingevoerd worden, voor zover het aantal zonale reglementeringen die door de 

weggebruikers moeten worden toegepast, op geen enkele plaats binnen de zone meer dan 

twee bedraagt. 

Art. 6.7.5.3° De bepalingen van de artikelen 6.7.5.1° en 6.7.5.2° gelden niet voor de 

verkeersborden F4a en F4b (zone 30) 

Dit wil zeggen dat:  

 een zone 30 + plus parkeerverbod zone + LEZ, toegelaten is; 

 een zonaal toegangsverbod voor vrachtwagens + parkeerzone enkel voor personenwagens, 

+ LEZ, niet toegelaten is. 

Zoneborden voor LEZ zoals bijvoorbeeld een C3, “uitgezonderd fietsers, bromfietsers, 

motorfietsers en vergunninghouders” of C5 “uitgezonderd vergunninghouders” ( voor signalisatie 
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met zonale draagwijdte met aanvullende mededeling) kunnen, maar men dient aandachtig te zijn 

voor het bestaan van teveel andere signalisatie met zonale draagwijdte. 

In de praktijk zijn er in de binnenstad verschillende zones waar reeds twee zonale reglementeringen 

gelden (bv. betalend parkeren + vrachtwagenverbod). 

Concluderend kan gesteld worden dat het aanduiden van de LEZ met bestaande borden met zonale 

geldigheid niet verenigbaar is met de wegcode en de bestaande lokale (zonale) 

verkeersreglementering. 

 Nieuw specifiek LEZ verkeersbord 

Idealiter wordt de LEZ aangekondigd door een nieuw specifiek verkeersbord dat de 

toelatingsvoorwaarden oplegt die binnen de LEZ zone voor motorvoertuigen gelden. Belangrijk is 

hierbij dat het bord duidelijk is voor iedereen en niet voor interpretatie vatbaar. Uit de buitenlandse 

voorbeelden kunnen we 2 opties afleiden: 

 

1. Een verkeersbord dat de milieuzone/lage emissiezone  aanduidt, zonder de concrete 

milieunorm aan te duiden (cfr. London/Nederland). De geldende normering wordt dan in 

de wet verduidelijkt en is voor alle zones/gemeentes dezelfde. 

2. Een verkeersbord dat de milieuzone/lage emissiezone  aanduidt en ook aangeeft welke 

voertuigcategorieën toegelaten zijn (cfr. Duitsland).  

De tweede optie heeft als voordeel dat de gemeenten zelf in functie van de lokale milieuhinder en 

andere lokale overwegingen kan beslissen hoe streng de opgelegde normering dient te zijn, en deze 

in functie van vastgestelde impact, autonoom aanpassen. 

Om de duidelijkheid te verhogen zou kunnen aangesloten worden op de in Duitsland gehanteerde 

kleurencodes. 

 

 LEZ als parkeerbeperking 

 Parkeren enkel met parkeerkaart 

Indien de LEZ ingevoerd wordt via een parkeerbeperking op de openbare weg voor voertuigen die 

over een aan de LEZ-voorwaarden gekoppelde parkeerkaart beschikken, dient dit aangekondigd te 

worden door de toepasselijke “Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren” uit de 

wegcode. 

Dit kan bijvoorbeeld via het bord E9a met onderbord “parkeerkaart”:  
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 Betalend parkeren verbinden aan extra milieuvoorwaarden 

Op de betalende parkeerplaatsen dienen in principe de gebruiksmodaliteiten van een ticket 

afleverende parkeermeter gevolgd te worden. Hier zouden dus de bijkomende voorwaarden in 

verband met de Euronorm van het voertuig dienen vermeld te worden. Aangezien de 

parkeermeters en parkeerautomaten gelijkstaan met verkeersborden en zij uit zichzelf bindend zijn, 

moet, waar zij worden aangebracht, geen enkel verkeersbord betreffende het parkeren geplaatst 

worden.  

Wanneer het gaat om toestellen die het parkeren op een geheel van parkeerplaatsen regelen, dienen 

deze parkeerplaatsen gesignaleerd te worden door een van de verkeersborden E9a tot E9h 

aangevuld met het onderbord met de vermelding "ticket" overeenkomstig het algemeen reglement 

op de politie van het wegverkeer, behalve wanneer deze parkeerplaatsen gelegen zijn in een zone 

die aangeduid wordt met een van de zoneborden E9a tot E9h aangevuld met het opschrift 

"Betalend". Een onderbord met de vermelding "ticket" duidt een geheel van parkeerplaatsen aan 

waarop het parkeren slechts toegelaten is volgens de gebruiksmodaliteiten van een ticket 

afleverende parkeermeter.  

  
 

 

4.2.2.e Conclusies 

 LEZ via toegangsverbod 

 Een nieuw zonaal verkeersbord dat de toegangsvoorwaarden tot de lage emissiezone 

aanduidt is duidelijk de beste oplossing. Aandachtspunt hier is dat voorzien wordt dat dit 

cumulatie met andere zonale reglementeringen moet toelaten (zoals zone 30). 

 Alternatief met bestaande klassieke borden kan, maar is praktisch en naar perceptie 

moeilijker. 

 Bestaande zonale borden gebruiken lijkt onmogelijk omwille van beperkingen van 

combinaties zonale reglementeringen.  

 Een alternatieve oplossing kan erin bestaan om op de stedelijke invalswegen binnen de 

kernstad een gordel te creëren met verbodsborden voor de LEZ. Op deze manier wordt 

aan het verkeer dat de stad binnenrijdt het verbod aangekondigd en kan op deze plaatsen 

ook naleving van het verbod gehandhaafd worden 

 LEZ via parkeerbeperking 

 Wordt gekozen voor het voorbehouden van de parkeerplaatsen aan vooraf geregistreerde 

en aan de normen voldoende voertuigen, die dan een parkeerkaart (al dan niet virtueel) 

krijgen, dan dienen de parkeerplaatsen aangeduid te worden met een bord E9 met 

onderbord “parkeerkaart”. 
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 Wordt gekozen voor bijkomende voorwaarden voor betalend parkeren dan kan (meestal) 

volstaan met vermelding hiervan bij de modaliteiten op de parkeermeters. 

 

 
Wettelijke 

haalbaarheid 

Praktisch  Oplossing 

Toegangsverbod met 
bestaande borden 

Mogelijk 

Begrijpbaarheid van 
onderborden is 
aandachtspunt 

Mogelijk 
Veel borden nodig (cfr. 
Quadverbod) 

Perceptie van C3 
verbodsbord 

Gordel van borden 

aan stedelijke 

invalswegen 

Toegangsverbod met 
zonale borden 

Mogelijk 

Een specifiek LEZ-

verkeersbord bestaat 

echter niet 

 

 

Niet mogelijk 

Max. 2 zonale 
reglementeringen 

Invoeren van 

specifiek LEZ-bord 

in wegcode dat kan 

gecummuleerd 

worden met 

bestaande zonale 

verboden  

Parkeren enkel met 
LEZ-parkeerkaart  

Mogelijk 

 

Mogelijk 
Veel onderborden 
nodig 

Zonale 

parkeerbeperkingen  

Beperkte LEZ via 
parkeerbeperkingen 

Mogelijk 

-  

Mogelijk  

Aanpassing modaliteiten 

betalend parkeren op 

automaten 

 

 

 

4.2.3 Erkenning en ontheffing 

4.2.3.a Erkenning 

Teneinde de naleving van de toegangsvoorwaarden in de lage emissiezone te handhaven dient 

voorzien te worden in een manier om te erkennen of een voertuig al dan niet voldoet aan de 

geldende normering.  

 Wettelijk kader 

Bij de verwerking van persoonsgegevens dient rekening gehouden te worden met de wetgeving 

aangaande persoonlijke gegevensverwerking. 

Hierbij dient gedacht te worden aan: 

 Gebruikersovereenkomsten : die het gebruik en de beperkingen hierop van de verzamelde 

voertuig –en persoonlijke gegevens bevatten 

 Het fysiek scheiden van databanken met voertuiginformatie en gebruikergegevens. 

Voor het erkennen van de toegelaten voertuigen is het niet nodig dat deze gekoppeld zijn aan 

persoonsgegevens. Enkel indien een overtreding van de toelatingsvoorwaarden vastgesteld wordt 

dienen de identiteitsgegevens van de eigenaar opgevraagd ten behoeve van de inning. 
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Daarnaast dient ook een afdoende beveiliging van de gegevens voorzien te worden, zoals dit ook 

voor andere bestaande databanken gebeurt.  

 Praktische aspecten 

Voorbeelden in het buitenland kunnen ook voor de erkenning van voertuigen inspiratie bieden. 

 Buitenlandse voorbeelden 

Duitse Umweltzones - Vignetsysteem 

Voertuigen die één van de Duitse Umweltzones wensen binnen te rijden dienen zich vooraf in de 

regel te stellen door het aanschaffen van een “Umweltplakette”  

Deze “Umweltplakette” is een fysiek vignet dat op de voorruit van de wagen bevestigd dient te 

worden. Hierdoor is zichtbaar of de wagen al dan niet voldoet aan de opgelegde normen.  

Er zijn 3 categorieën van vignetten: gele, rode en groene. 

 Groen: enkel toegelaten voor dieselvoertuigen die 

voldoen aan minstens Euro 4 of Euro 3 met een 

roetfilter en benzinevoertuigen Euro 1 en hoger 

 Geel: enkel toegelaten voor dieselvoertuigen die 

voldoen aan minstens Euro 3 met Euro 2 met roetfilter en 

voor alle benzinevoertuigen 

 Rood: enkel toegelaten voor dieselvoertuigen die 

voldoen aan minstens Euro 2 en Euro 1 met roetfilter en 

voor alle benzinevoertuigen 

 

De uitreiking van de vignetten gebeurt via de TÜV en Dekra keuringsstations (technische 

inspectie), maar ook door vakgarages van het desbetreffende merk. Op basis vaneen code in het 

kentekenbewijs wordt achterhaald welke Euronorm van toepassing is en kan aan 6 euro per vignet 

een sticker bekomen worden. 

Buitenlandse voertuigbestuurders kunnen eveneens langsgaan bij een Duits keuringsstation of bij 

een Duitse autohandelaar, maar ze kunnen ook een vignet online bestellen direct bij de betreffende 

steden.  

Daarnaast kan men in België bijvoorbeeld ook op de website van VAB aan 14 euro per vignet of in 

de winkel in Zwijndrecht aan 12 euro vignetten aanschaffen. Hiervoor dient men het 

inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest mee te nemen. Nederlandse voertuigen kunnen 

dit bijvoorbeeld via www.tuv-nord.nl/milieusticker of via de website van Dekra (keuring) en kost 

12.50 euro. In Nederland kunnen deze eveneens in alle ANWB winkels aangevraagd worden aan 

13.95 euro. Hiervoor dient men de adresgegevens en het kentekenbewijs door te geven. Een kopie 

van het kenteken kan ingescand via mail of via post worden opgestuurd. Wanneer een voertuig 

geretrofit is met een roetfilter dient hiervan het factuur mee verstuurd te worden.  

De uitreiking van een vignet dient op een gecontroleerde manier te gebeuren om fraude te 

voorkomen, eveneens dient het distributienetwerk voldoende uitgebreid te zijn zodat iedere 

gebruiker de kans heeft op een relatief makkelijke en snelle manier een vignet aan te kopen. Om 
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fraude te voorkomen dient o.a. de nummerplaat van het voertuig dient op het vignet vermeld te 

worden, zodat een vignet niet kan gebruikt worden voor meerdere voertuigen. 

In dit systeem wordt dus wel van iedereen een actie verwacht om zich in de regel te stellen.  Er is 

evenwel geen centrale databank die de nummerplaten van alle in regel zijnde voertuigen omvat. De 

handhaving kan dus niet geautomatiseerd gebeuren maar dient te gebeuren door visuele controle 

van de vignetten op de voorruit. 

Figure 1; Voorbeeld online aankoopsysteem – Umweltplakette Berlijn 
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London Low Emission zone (Bestaande databank + Registratie) 

Bij het gebruik van een virtueel vignetsysteem wordt ofwel gebruik gemaakt van een reeds 

bestaande databank, ofwel dienen voertuigen zich te registeren. Deze registratie gebeurt in een 

centrale databank, welke via terminals/loketten kan plaatsvinden of via internet. 

Deze variant wordt momenteel gebruikt in Londen en in één Nederlandse stad, namelijk in 

Amsterdam.  

Transport for London, dat de Londense Low Emission zone beheert, maakt gebruik van een 

bestaande databank met in de UK ingeschreven voertuigen.  

Gebruikers van in de UK geregistreerde voertuigen kunnen via een website nakijken of hun 

voertuig inderdaad in deze database correct geregistreerd staat en voldoet aan de normen. De 

database van TfL gebruikt data uit ‘The Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA)’ en van de 

‘Vehicle Operator Services Agency (VOSA)’ databases, waar normalerwijze elk voertuig in aanwezig 

is. Aangezien de bestaande databanken geen gegevens bevatten aangaande de Euronorm is de 

categorisering immers gebaseerd op het jaar van eerste inschrijving, waardoor bepaalde 

voertuigmodellen die al voortijdig aan een later verplicht wordende Euronorm voldeden onterecht 

niet als toegelaten geregistreerd staan. Deze voertuigen dienen zich dan bijkomend voor de Low 

Emission Zone te registreren. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn wanneer een voertuig later 

een roetfilter liet plaatsen.  

Buitenlandse voertuigen dienen zich wel steeds te registreren bij Transport for London (TfL), 

waarop het voertuig kan toegevoegd worden aan de database. 

Registratie gebeurt allereerst online door het registratieformulier in te vullen. Hierop dienen o.a. het 

type voertuig, nummerplaat, land van herkomst, brandstoftype, Euronorm of uitstoot in g/km, etc. 

Dit formulier dient samen met een kopie van de registratieformulieren van het voertuig opgestuurd 

te worden (via e-mail of via post) naar TfL. Nadat TfL de ontvangen document heeft nagekeken en 

heeft toegevoegd aan hun database wordt de aanvrager hierover bericht. Bij een positief antwoord 

kan de aanvrager van dat moment de LEZ binnen rijden. 

Transport for London beschikt zo over een centrale database van toegelaten voertuigen die als basis 

voor handhaving kan dienen. 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 81 

Nederland (Bestaande databank + Registratie) 

In Nederland dienen voertuigen die aan de in de “milieuzone” geldende normen voldoen zich niet 

te registreren. Men gebruikt een bestaande databank waar gegevens van bijna alle voertuigen in 

vervat zitten. Online kunnen gebruikers nakijken aan de hand van hun kenteken of hun voertuig al 

dan niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden. Wanneer men deze opzoeking doet kan men 

verschillende berichten krijgen.  

 ‘Geen ontheffing nodig” wil zeggen dat het voertuig buiten de vereisten van de LEZ valt 

en er mag binnenrijden.  

 ‘Ontheffing’ geeft toestemming tot de LEZ,  

 ‘Geen ontheffing bekend’ geeft aan dat men een aanvraag dient in te dienen aangezien er 

geen gegevens in de database zijn teruggevonden.  

 ‘Geen ontheffing’ geeft aan dat het voertuig niet is toegelaten in de milieuzone. 

Deze toegangsvoorwaarden in de Nederlands milieuzones zijn de volgende 

 Tot 1 januari 2010 mochten vrachtauto’s met een Euro 2 motor en Euro 3 motor die zijn 

voorzien van een gecertificeerd roetfilter de milieuzone in. Ook vrachtauto’s met een Euro 

4 en Euro 5 motor zijn toegestaan. 

 Vanaf 1 januari 2010 hebben alleen vrachtauto’s met een Euro 3 motor met roetfilter die 

jonger zijn dan 8 jaar (gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating van het voertuig) 

toegang en de vrachtauto’s met een Euro 4 motor of Euro 5 motor. 

 Op 1 juli 2013 worden de toegangseisen verder aangescherpt en mogen alleen nog Euro 4 

en Euro 5 vrachtauto’s de milieuzone in. 

Bepaalde voertuigen kunnen goedkeuring krijgen om een LEZ binnen te rijden, ook al voldoen ze 

niet aan de gestelde milieueisen, deze kunnen een ‘landelijke ontheffing’ krijgen. Deze kost 

ongeveer 125 euro. Voertuigen die een landelijke ontheffing kunnen krijgen kunnen ofwel 

bijzondere voertuigen zijn, ofwel voertuigen van een bijzondere categorie. Bijzondere voertuigen 

zijn kraanwagens, hoogwerkers, betonmixers, betonpompen, zuigwagens, brandweerwagens, 

winkelauto’s, reinigingswagens, gepantserde voertuigen, exceptioneel transport, kermis- en 

circusvoertuigen, verhuisauto’s (aanvraag indienen) en bedrijfsauto’s met een zware kraan (aanvraag 

indienen). Bijzondere categorieën hebben betrekking op Euro 3 voertuigen, deze krijgen toegang 

tot de milieuzone als ze niet ouder zijn dan 8 jaar, tot ten laatste 1 juli 2013. De toelating hiervan is 

niet automatisch geregeld waardoor een aanvraag dient gedaan te worden, dit kan gebeuren via een 

digitaal aanvraagloket of per post. Categorieën zijn: voertuigen met een ongecertificeerd roetfilter, 

voertuigen met een gecertificeerd roetfilter die niet past, voertuigen waarvoor geen gecertificeerd 

roetfilter beschikbaar is of voertuigen die rijden op Pure Plantaardige Olie (PPO). 

 Bestaande databanken in België 

Voor voertuigen die in de EU zijn aangekocht en in België ingeschreven wordt sinds 2000 de 

Euronorm mee opgenomen in de DIV-databank (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) bij 

de registratie van een voertuig. In de praktijk is de Euronorm beschikbaar van voertuigen 

ingeschreven sinds 2001. Voertuigen zijn onmiddellijk na hun inschrijving terug te vinden in de 

database. 

Bij voertuigen van voor 2001 kan de Euronorm geregistreerd zijn in de database, maar meestal is 

dat niet het geval. 
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Voor direct geïmporteerde voertuigen uit niet EU-landen, is deze informatie beschikbaar voor 

voertuigen ingeschreven sinds 2010, sindsdien is de Europese homologatieregeling van kracht 

geworden.  

De databank bevat geen informatie aangaande de aanwezigheid van een, al dan niet achteraf 

geplaatste, roetfilter op het voertuig. 

 Opties 

Op basis van de buitenlandse voorbeelden en de informatie aangaande databeschikbaarheid van in 

België ingeschreven voertuigen, zijn er volgende mogelijke opties voor erkenning van voertuigen 

toegelaten in de LEZ: 

 Gebruik van de bestaande DIV databank zonder bijkomende registratie; 

 Centrale databank die gebruik maakt van de bestaande DIV databank met bijkomende 

registratie voor buitenlandse voertuigen, geretrofitte voertuigen, edm. om tot een volledige 

dataset van toegelaten voertuigen te komen; 

 Vignetsysteem zonder centrale registratie. 

 “Uitgifte” bewonerskaarten verbinden aan emissienormen van de voertuigen 

 

 Gebruik van de bestaande DIV databank zonder bijkomende registratie 

De bestaande DIV databank geeft een goed overzicht van de in België geregistreerde voertuigen die 

voldoen aan de voorwaarden gesteld in de lage emissiezone. 

Voor alle via reguliere dealernetwerken ingeschreven voertuigen vanaf 2001 is de Euronorm 

immers opgenomen in deze database. Dit biedt dus een, zij het onvolledige, lijst van voertuigen die 

voldoen aan de Euro 4 norm. Er zijn wel een reeks voertuigen die wel voldoen maar dus niet op die 

wijze geregistreerd staan in de DIV database. Het betreft: 

 Benzinewagens Euro 1 van voor 2001 

 Voor 2010 direct geïmporteerde wagens die voldoen aan de normen 

 Dieselwagens met Euro 3 motor  
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Deze wagens zouden dus na vaststelling van hun mogelijke overtreding (telkens) dienen aan te 

tonen dat zij wel degelijk voldoen door voorlegging van de boordpapieren en eventueel bewijs van 

installatie van een roetfilter. 

 Centrale databank voor de LEZ 

Een mogelijke optie is de opzet van een centrale databank met nummerplaatgegevens van alle 

voertuigen die voldoen aan de in de LEZ geldende normen. 

Deze databank kan best gekoppeld worden aan de bestaande DIV databank waardoor via reguliere 

dealernetwerken in België ingeschreven voertuigen vanaf 2001 die aan de normen voldoen 

automatisch opgenomen kunnen worden. 

De niet automatische opgenomen voertuigen dienen zich dan afzonderlijk te registreren. Dit kan bij 

voorbeeld via een website (cfr. Transport for London), idealiter ook aangevuld door andere 

registratiemogelijkheden (fysiek via garages, gemeenteloketten, VAB,…) 

Het verdient aanbeveling om deze databank op te zetten in overleg met andere Belgische gemeentes 

die een Lage Emissiezone wensen in te voeren.  

Daarnaast kan ook afstemming gezocht worden met de op te zetten database voor het wegenvignet 

en het kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens. In principe zullen alle buitenlandse voertuigen 

die Antwerpen bereiken via het nationale wegennet hieronder vallen en zich dus dienen in de regel 

te stellen voor dit systeem. Aankoppelen aan dit systeem met een LEZ registratie module zou dus 

mogelijk zijn. 

 Vignetsysteem zonder centrale registratie 

Een derde optie is de erkenning van toegelaten voertuigen op te zetten zonder een centrale 

registratie. Een systeem met vignetten laat toe dat voertuigen herkenbaar gecategoriseerd worden 

zonder dat een centraal databestand opgezet wordt. 

Er dient dan wel een systeem voor productie, uitgifte en beheer van vignetten te worden ingericht. 

alsmede een systeem voor facturering, betaling en inning. 

Het uitreiken van de vignetten dient dan te gebeuren door gecertificeerde tussenpersonen (garages, 

autoverkopers, VAB,  gemeente, ..). 

De vignetten op het voertuig, gekoppeld aan de nummerplaat, laten dan toe om bij een visuele 

controle vast te stellen of een voertuig in de regel is. 

Hierbij is een afstemming op Vlaams niveau of tussen verschillende gemeentes die een LEZ willen 

invoeren wel aangewezen teneinde ervoor te zorgen dat voertuigen wederzijds erkend worden als 

toegelaten in de verschillende LEZ. 

 Uitgifte van bewonerskaarten in functie van Euronorm 

Aanvullend op toegangsverboden of parkeerbeperkingen kan telkens een beperking ingevoerd 

worden door de uitreiking van bewonerskaarten te verbinden aan de milieukenmerken van de 

wagen. Althans voor bewonerskaarten uitgereikt aan bewoners die in het LEZ gebied wonen, 

aangezien een verbod op gebruik/straatparkeren van de voertuigen in de LEZ geldt. Conclusies 
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Op basis van bovenstaande analyse aangaande erkenning van voertuigen kan geconcludeerd worden 

dat: 

 Bestaande databanken een mogelijke basis vormen, maar geen volledig beeld geven voor 

erkenning van voertuigen die voldoen aan de voorwaarden; 

 De opzet van een centraal registratiesysteem, gekoppeld aan bestaande databanken, aan te 

bevelen is om een volledige erkenning van toegelaten voertuigen te bewerkstelligen; 

 Bij een centraal registratiesysteem synergieën gevonden kunnen worden bij de registratie 

voor het geplande wegenvignet- en kilometerheffingssysteem;  

 Een alternatieve piste kan bestaan in een vignetsysteem naar Duits voorbeeld. 

 Aanvullend op toegangsverboden of parkeerbeperkingen kan telkens een beperking 

ingevoerd worden door de “uitreiking” van bewonerskaarten te verbinden aan de 

milieukenmerken van de wagen.  

4.2.3.b Ontheffingen 

Ontheffingen kunnen worden ingevoerd voor doelgroepen die onevenredige lasten oplopen door 

de invoering van een LEZ. Voor voertuigen met een ontheffing (vrijstelling) wordt de LEZ vrij 

toegankelijk. Voor vrachtwagens is deze ontheffing vaak gekoppeld aan het type voertuig. Voor 

personenwagens kunnen ontheffingen ook gekoppeld worden aan de specifieke situatie van de 

eigenaar (bv het inkomen). Ontheffingen worden in de meeste LEZ’s toegepast. 

 Ontheffingen in het buitenland 

Algemene ontheffingen voor alle steden in Duitsland:  

 Mobiele werk- en bouwmachines, uitzonderlijk vervoer 

 Land- en bosbouw tractoren 

 Tweewielers, driewielers, quads 

 Ziekenwagens 

 Voertuigen voor minder validen 

 Politie- en brandweer- en hulpverleningsvoertuigen 

 Militaire voertuigen 

 Oldtimers ouder dan 30 jaar 

Lokale ontheffingen in Duitsland:  

 Voertuigen (zowel vracht- als personenwagens) die mits retrofit zouden voldoen, maar 

waarbij de retrofit technisch niet mogelijk is [Hannover, München, Stuttgart, Frankfurt, 

Leipzig, Berlijn] 

 Voor lage- inkomens groepen: Netto-inkomen 

o < 1130 euro (alleenstaanden) 

o < 1560 euro (1 persoon ten laste) 

o < 1820 euro (2 personen ten laste) 

o < 2110 euro (3 personen ten laste) 

o < 2480 euro (4 personen ten laste) 

o < 3020 euro (5 personen ten laste) 

[Stuttgart, Frankfurt, Berlijn] 

Of Netto-inkomen 

o < 1290 euro (alleenstaanden) 
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o < 1960 euro (2 gezinsleden) 

o < 2470 euro (3 gezinsleden) 

o < 2970 euro (4 gezinsleden) 

[Hannover] 

 Voor pendelaars die in een systeem van ploegendienst werken, waarbij openbaar vervoer 

niet altijd beschikbaar is bij start of einde van de shift of voor pendelaars waarvoor het 

gebruik van openbaar vervoer een onredelijke inspanning vereist [Stuttgart, Frankfurt, 

Leipzig, Berlijn, Hannover, Erfurt] 

 Voor bedrijven die kunnen aantonen dat het vervangen van het voertuig (dat niet geretrofit 

kan worden) een bedreiging zou vormen voor het voortbestaan van de zaak (moet 

aangetoond worden door boekhouder) - [Hannover, Erfurt, Stuttgart, Belijn] 

 Speciale voertuigen die het fundament van het business idee vormen, bv ijsventers, 

marktkramers, historische voertuigen voor bv huwelijksvieringen, sightseeingbussen, … en 

die niet gemakkelijk omgebouwd kunnen worden [Frankfurt, Leipzig, Berlijn, Osnabrück] 

 Toeristen: Hotelgasten (of gasten in ander type accommodatie) gedurende lengte van hun 

verblijf, bezoekers van conferenties en workshops, mobilhomes en campingcars die 

toeristische plekjes in de stad willen bezoeken, … Vaak korte termijn ontheffingen 

[Hannover, Bremen, Osnabrück, Erfurt, Leipzig] 

 Touringcars, indien het busbedrijf in de LEZ ligt en indien retrofit niet mogelijk is 

([München]) of bussen van publieke transportmaatschappijen ([Hannover, Osnabrück]) 

 Nieuwe bewoners krijgen even de tijd om zich aan te passen [Erfurt, Leipzig] 

 Indien een nieuw voertuig besteld is, maar nog niet geleverd [Hannover, Frankfurt] 

 Medische transporten, bezoekers van dokters of ziekenhuizen [Erfurt, Stuttgart, Frankfurt] 

 Voertuigen die diplomatische missie vervullen [Osnabrück] 

In de meeste steden wordt de ontheffing slechts tijdelijk verleend, vaak maximaal voor 1 jaar. 

Bovendien zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van de ontheffing, bijvoorbeeld: 

o Hannover: 12 euro voor 1 week, of 20 tot 100 euro voor langere perioden 

o München: 75 euro per jaar of 50 euro per half jaar; handelaars: 150 euro per jaar of 

90 euro per half jaar. Maximale looptijd 1 jaar. 

o Stuttgart: 53, 80 of 106 euro. Maximale looptijd 1 jaar.  

o Frankfurt: 20 euro voor 1 maand, 50 euro voor 6 maanden, 100 euro voor 1 jaar 

looptijd. Maximale looptijd 1 jaar.  

Algemene ontheffingen in Nederland (enkel vrachtwagens):  

 Kermis- en circuswagens 

 Bedrijfswagens met zware laadkraan 

 Verhuiswagens 

 Exceptioneel transport 

 Trekkers met 4 of meer assen 

 Zuigwagens/kolkenzuigers 

 Betonmixers/betonmolens 

 Brandweerwagens 

 Reinigingswagens 

 Hoogwerkers 

 Gepantserde voertuigen 
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 Winkelauto’s (SRV) 

Deze vrachtwagens mogen wanneer ze jonger zijn dan 13 jaar in de milieuzone rijden. Daarnaast 

zijn er ontheffingen voor voertuigen waarvoor gecertificeerde roetfilters niet beschikbaar, in te 

passen of geschikt zijn. 

Lokale ontheffingen in Nederland:  

Er zijn drie verschillende soorten ontheffingen op lokaal niveau in Nederland: dagontheffing, 

langdurige ontheffing en een hardheidsclausule. De dagontheffing houdt in dat tot 12 keer per jaar 

per kenteken een dagontheffing kan aangevraagd worden. Hiervoor hoeft het voertuig niet aan 

bepaalde eisen te voldoen. Gemeenten vragen in de praktijk wel vaak geld voor een dagontheffing. 

Bijvoorbeeld in Amsterdam, Utrecht, Breda, Eindhoven, Tilburg en ‘s Hertogenbosch kost een 

ontheffing 25 euro per keer12. Een langdurige ontheffing kan verkregen worden voor de periode dat 

men wacht op een nieuw schoner voertuig dat men heeft aangeschaft. De hardheidsclausule houdt 

in dat de onderneming, die meer dan 12 keer op een jaar in de gemeente moet zijn, stelt dat hij niet 

in staat is om op korte termijn een investering te doen in een roetfilter of een schoner voertuig. Op 

de websites van de gemeentes staan vragenlijsten waarmee ondernemers kunnen inschatten of ze 

een kans maken op deze ontheffing. De beoordeling zelf gebeurt op basis van de jaarrekeningen en 

de aangiftes bij de inkomstenbelasting. 

 Aanbevelingen 

Hierboven wordt een brede waaier van mogelijke ontheffingen voorgesteld. Ontheffingen zijn 

cruciaal om draagvlak en acceptatie voor de maatregel te creëren. Toch moet het aantal uitgereikte 

ontheffingen beperkt worden om de milieueffecten niet te sterk te ondermijnen. Naast het 

beperken van het aantal ontheffingen, is het ook aangewezen om de looptijd van de ontheffing te 

beperken, bv. tot maximaal 1 jaar. Zodoende kan het ontheffingenbeleid jaarlijks geëvalueerd en 

indien nodig herzien worden. Men kan ook een prijs aan de ontheffing verbinden. Op die manier 

kan (een deel van) de administratieve kost die gepaard gaat met het verlenen van de ontheffing 

gerecupereerd worden. Bovendien werkt dit ontradend. Het aantal ontheffingen moet beperkt zijn, 

maar moet tegelijkertijd volstaan om onredelijke situaties die het draagvlak voor een LEZ zouden 

ondermijnen te vermijden.  

4.3 Handhaving & inning 

4.3.1 Wettelijk kader 

Voor de bespreking van het wettelijk kader voor handhaving en inning gaan we ervan uit dat de 

LEZ zal ingevoerd worden via een aanvullend verkeersreglement of via een wijziging van de 

modaliteiten voor betalende parkeren. Volgende reglementering is dan van toepassing: 

 De Wet betreffende de politie over het wegverkeer (gecoördineerd op 16 maart 1968, laatst 

gewijzigd op 15.08.2012, BS. 25.09.2012) (“de verkeerswet”) 

 Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg. [B.S. 09.12.1975], (“ de wegcode”) 

 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene 

reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. 

30 09. 2005. -BS 09.11.2005 

                                                      
12 http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/milieuzone/mz/ontheffingen/ 
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 Decreet houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven. (9.7.2010, 

B.S. 26.06.2010) 

Titel I, Artikel 3 van het KB houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg geeft aan welke personen bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen 

op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering 

daarvan genomen reglementen.  

De vaststelling van verkeersovertredingen is de bevoegdheid van de federale en lokale politie. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere personen die specifieke overtredingen kunnen vaststellen 

(ambtenaren van het regie der luchtwegen, douane, ..). Hieronder zijn echter geen stedelijke 

ambtenaren of parkeerwachters inbegrepen.  

Wat betreft de handhaving van reglementering aangaande het betalend en voorbehouden parkeren 

geldt evenwel een uitzondering.  Dit werd door de Federale wetgever expliciet uit het strafrecht 

gehaald werd. Artikel 29 §2 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 

wegverkeer bepaalt  

“dat het parkeren met beperkte parkeertijd, betalend parkeren en parkeren voorbehouden 

aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart niet strafrechtelijk wordt bestraft en kan 

worden vastgesteld met het oog op de vestiging van een parkeerretributie of –belasting”. 

Overtredingen aangaande betalend en voorbehouden parkeren kunnen dus ook worden vastgesteld 

door gemeentelijk ambtenaren (in het geval het een belasting betreft) of daartoe gemachtigde 

parkeerwachters (in geval van retributie). 

4.3.1.a Handhaving en inning door verkeerspolitie 

 Handhaving 

Handhaving van de verkeersreglementering geschiedt voornamelijk (zie hoger) door de 

verkeerspolitie. Bij de lokale politie Antwerpen is het de operationele afdeling die zorgt voor de 

uitvoering van verkeersopdrachten, het toezicht op de naleving van de verkeersregels en de 

operationele verkeerssturing. Naast interventieopdrachten, verkeersregeling , politie-escortes, en 

ordediensten bij manifestaties, verzorgen zij ook gericht verkeerstoezicht in het kader van het 

verkeersveiligheidsplan.  

 Inning 

Na vaststelling van een verkeersovertreding wordt in vele gevallen een onmiddellijke inning 

uitgeschreven door de politie. Het bedrag van die onmiddellijke inning is afhankelijk van de graad 

van de verkeersovertreding die begaan werd. Behoudens uitzonderlijke gevallen leidt betaling van 

de onmiddellijke inning tot verval van de strafvordering. 

Overtredingen van de vierde graad komen niet in aanmerking voor een onmiddellijke inning; deze 

overtredingen worden steeds aan de politierechter voorgelegd. Een uitzondering hierop is voorzien 

Voor buitenlanders is hierop een uitzondering voorzien om te vermijden dat zij zich aan het proces 

zouden onttrekken éénmaal ze het land verlaten hebben. Aan hen kan de politie toch een 

onmiddellijke inning  met verzoek tot onmiddellijke betaling voorleggen. 
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Als de overtreder de onmiddellijke inning niet betaalt, stuurt de politie het proces-verbaal door aan 

het parket. Normaliter volgt er dan een minnelijke schikking waarvan het bedrag iets hoger ligt dan 

het bedrag van de onmiddellijke inning.  

Bij niet betaling van de minnelijke schikking wordt de zaak normaliter voor de politierechter  

behandeld. De wet voorziet in minimum- en maximumgeldboetes die door de rechter opgelegd 

kunnen worden. De politierechter kan de boete op basis van verzachtende omstandigheden wel 

gedeeltelijk of voorwaardelijk opleggen. De wet bepaalt ook dat de politierechter verplicht is een 

bijdrage in het fonds voor slachtofferhulp op te leggen van zodra hij je veroordeelt tot een 

geldboete van een bepaald minimum. Deze bijdrage komt, samen met de gerechtskosten, bovenop 

de geldboete. 

4.3.1.b Handhaving en inning door parkeerwachters 

 Handhaving 

Handhaving van de parkeerreglementering wordt geregeld door de verkeerswet en decreten. Het 

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, stipuleert dat: 

Art. 10/1 Wanneer de Vlaamse Regering of de gemeente een aanvullend reglement 

vaststellen dat betrekking heeft op het parkeren voor een beperkte tijd, het betalend 

parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke 

parkeerkaart, kunnen zij parkeerretributies of -belastingen bepalen die van toepassing zijn 

op motorvoertuigen, hun aanhangwagens of onderdelen. 

Art 10/2 Met het oog op het innen van de parkeerretributies of -belastingen kunnen 

concessies of beheersovereenkomsten worden afgesloten.De Vlaamse Regering, de steden 

en de gemeenten en hun concessiehouders en de gemeentelijke verzelfstandigde 

agentschappen zijn gemachtigd om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te 

vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in 

overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

De handhavingsbevoegdheid van parkeerreglementering aangaande betalend parkeren ligt dus bij de 

gemeente of een daartoe aangestelde concessionaris. 

 Inning 

De inning van parkeerretributie door het Gemeentelijk Parkeerbedrijf Antwerpen wordt vastgelegd 

in het gemeentelijk parkeerreglement. 

“Bij vaststelling van een overtreding van de reglementering op betalend parkeren schrijft het 

Parkeerbedrijf een parkeerretributie uit. Bij niet betaling van de parkeerretributie worden eerst 

aanmaningen tot betaling gestuurd. De aanmaning die het dwangbevel voorafgaat, wordt 

aangetekend opgestuurd. Indien de retributie ook na de aangetekende aanmaning nog onbetaald 

blijft, wordt het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Op zijn beurt stuurt de 

deurwaarder ook nog een aanmaning. Als ook hier geen gevolg aan gegeven wordt, betekent de 

deurwaarder het dwangbevel bij gerechtsdeurwaarderexploot. Dit is de laatste stap in de 

inningsprocedure. Een dwangbevel is een door de stadsontvanger uitgevaardigd betalingsbevel dat 

uitvoerbaar werd verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Dit betalingsbevel 

heeft dezelfde kracht als een vonnis en kan zonder verdere tussenkomst van de rechter worden 
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uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder.  Wil de gebruiker na het dwangbevel nog steeds niet 

betalen, dan kan hij verzet aantekenen bij de burgerlijke rechtbank. “(Website GAPA) 

 

4.3.2 Praktische aspecten 

Voor de handhaving van de lage emissiezone zijn een aantal technische en praktische aspecten van 

belang. 

Om deze in kaart te brengen kijken we naar enkele buitenlandse voorbeelden. Daarnaast bespreken 

we ook lokale aspecten die besproken werden in de werkgroepen. 

4.3.2.a Buitenlandse voorbeelden 

 Nederland (verschillende steden) 

In de meeste Nederlandse steden worden de milieuzones manueel gehandhaafd. De handhaving 

van de milieuzone de verantwoordelijkheid is van de gemeentes zelf. In de meeste gemeenten in 

Nederlands gebeurt de handhaving d.m.v. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) die 

gebruik maken van elektronische handcomputers. Hiermee controleert men of een voertuig 

toegelaten is in de milieuzone of niet. Dit gebeurt aan de hand van een databank, waarin bijna alle 

voertuigen staan geregistreerd, op enkele uitzondering na, die zich expliciet dienen te registreren om 

ontheven te worden. Wanneer blijkt dat een voertuig geen ontheffing heeft verkregen volgt een 

boete. In Nederland bedraagt de boete 220 euro. 

Bij het inschakelen van BOA’s dienen gemeenten het formele takenpakket van BOA’s uit te breiden 

zodat ze ook bevoegd zijn om rijdende voertuigen te handhaven, terwijl men standaard enkel 

stilstaande voertuigen mag controleren. 

Opmerkelijk is dat in Nederland buitenlandse voertuigen zonder enige aanvraag, registratie of 

dergelijke de milieuzone kunnen binnenrijden, aangezien overtredingen door hen momenteel nog 

niet gehandhaafd worden. 

Bij het gebruik van deze methode blijken er vrij veel overtreders de LEZ binnen te treden. Uit 

onderzoek blijkt 20 tot 25% van de voertuigen in een LEZ in overtreding te zijn. Dit kan verklaard 

worden door de beperkte pakkans. Allereerst kunnen niet alle voertuigen gecontroleerd worden 

door de ambtenaren. Er bestaat namelijk geen systeem dat automatische controles uitvoert voor 

ieder voertuig, maar van ieder te controleren voertuig dient manueel de nummerplaat gescand te 

worden. 

 Nederland Amsterdam 

In Amsterdam worden de Buitengewone Opsporingsambtenaren ondersteund door een aantal vaste 

camera’s met Automatische Nummerplaatherkenning. 

De gescande nummerplaten worden dan automatisch vergeleken met de databank met 

geregistreerde voertuigen. Deze aanpak blijkt resultaat te hebben, aangezien het aantal overtreder in 

Amsterdam beperkt blijft tot ongeveer 5% van de voertuigen. Er dient opgemerkt te worden dat er 

in Amsterdam wel veel meer ontheffingen (landelijke en lokale) zijn uitgegeven dan in andere 

steden. Dit impliceert dat door de grotere pakkans, bestuurders zich beter aan de opgelegde 

normen en werking van de LEZ houden. 
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 Duitsland 

In de Duitse steden waar de lage emissiezone is ingevoerd geschiedt de handhaving door visuele 

controle van de aanwezigheid van het juiste vignet. Controle van de kleur en de nummerplaat laat 

toe zeer snel af te lezen aan het vignet zelf of het voertuig al dan niet voldoet aan de opgelegde 

LEZ normen. 

In de Duitse steden gebeurt de controle door de politie in de betreffende stad. Bij overtreding 

wordt er een boete opgelegd van 40 euro en krijgt men één strafpunt op het rijbewijs. Zelfs 

wanneer een voertuig in principe voldoet aan de normen maar geen vignet heeft, wordt dit voertuig 

beboet aangezien het geen sticker heeft. 

In de praktijk blijkt de handhaving van de lage emissiezone is de Duitse steden zeer verschillend 

ingevuld te worden. In Keulen bijvoorbeeld krijgt men bij een eerste overtreding een waarschuwing, 

een tweede overtreding nog een aanmaning, bij een derde overtreding slechts een boete van 25 

euro, vanaf de vierde overtreding krijgt men pas de aanbevolen boete van 40 euro en het strafpunt 

op het rijbewijs. Uit onderzoek (van een milieuorganisatie) blijkt ook dat de grote meerderheid van 

de steden die een LEZ hebben ingevoerd niet voldoende controles uitvoeren om een LEZ correct 

af te dwingen. Er gebeuren namelijk vaak enkel controles op geparkeerde voertuigen, terwijl 

rijdende auto’s niet of te weinig worden gecontroleerd. 

 London 

De handhaving van de London Low Emission Zone gebeurt door gebruik te maken van ANPR 

camera’s. In Londen wordt bij het binnenrijden van de LEZ een foto van de nummerplaat van 

ieder voertuig genomen. Deze wordt gevalideerd met een database van geregistreerde voertuigen. 

Deze database kan onmiddellijk aanduiden of het gescande voertuig aan de normen voldoet, of het 

een vrijstelling verkregen heeft, of het een korting verkrijgt of de dagelijkse boete (daily charge) 

reeds betaald is, of eventueel nog niet geregistreerd is.  

Wanneer een voertuig niet aan de LEZ normen voldoet, dient deze de ‘daily charge’ te betalen. Dit 

bedrag varieert van 100 tot 200 pond, afhankelijk van het type voertuig.. 

Een boete – Penalty Charge Notice (PCN) – wordt uitgeschreven wanneer een voertuig niet aan de 

LEZ normen voldoet, of de daily charge niet op tijd betaald is, of het voertuig niet geregistreerd is 

bij TfL, of een foute registratie of datum aangegeven werd waarop de LEZ zou binnengereden 

worden, of wanneer er te laat betaald word. 

4.3.3 Lokale aspecten 

4.3.3.a Prioriteitstelling van de verkeerspolitie en rechtbanken 

Gegeven de bestaande beschikbare capaciteit bij politie en parketten is er een bepaalde 

prioriteitstelling voor wat betreft het vaststellen en vervolgen van verkeerovertredingen. Het zonaal 

veiligheidsplan bepaalt de veiligheidsprioriteiten voor de volgende jaren. Het meest recente 

veiligheidsplan bestrijkt de periode 2009-2012. Voor wat betreft verkeer worden de prioriteiten in 

het bijzonder bepaald in het verkeersveiligheidsplan.  

Prioriteiten worden daarbij voornamelijk ingegeven door (verkeers)veiligheidsoverwegingen. Dit zal 

er naar verwachting toe leiden dat de handhaving van een lage emissiezone reglementering geen 

prioriteit zal krijgen. Zeker niet indien de handhavingsinspanning hoog zijn (bijv. bij de noodzaak 

van manuele controles). 
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4.3.3.b Handhaving en inning bij overtredingen met in het buitenland 

ingeschreven voertuigen 

Bij de vervolging van verkeersovertredingen door buitenlandse voertuigen zijn er verschillende 

aandachtspunten.  

 De verkeersovertredingen waarvoor het parket op basis van de nummerplaat 

identiteitsgegevens kan opvragen zijn limitatief opgesomd in een EU-richtlijn13. Daarnaast 

zijn er met een aantal landen wel bilaterale verdragen die uitgebreider zijn. 

 Het parket zal enkel voor die overtredingen die zij prioritair acht de procedure voor 

gegevensoverdracht opstarten; 

 De gegevens worden niet altijd doorgegeven. 

We dienen een onderscheid te maken tussen enerzijds de uitwisseling van persoonsgegevens, nodig 

om de overtreder te kunnen identificeren en anderzijds de inning van de boete of de 

tenuitvoerlegging van de sanctie. De bilaterale verdragen en de richtlijn gaan beide over het eerste 

aspect, namelijk het louter uitwisselen van persoonsgegevens, om aan de hand van die gegevens dan 

in een ander stadium de overtreder te kunnen bestraffen. Het tweede aspect (de uiteindelijke 

bestraffing) komt aan bod in het Kaderbesluit Geldelijke Sancties.  

De Europese Cross Border richtlijn beperkt zich tot gegevensuitwisseling voor de volgende acht 

belangrijke (verkeersveiligheidgerelateerde) overtredingen: 

 te hoge snelheid; niet dragen van de veiligheidsgordel; 

 door het rode licht rijden;  

 rijden onder invloed van drank; 

 rijden onder invloed van drugs; 

 niet dragen van een veiligheidshelm; 

 gebruiken van een verboden rijstrook; 

 illegaal gebruik van een mobiele telefoon of andere communicatieapparatuur tijdens het 

rijden. 

Bilaterale verdragen kunnen uitgebreider zijn.  

Ook voor de inning van parkeerretributies bij eigenaars/bestuurders van in het buitenland 

ingeschreven voertuigen stellen zich in de praktijk problemen. GAPA probeert dit probleem aan te 

pakken door bilaterale afspraken te maken met de buurlanden.  

4.3.3.c Opvragen van voertuig en identiteitsgegevens 

Enkel indien een overtreding vastgesteld is kan de bevoegde instantie overgaan tot het opvragen 

van identiteitsgegevens verbonden aan de nummerplaat van het voertuig. Zonder te consulteren 

databank of zichtbaar vignet zal handhaving dus telkens manueel dienen te gebeuren in 

aanwezigheid van de chauffeur.  

Dit kan enkel door de politie gebeuren en indien er een overtreding vastgesteld is. Dit houdt dus in 

dat de politie een controle dient uit te voeren op de boordpapieren. Indien blijkt dat het voertuig 

dan niet voldoet aan de geldende normen wordt een overtreding vastgesteld en kan men 

verdergegaan met opvragen van identiteitsgegevens.  

                                                      
13 Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de 

grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen 
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Parkeerwachters hebben binnen de huidige regeling geen directe toegang tot de DIV databank en 

kunnen dus niet controleren op basis van de nummerplaat of een voertuig al dan niet aan een 

bepaalde Euronorm voldoet. De mogelijkheid om de voertuigkenmerken (merk en model) op te 

vragen is niet in het decreet opgenomen. Een parkeerwachter kan een overtreding dus enkel 

vaststellen door controle van de nummerplaat met een lijst met toegelaten voertuigen of door 

visuele controle van een vignet of parkeerkaart. De parkeerwachters kunnen geen controle van de 

voertuigpapieren uitvoeren. 

 In een systeem zonder centrale registratie of vignet: 

 is handhaving door het parkeerbedrijf dus enkel mogelijk in het scenario waarbij parkeren 

beperkt wordt tot voertuigen met parkeerkaart. 

 kan handhaving door politie enkel gebeuren via specifiek opgezette controleacties met 

controle van papieren. 

Indien een overtreding vastgesteld wordt, door controle van de nummerplaat met een lijst met 

toegelaten voertuigen, door visuele controle van een vignet, of na controle van de papieren, kan de 

politie de identiteitsgegevens en voertuiggegevens opvragen. 

4.3.4 Technische mogelijkheden 

4.3.4.a Visuele controle vignetten 

Handhaving van een LEZ met vignetten dient door visuele vaststelling plaats te vinden door 

bevoegde personen. Afhankelijk van de inzet van personeel en de hoogte van de boete bestaat er 

hierdoor een vergroot risico op ‘free-riden’.  

Om te voorkomen dat gebruikers ten onrechte een vignet plaatsen op een voertuig dat niet aan de 

norm voldoet, dient er controle plaats te vinden. Ten eerste kan worden vastgesteld of elk voertuig 

voorzien is van een vignet. Daarnaast dient te worden gecontroleerd of het juiste vignet bij het 

juiste voertuig hoort.  

Fysieke vignetten dienen dusdanig ontworpen worden dat vervalsing moeilijk is.  

De kosten van dergelijk vignetsysteem zijn niet te verwaarlozen. De kosten van de vignetten zelf is 

relatief beperkt, het merendeel van de kosten zit in de distributiekanalen en in de handhaving. 

4.3.4.b Handmatige nummerplaatcontrole  

In een LEZ systeem waarbij voertuigen die voldoen aan de normen in de LEZ opgeslagen zijn in 

een centrale database kan, door vergelijking van de nummerplaat van het voertuig en de 

nummerplaten in de database met toegelaten voertuigen, een controle plaatsvinden. 

Deze controle kan gebeuren  

 met klassieke (draagbare) PC’s:  

 of met handcomputers (zoals de huidige controle op bewonersparkeren) 

Navraag bij de politie leerde dat de huidige controlemodule niet toelaat om Euronorm van 

voertuigen direct op basis van nummerplaat te controleren (hoewel de DIV database die de basis 

vormt deze informatie wel, gedeeltelijk, bevat). Een aanpassing van deze module, of een nieuwe 

centrale database met aan de LEZ voorwaarden voldoende voertuigen is dus wel nodig. 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 93 

Parkeerwachters kunnen momenteel enkel automatisch controleren of de nummerplaat in de 

database van bewonerskaarten en parkeerkaarten zit. GAPA kan daarna ook enkel voor voertuigen 

die geen bewoners- of parkeerkaart hebben en geen parkeerticket, identiteitsgegevens opvragen. Dit 

gebeurt via de politie, die op zich in de DIV database de opvraging uitvoert.  

4.3.4.c Automatische nummerplaatherkenning 

Vanwege de grote aantallen voertuigen die gecontroleerd moeten worden is, indien een hoge kans 

op detectie vooropgesteld wordt, het gebruik van digitale camera’s met automatische 

nummerplaatherkenning (ANPR) een voor de hand liggende optie. 

Bij de handhaving wordt gebruik gemaakt van ANPR (Automatische Nummer Plaat Registratie) 

camera’s welke één of meerdere foto’s nemen van de nummerplaat. Deze foto wordt vergeleken 

met de database , waarin nagekeken wordt of een voertuig aan de LEZ normen voldoet of niet. 

Deze database kan werken met een black list of een white list. Er zijn recent in Vlaanderen 

voldoende ervaringen opgedaan met deze camerasystemen om de betrouwbaarheid hiervan te 

kunnen garanderen. 

Er dient opgemerkt te worden dat het aantal te plaatsen camera’s een sterke invloed zal hebben op 

de totale kostprijs van deze handhavingsmethode. In Londen zijn gemiddeld 10 camera’s 

geïnstalleerd per km². Ter implementatie van het wegenvignet in België (zie Architectuurnota 

Wegenvignet) is men uitgegaan van 1 camera per 1.6 km² voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Deze karakteristieken kunnen dienen als richtlijn om te bepalen hoeveel camera’s er in Antwerpen 

dienen geïnstalleerd te worden. 

De controle kan zowel geschieden via vaste ANPR camera’s op de toegangswegen tot de LEZ en 

andere belangrijke assen, als met mobiele controles met ANPR camera’s.  

Door enkel statische camera’s aan de toegangswegen te plaatsen worden rondrijdende auto’s in de 

LEZ niet gecontroleerd. Daarom dient men ook te voorzien in (mobiele) camera’s binnen de zone, 

welk de pakkans sterk vergroten (cfr. London congestion charge). 

Het systeem biedt eveneens synergie naar het wegenvignet toe of naar mogelijke andere 

toekomstige verkeersregulerende systemen. Men kan eveneens controles uitvoeren op andere 

voertuigen die zich in een bepaalde databank bevinden, bijvoorbeeld voertuigen zonder 

verzekering, gestolen voertuigen, etc. 

4.3.5 Opties 

Op basis van een analyse van het wettelijk kader, de inspiratie uit buitenlandse voorbeelden en de 

praktische overwegingen kunnen verschillende opties voor handhaving van de LEZ overwogen 

worden. Het betreft volgende opties: 

 Steekproeven/manuele controle 

 ANPR-camera’s (vast en mobiel) 

 Visuele controle (vignet) 
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De praktische toepassing van de handhavingsopties hangt af van de eerder gemaakte keuzes 

aangaande reglementering en erkenning van voertuigen. Onderstaande tabel stelt de relaties voor. 

Table 1: Handhavingsopties in functie van reglementerings –en erkenningsvarianten 

 
Geen specifieke LEZ 

registratie 
Vignet Centrale registratie 

Toegangsverbod voor 

bepaalde voertuigen in 

LEZ 

Controle door 

sporadische 

controleacties 

Controle ahv DIV 

database 

Visuele controle van 

vignet door politie 

Controle van 

nummerplaat ahv DB 

LEZ door politie 

Parkeerbeperking via 

parkeerkaarten 

NVT NVT  Controle van DB 

parkeerkaarten door 

GAPA ahv 

handcomputers 

Parkeerbeperking via 

modaliteiten betalend 

parkeren 

Niet mogelijk  Visuele controle van 

vignet door GAPA  

Controle van DB LEZ 

door GAPA ahv 

handcomputer 

We bespreken de verschillende mogelijkheden op de volgende pagina’s. 

4.3.5.a Controle door specifieke politieacties 

In het geval een toegangsverbod voor bepaalde voertuigen zou opgelegd worden via een aanvullend 

verkeerreglement zonder dat een centrale database van voertuigen die voldoen aan de normen 

bestaat, zal de LEZ enkel gehandhaafd kunnen worden door het opzetten van sporadische 

controleacties door de politie waarbij voertuigpapieren opgevraagd worden.  

Het opzetten van dergelijke acties vereist aanzienlijke middelen en zal in een bebouwde kom ook 

veel verkeershinder veroorzaken, aangezien in principe alle voertuigen gestopt dienen te worden. 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 95 

Deze piste lijkt omwille van deze redenen niet wenselijk. 

4.3.5.b Automatische controle aan de hand van DIV database 

Aangezien de DIV database gegevens bevat over de Euronorm van voertuigen kan een 

automatische controle met ANPR camera’s gebeuren op basis van een uit de bestaande DIV-

database gedestilleerde white-list van voertuigen die voldoen aan de norm.  

Zoals eerder aangehaald kan uit deze database niet direct een volledige lijst van voertuigen die 

voldoen aan de norm gehaald worden. Voertuigen die in de DIV-database niet als Euro 4 (Euro 1 

voor benzine) geregistreerd staan zouden dan, na ontvangen van de onmiddellijke inning of bij 

manuele controle door de politie na vaststelling met de ANPR camera, dienen aan te tonen dat ze 

wel degelijk aan de norm voldoen.  Deze werkwijze kan ertoe leiden dat Belgische voertuigen die 

wel voldoen aan de vereisten, maar niet als dusdanig in de database geregistreerd zijn, buitenlandse 

voertuigen en direct geïmporteerde voertuigen, voortdurend/herhaaldelijk dienen te bewijzen dat 

zij wel degelijk in orde zijn met de in de LEZ geldende normering.  

Daarnaast leerde dat de huidige door de politie gebruikte systemen niet toelaten om Euronorm van 

voertuigen direct op basis van nummerplaat te controleren.  

Deze piste lijkt omwille van deze redenen niet wenselijk. 

4.3.5.c Controle van vignet door politie (of 3de partij) 

Indien gekozen wordt voor invoering van de LEZ via een toegangsverbod en erkenning van 

toegelaten voertuigen via een vignet kan een visuele controle door de politie uitgevoerd worden. In 

de praktijk zal deze controle eerder enkel op stilstaande of geparkeerde voertuigen gebeuren, 

aangezien visuele controle op vignetten op rijdende voertuigen zo goed als onmogelijk uit te voeren 

is. 

Handhaving op deze wijze door een 3de partij (bijvoorbeeld het Autonoom Parkeerbedrijf) kan 

binnen het huidige reglementair kader niet wanneer de LEZ als een toegangsverbod ingevoerd 

wordt. Uitbesteding van de LEZ-handhaving aan de gemeente of een autonoom bedrijf kan enkel 

na een federale wetswijziging (zie hoger). 

Deze piste is in de praktijk haalbaar, nadelen zijn: 

 Handhaving zal enkel op geparkeerde voertuigen of in samen met andere controles 

gebeuren wanneer het voertuig stilstaat 

 Effectieve handhaving (door politie) hangt af van de prioriteitsstelling  

4.3.5.d Automatische controle van nummerplaat aan de hand van een LEZ-

database door politie (of 3de partij) 

Indien gekozen wordt voor de invoering van een LEZ als een toegangsverbod, aangevuld met de 

opzet van een centrale LEZ-databank met nummerplaatgegevens van alle voertuigen die voldoen 

aan de in de LEZ geldende normen, kan een automatische controle plaatsvinden van de voertuigen 

die de LEZ binnenrijden of in de LEZ rijden. Dit kan gebeuren aan de hand van: 

 Mobiele ANPR-camera’s 

 Vaste ANPR camera’s 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 96 

Deze piste biedt de beste mogelijkheden naar handhaving. Op deze manier kan een quasi volledige 

handhaving gegarandeerd worden, met gelijke en hoge pakkans voor alle voertuigen die in de LEZ 

rondrijden.   

Voertuigen die toch voldoen, maar niet geregistreerd zijn, dienen dan wel bij voorkeur in de 

mogelijkheid gesteld te worden om aan de LEZ-heffing te ontkomen door zich binnen een 

bepaalde periode alsnog te registreren als toegelaten voertuig. 

Het systeem biedt ook synergie naar het wegenvignet toe of naar mogelijke andere toekomstige 

verkeersregulerende systemen. 

Daarentegen heeft het systeem wel hoge initiële investeringskosten aangezien zowel een centraal 

registratiesysteem dient opgezet te worden als een reeks camera’s geïnstalleerd dienen te worden. 

Uitbesteding van de handhaving aan de gemeente of een autonoom bedrijf kan enkel na een 

federale wetswijziging (zie hoger).  Dit zou als belangrijk voordeel hebben dat de inkomsten uit de 

retributies gebruikt kunnen worden voor de financiering van de investering- en operationele kosten 

van het camerasysteem.  

4.3.5.e Controle van geparkeerde wagens door GAPA 

 Controle met centrale registratie 

Indien de LEZ ingevoerd wordt via een parkeerbeperking en met een centrale registratie van 

voertuigen die voldoen aan de normen kan een controle uitgevoerd worden door de 

parkeerwachters van GAPA. 

Deze controle geschiedt dan op dezelfde wijze als momenteel voor bewonersparkeren. De 

nummerplaat van de geparkeerde wagen wordt gecontroleerd met een database van parkeerkaarten 

of geregistreerde voertuigen. Indien het voertuig niet op de lijst staat wordt een retributie 

uitgeschreven op basis van de parkeerreglementering. 

Voertuigen die toch voldoen, maar niet geregistreerd zijn, dienen dan wel bij voorkeur in de 

mogelijkheid gesteld te worden om aan de LEZ-parkeerretributie te ontkomen door zich binnen 

een bepaalde periode alsnog te registreren als toegelaten voertuig. 

 Controle met vignetten 

Indien gekozen wordt voor invoering van de LEZ via parkeerbeperking en met erkenning van 

toegelaten voertuigen via een vignet, kan een visuele controle door GAPA uitgevoerd worden. 

De parkeerwachter kan ook controleren of de nummerplaat van het voertuig ook overeenkomt met 

het vignet. Een fraudecontrole, waarbij gekeken wordt of het voertuig ook effectief aan de 

Euronorm voldoet zoals het vignet suggereert, is niet mogelijk.  

4.3.6 Conclusies 

Op basis van bovenstaande bespreking kunnen we inschatten welke van de mogelijke opties, vanuit 

handhaving en inning haalbaar en wenselijk zijn. 

Bovenstaande analyse leerde dat handhaving zonder centrale registratie of vignetsysteem zeer 

moeilijk wordt. Ook steekproeven of manuele controles zijn niet wenselijk als handhaafmethode. 
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Onderstaande figuur geeft de behouden opties per stap weer waarmee LEZ invoerscenario’s 

gebouwd kunnen worden. 

 

Combineren we deze opties tot scenario’s dan bekomen we 4 mogelijk scenario’s. Deze worden in 

de tabel op de volgende pagina voorgesteld. 

Evalueren we deze scenario’s op de mate waarin zij leiden tot een handhaafbare Lage Emissiezone 

dan kunnen we enkele scenario’s (de)selecteren voor verder kwantitatieve analyse. 

Bij analyse van de handhaafbaarheid kijken we zowel naar de verwachte pakkans als naar de 

praktische aspecten en daarvan afgeleide kosten voor het vaststellen van een overtreding.  

 

Tabel 6: Overzicht scenario’s en evaluatie handhaafbaarheid 

   Handhaafbaarheid 

 Scenario  % pakkans Kosten handhaving 

(initieel/jaarlijks) 

1 Toegangsverbod – Vignet – 

Politiecontrole (of derde partij) 
Laag (Laag/hoog) 

2 Toegangsverbod –Centrale 

registratie – ANPR (politie of derde 

partij) 

Hoog (Hoog/laag) 

3 Parkeerbeperking – Vignet –

Controle door parkeerwachters 
Hoog (enkel P) (Laag/hoog) 

4 Parkeerbeperking – Centrale 

registratie – Controle door 

parkeerwachters 

Hoog (enkel P) (Gemiddeld/hoog) 

Wensen we een hoge pakkans te hebben zonder te hoge handhavingskosten dan blijven enkel de 

laatste 3 scenario’s over. 
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Bij de scenario’s die uitgaan van een parkeerbeperking (3 en 4) zijn er een aantal voordelen 

verbonden aan het systeem met centrale registratie (4) ten opzichte van deze met een vignet (3): 

 Het is goedkoper voor de gebruiker: registratie via internet is (zo goed als) gratis en niet 

nodig voor het merendeel van de gebruikers, terwijl een vignet wel kosten met zich 

meebrengt voor alle gebruikers; 

 Het biedt mogelijke synergie met andere systemen (invoering wegenvignet); 

 Het systeem kan later uitgebreid worden om over te schakelen naar scenario 2. 

Daarnaast biedt een vignetsysteem (scenario 4) wel mogelijkheden naar verhoging van de financiële 

inkomsten toe. Indien vignetten verkocht worden met een marge op de productie- en 

distributiekosten zullen hier, aangezien alle voertuigen dergelijk vignet dienen aan te schaffen, wel 

significante financiële inkomsten uit kunnen gehaald worden. Voordeel van het vignetsysteem is 

ook de mogelijkheid tot sociale controle. Iedereen kan immers vaststellen of een voertuig een vignet 

heeft. 

Indien dit wenselijk is kan scenario 3 interessant zijn. Indien niet lijkt het aangewezen om enkel 

scenario 2 en 4 verder mee te nemen in het onderzoek.  

 

4.4 Flankerend beleid 

Flankerende maatregelen kunnen ingevoerd worden om de sociale aanvaardbaarheid te verhogen en 

om de effectiviteit van de LEZ te ondersteunen.  

4.4.1 Personenvervoer 

Voor gebruikers van personenwagens zal het flankerend beleid vooral gericht zijn op het aanbieden 

van kwaliteitsvolle alternatieven voor de wagen. Men kan maatregelen treffen die het gebruik van 

openbaar vervoer en fiets stimuleren. Dit werd onder meer gedaan in Frankfurt, München, Berlijn, 

Osnabrück en Stuttgart.   

Om het gebruik van openbaar vervoer en fiets te stimuleren is het van groot belang om geschikte 

overstapmogelijkheden op openbaar vervoer en fiets te voorzien, door middel van een geschikte 

verknoping van de verschillende netwerken (autowegennet, openbaar vervoer netwerk, 

fietswegennet). Concreet kunnen bijvoorbeeld P&R faciliteiten ter hoogte van de grenzen van de 

LEZ een belangrijke functie vervullen. Er dient bekeken te worden welke concrete opportuniteiten 

hiervoor bestaan, gegeven de gekozen gebiedsafbakening. Dergelijke randparkings dienen 

verbonden te worden met het stadscentrum via kwalitatief hoogwaardige openbaar vervoer 

voorzieningen (frequentie!).  Ook het uitbouwen van een kwalitatief fietsnetwerk is essentieel.   

Naast fiets en openbaar vervoer, kan ook gedacht worden aan het inzetten van milieuvriendelijke 

taxi’s (bv. elektrische voertuigen) als alternatief voor de personenwagen. Een idee zou kunnen zijn 

om een soort ‘mobiliteitskaart’ in het leven te roepen, waar bewoners of bezoekers gebruik van 

kunnen maken voor verplaatsingen via milieuvriendelijke transportmodi zoals fiets, openbaar 

vervoer en taxi’s.  

Een andere maatregel voor flankerend beleid is het stimuleren van ‘car sharing’ of auto-delen. Dit 

kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van subsidies of fiscale stimuli. Het concept kan ook beter 

bekend gemaakt worden bij de bevolking.  
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Naast het aanbieden van alternatieve vervoersmodi bestaan er ook andere mogelijkheden voor 

flankerend beleid. Zo kan men bijvoorbeeld de aanschaf van roetfilters subsidiëren. In Duitsland 

werd tegelijkertijd met het invoeren van een LEZ een federaal programma gelanceerd waarbij 330 

euro subsidie wordt gegeven om een voertuig te voorzien van een roetfilter zodat het aan de 

standaarden van de LEZ voldoet. In Vlaanderen bestaat momenteel een roetfilterpremie die kan 

oplopen tot 600 euro14. Door een gebrek aan incentieven en een gebrek aan promotie is het succes 

van deze subsidiemaatregel ondermaats15. De invoering van een LEZ kan een sterke impuls geven 

aan de Vlaamse roetfilterpremie. Men kan er ook aan denken om het vervangen van een 

personenwagen door een minder vervuilend exemplaar of door een minder vervuilend 

vervoermiddel (bv. een fiets) fiscaal te stimuleren.  

4.4.2 Vrachtvervoer 

In Nederland zijn in het convenant rondom de milieuzonering vrachtwagens ook afspraken 

opgenomen ter bevordering van de efficiëntie van stedelijke distributie. Op basis van onderzoek 

naar bevoorradingsprofielen in de steden zijn of worden maatregelen ingesteld die betrekking 

hebben op de doorstroming, maar ook op een effectieve bundeling van goederenvervoer waardoor 

minder vrachtwagens in de binnensteden nodig zijn. Bundeling kan ook gecombineerd worden met 

het ontheffingenbeleid: beter één vrachtwagen met ontheffing, dan twee of meer vrachtwagens in 

overtreding. Een efficiëntere stedelijke distributie levert economische baten op en zorgt ook voor 

een verbetering van de luchtkwaliteit. In welke mate de luchtkwaliteit hierdoor verbetert is echter 

niet gepubliceerd of niet onderzocht.  

In Antwerpen vormt het Blue Gate project een goed voorbeeld van een maatregel ter bevordering 

van duurzame stedelijke distributie en betere stedelijke leefbaarheid. Vanuit dit distributiecentrum 

dat buiten de LEZ ligt, kunnen gebundelde leveringen naar de kernstad worden uitgevoerd door 

kleinere en milieuvriendelijke voertuigen. Voor meer informatie rond Blue Gate verwijzen we naar 

Sectie 4.1. 

Flankerend beleid voor vrachtvervoer zal vooral gericht zijn op het stimuleren van dergelijke 

distributiecentra met overslagmogelijkheden buiten de LEZ.   

4.4.3 Aanbevelingen:  

Ter ondersteuning van de LEZ is het aanbevolen om een breed flankerend beleid te voorzien. 

Flankerend beleid is vooral gericht op het aanbieden van kwaliteitsvolle en duurzame alternatieven. 

Flankerende maatregelen vergroten de effectiviteit van de LEZ en ze verbreden het maatschappelijk 

draagvlak.  

 

 

                                                      
14 Bron: http://www.lne.be/campagnes/roetfilter 
15 Bron: http://www.argusactueel.be/binnenlands-nieuws/vlaamse-roetfilterpremie-kent-nog-steeds-geen-succes 

http://www.argusactueel.be/binnenlands-nieuws/vlaamse-roetfilterpremie-kent-nog-steeds-geen-succes
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4.5 Maatschappelijk draagvlak 

4.5.1 Maatregelen om maatschappelijk draagvlak te creëren 

Maatschappelijk draagvlak wordt gevormd door een aantal aspecten die eerder in de studie reeds 

aan bod kwamen. Zo is het bijvoorbeeld van belang om voor een heel duidelijke en logische 

gebiedsafbakening te kiezen (cf. Sectie 3.1), die ook aansluit op het mobiliteitsbeleid van de stad. 

Ook de toegangsvoorwaarden tot de LEZ moeten redelijk en aanvaardbaar zijn (cf. Sectie 3.2). Een 

gefaseerde invoering van deze toegangsvoorwaarden heeft een positieve impact op de sociale 

acceptatie.   

Een cruciale factor voor het creëren van maatschappelijk draagvlak is het voorzien van een geschikt 

ontheffingenbeleid. Voor inwoners of bezoekers die onevenredige lasten oplopen door de 

invoering van een LEZ moet het mogelijk zijn een ontheffing te verkrijgen. We denken daarbij aan 

lage inkomensgroepen, minder-validen, eigenaars van speciale voertuigen, en eventueel toeristen (cf. 

Sectie 4.1).  

Het is ook aangewezen om bij het invoeren van een LEZ voor een goede afstemming te zorgen 

met andere (lopende) mobiliteitsmaatregelen. In Antwerpen kan een LEZ bijvoorbeeld perfect 

aansluiten bij het Blue Gate project (stimuleren overslag op lichtere voertuigen, elektrische 

bakfietsen, …; cf. Sectie 4.1.2.b) en er een extra stimulans voor vormen. Een aantal 

minderhindermaatregelen in Antwerpen kan praktisch vorm krijgen door een gelijktijdige invoering 

met de LEZ. De LEZ kan ook een stimulans zijn om geplande P&R faciliteiten versneld aan te 

leggen, en om afspraken te maken met openbaar vervoer maatschappijen (De Lijn, de NMBS) over 

de invoering van eco-tickets of –abonnementen (cf. Sectie 4.4). Het spreekt voor zich dat er 

rekening moet worden gehouden met de stedelijke context (cf. Sectie 4.1). De invoering van de 

LEZ in Antwerpen kan goed aansluiten bij het Digipolis initiatief16 (wanneer handhaving gebeurt 

d.m.v. digitale portalen) en kan een nieuwe stimulans betekenen voor GAPA (bijkomende taken, 

combinatie met parkeertoezicht).  

Daarnaast zal een flankerend beleid dat gericht is op het aanbieden van kwaliteitsvolle alternatieven 

(openbaar vervoer, fiets, milieuvriendelijke taxi’s, auto-delen, efficiënte stedelijke distributie, …, cf. 

Sectie 4.4) het draagvlak verder verbreden.  

De maatregel moet een stevige juridische verankering kennen. De pakkans moet voldoende groot 

zijn en de handhaving moet degelijk zijn. Zoniet zal de LEZ aan effectiviteit en uiteindelijk ook aan 

maatschappelijk draagvlak verliezen. Omgekeerd kan ook opgemerkt worden dat een breed 

draagvlak de handhaving zal vergemakkelijken (cf. Sectie 4.3). Handhaving en draagvlak gaan dus 

hand in hand.  

Verder kan het belang van een degelijk communicatietraject nauwelijks onderschat worden. 

Bewoners en potentiële bezoekers moeten geruime tijd voor de introductie van de maatregel op de 

hoogte gebracht worden van de regelgeving. Hoe langer op voorhand de maatregel aangekondigd 

wordt, hoe groter de aanvaardbaarheid zal zijn. Het inlichten van bewoners en bezoekers gebeurt 

best via verschillende communicatiemiddelen. Bezoekers kunnen aangesproken worden in hun 

eigen taal. Om voldoende draagvlak te creëren is het aangewezen om in de communicatie de nadruk 

te leggen op de impact en op het nut van de maatregel. Verderop (Sectie 5.4) zal blijken dat er 

                                                      
16 Digipolis adviseert en zoekt actief mee nar de gepaste telematica-oplossingen, 

http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/20/372.Y29udGV4dD04MDM0MDgx.html 
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aanzienlijke gezondheidsbaten verwacht kunnen worden. Er kan een lijst opgesteld worden met 

FAQ en een weerlegging van de meest populaire tegenargumenten: 

 Wat is het nut van een LEZ? 

 Wat brengt dit maatschappelijk op? 

 Gaan er nu geen bedrijven failliet gaan? 

 Wat gebeurt er met de vervangen voertuigen? 

 Waarom wordt in de industriesector niets ondernomen tegen de uitstoot van fijn stof? 

 Wordt met deze maatregel niet vooral de kleine man getroffen die een oude auto heeft 

waar hij weinig mee rijdt? 

 Waarom gelden er geen restricties voor vervuilende scooters? 

De communicatie kan gebeuren vanuit de stad Antwerpen, maar ook vanuit de gezondheidssector, 

autosector, fietsersbond, milieubeweging, … waarmee op voorhand allianties kunnen worden 

gesmeed.   

4.5.2 Maatschappelijk draagvlak in het buitenland 

Op basis van reacties uit Stuttgart, Erfurt, Osnabrück, München en Frankfurt blijkt dat Duitse 

steden vooral draagvlak creëren voor hun LEZ door het voorzien van ontheffingen, flankerend 

beleid (hoogwaardig openbaar vervoer- en fietsvoorzieningen), gefaseerde invoering en het 

voldoende vroeg aankondigen van de maatregel.  

In Duitsland en Nederland heeft men o.b.v. de LEZ-maatregel uitstel gekregen voor het behalen 

van de door Europa opgelegde concentratienormen. Dit bevordert het politiek draagvlak voor de 

maatregel.  

In Milaan (Ecopass zone) heeft 80% van de bevolking zich recentelijk in een referendum17 

uitgesproken voor de uitbreiding van de maatregel naar een grotere zone en naar een groter aantal 

voertuigcategorieën. Vaak wordt een maatregel als LEZ of congestietaks aanvankelijk - voor 

introductie - negatief gepercipieerd, maar draait dit na invoering om naar een positief beeld. 

Voorbeelden hiervan zijn de congestietaks zones in London (ex ante 38 tot 40 % pro en 40 tot 43% 

contra, ex post 48 tot 59% pro en 24 tot 31% contra)18  en Stockholm (ex ante weinig steun, ex 

post 65 tot 70% pro)19.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 http://referendum.comune.milano.it/referendum-cittadini.html 

18 Detailed assessment London Congestion Charging, GLA, Air Quality Lead Officer, 

http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/cc_intro.shtml, http://www.london.gov.uk/mayor/congest/index.jsp 
 
19 http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08047/02summ.htm 

http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/cc_intro.shtml


 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 102 

4.6 Monitoring 

Het is van groot belang om de effectiviteit van lage emissiezones ook in de praktijk te evalueren. 

Op die manier krijgt men een meer volledig en betrouwbaar beeld dan wanneer enkel theoretische 

beschouwingen gemaakt worden. Om bepaalde effecten aan te tonen is het onontbeerlijk om 

praktijkmetingen uit te voeren. Opmetingen van milieu- en mobiliteitsparameters dienen uitgevoerd 

te worden zowel voor als na de invoering van een LEZ. Zodoende wordt het mogelijk om de 

effectiviteit van de maatregel te beoordelen.  

4.6.1 Luchtkwaliteit 

Momenteel is er 1 automatisch meetstation aanwezig in de kernstad. Het station bevindt zich op de 

Plantin en Moretuslei in Borgerhout (zie Figuur 34) en bestaat uit 2 meetposten (R802 vlak aan de 

straat en R801 op 25 m van de straat). Dit station voert automatische metingen uit van de 

concentraties aan NO2, PM10 en PM2.5.  

 

 

Figuur 34: Meetstations voor luchtkwaliteit in Antwerpen (bron: Intergewestelijke Cel voor het 

Leefmilieu) 

Door het vergelijken van metingen voor de invoering van een LEZ met metingen na invoering, kan 

men een beeld krijgen van de impact van de LEZ op de concentraties van deze polluenten. Er moet 

over voldoende lange termijn gemeten worden (minstens 1 jaar) om de invloed van meteo te 

onderdrukken.   

Om het effect op luchtkwaliteit in beeld te brengen dient in principe zowel binnen als buiten de 

LEZ gemeten worden, zowel voor als na invoering. Om het effect op de verkeersbijdrage af te 

zonderen van het effect op de totale concentratie, kan best telkens zowel de stedelijke 

achtergrondconcentratie opgemeten worden (meting ver weg van emissiebronnen, bijvoorbeeld in 

een park), als de concentratie vlakbij de straat. Het verschil tussen beide is een maat voor de 

verkeersbijdrage.  
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Om een beter beeld te krijgen van de effectiviteit van een LEZ op luchtkwaliteit, moeten 

bijkomende meetposten geïnstalleerd worden binnen en buiten de LEZ. Idealiter kunnen deze 

meetposten ook EC concentraties bemeten.  

4.6.2 Mobiliteit 

Naast de impact op luchtkwaliteit kan men ook het effect op verkeersintensiteiten monitoren. Om 

na te gaan of er eventueel verschuivingen optreden in de verkeersstromen binnen en buiten de 

LEZ, dienen verkeerstellingen binnen en buiten de LEZ vergeleken te worden voor en na invoering 

van de maatregel. Hierbij is het van belang om metingen over een voldoende lange periode te 

beschouwen om de eventuele impact van externe factoren uit te sluiten.  

Momenteel bestaan er op het grondgebied van de agglomeratie Antwerpen 177 meetposten die het 

verkeer op de snelweg automatisch monitoren. Figuur 35 illustreert de ligging van deze meetposten.  

 

 

Figuur 35: Locatie van de meetposten op de snelwegen voor de agglomeratie Antwerpen 

Ook op de gewestwegen Antwerpen bestaan meetposten die voortdurend verkeersintensiteiten 

registreren. Het gaat om 98 meetposten in de agglomeratie Antwerpen. Het verkeer wordt dus 

momenteel reeds goed gemonitord. Er zijn geen bijkomende telposten nodig om de effecten van 

een LEZ op mobiliteit in kaart te brengen.  

Om ook een beeld te krijgen over eventuele verschuivingen naar zachtere vervoersmodi zou het wel  

nuttig zijn om fietsers- en voetgangersbewegingen op een meer systematische manier te registreren.  
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4.7 Scenario’s voor invoering 

4.7.1 Voorstellen voor haalbare invoerscenario’s 

Volgende scenario’s voor invoering kunnen weerhouden worden op basis van bovenstaande 

analyse: 

 Toegangsverbod  – Centrale registratie - ANPR 

 Parkeerbeperking – Centrale registratie - parkeerwachters 

4.7.1.a Scenario met toegangsverbod 

Het scenario met toegangsverbod kan in de praktijk op verschillende manieren ingevoerd worden 

in functie van het al dan niet opzetten van een specifiek bovenlokaal reglementair kader: 

Binnen gemeentelijke bevoegdheden (basis): 

 De stad vaardigt een aanvullend verkeersreglement uit voor de LEZ en volgt hierbij de 

voorziene overleg- en meldingsvoorschriften; 

 Met behulp van bestaande klassieke borden (C3 met onderbord “uitgezonderd 

vergunninghouders”) op de gemeentelijke invalswegen wordt het verbod aangekondigd; 

 De stad zet een centraal registratiesysteem op voor voertuigen die aan de 

toegangsbeperkingen voldoen en dat voorziet in registratie van ontheffingen en 

vrijstellingen; 

 Handhaving kan gebeuren door middel van vaste en mobiele camera’s en een ANPR 

systeem dat ter beschikking gesteld wordt aan de politie; 

 De politie voert handhaving uit; 

 De inning geschiedt via dezelfde weg als verkeersovertredingen.  

Binnen een nieuw kader (ideaal): 

 De Federale overheid voert een nieuw zonaal verkeersbord in om de LEZ 

toegangsbeperkingen aan te kondigen; 

 De Federale en Vlaamse overheid creëren een wetgevend kader om LEZ-overtredingen 

niet strafrechtelijk te behandelen zodat de handhaving aan gemeentes of concessionarissen 

kan uitbesteed worden overeenkomstig de decretale regeling voor betalend parkeren; 

 De stad vaardigt een aanvullend verkeersreglement (AR) uit voor de LEZ en volgt hiervoor 

de voorziene overleg- en goedkeuringsvoorschriften; 

 Goedkeuring van het AR (zonaal en van toepassing op gewestwegen in de kernstad) door 

de Vlaamse regering (i.c. Vlaams Minister van Mobiliteit) 

 Met behulp van nieuwe in de wegcode opgenomen zonale borden wordt de Lage 

Emissiezone aan de rand van de LEZ op de invalswegen aangekondigd; 

 De stad, de geïnteresseerde Vlaamse steden of de Vlaamse overheid zet(ten) een centraal 

registratiesysteem op voor voertuigen die aan de toegangsbeperkingen voldoen en dat 

voorziet in registratie van ontheffingen en vrijstellingen; 

 Handhaving kan gebeuren door middel van vaste en mobiele camera’s en een ANPR 

systeem uitgebaat door de stad of door een concessionaris; 

 De stad of een concessionaris voert de handhaving uit en stelt overtredingen vast; 

 De inning van de retributies geschiedt op vergelijkbare wijze als voor parkeerretributies. 
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4.7.1.b Scenario met parkeerbeperking 

Ook het scenario met enkel parkeerbeperking kan binnen de bestaande reglementering door de 

stad ingevoerd worden. In dit scenario kan er ook additioneel voor geopteerd worden om Duitse 

Umweltzone stickers te erkennen en voertuigen die een groene sticker hebben niet te beboeten ook 

al zijn ze niet geregistreerd. 

In beide gevallen kunnen deze scenario’s uitgebreid worden door de afgifte van bewonerskaarten te 

koppelen aan de Euronorm van de voertuigen. Althans voor bewonerskaarten uitgereikt aan 

bewoners die in het LEZ gebied wonen, aangezien het verbod op gebruik/straatparkeren van de 

voertuigen in de LEZ, geldt.  

4.7.2 Acties aangewezen voor voorbereiding invoering 

4.7.2.a Toegangsverbod  – Centrale registratie – ANPR 

Teneinde de LEZ volgens dit scenario uit te voeren dienen dus volgende stappen ondernomen te 

worden (optionele stappen voor een ideaal scenario in Italic): 

 Aanpassing van de wegcode door invoering van een specifiek zonaal bord dat het LEZ toegangsverbod op 

duidelijke wijze kan aankondigen en dat cumulatief met andere zonale beperkingen kan gelden. 

 Federale wetswijziging, waarbij gestipuleerd wordt dat “LEZ overtredingen niet strafrechtelijk worden 

bestraft en kunnen worden vastgesteld met het oog op de vestiging van een retributie of –belasting”.  

 Decretale regeling waarbij LEZ handhavingsbeleid wordt vormgegeven zoals de huidige 

parkeerreglementering (belasting of retributie); 

 Uitvaardiging van een aanvullend verkeersreglement door de stad dat de kernstad (of 

bepaalde straten) afbakent als lage emissiezone; 

 Overleg met de omliggende gemeentes; 

 Akkoord van de Vlaamse regering aangaande het aanvullend reglement; 

 Opzetten centrale database en registratiesysteem; 

 Installeren van ANPR-camera’s; 

 Plaatsen borden; 

 Organisatie van de LEZ-handhaving door de politie; 

 Organisatie van de LEZ handhaving door de stad of uitbesteding aan een concessionaris. Uitbreiding 

met bewonerskaarten 

 

4.7.2.b Parkeerbeperking – Centrale registratie 

Teneinde de LEZ volgens dit scenario in te voeren dienen volgende stappen ondernomen te 

worden: 

 Toetsing van mogelijkheid aanvullende modaliteiten voor betalend parkeren met GAPA 

 Overleg aangaande organisatie van de LEZ- handhaving door het autonoom parkeerbedrijf 

 Opzetten centrale database 

 Aanpassing parkeerreglement 

 Wijziging parkeermodaliteiten of installatie onderborden aan parkeerplaatsen 

 Voorwaarden voor bewonerskaarten 
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5 Kosten-baten analyse 

5.1 Inleiding 

Een kosten-baten analyse brengt op een systematische wijze de maatschappelijke kosten en baten in 

beeld die verbonden zijn met de uitvoering van een bepaald project – in dit geval de invoering van 

een LEZ in Antwerpen. Het woord “maatschappelijk” impliceert dat dit gebeurt op niveau van de 

samenleving. Dit wil zeggen dat alle kosten voor Antwerpen als een geheel in beeld worden 

gebracht. De centrale vraag is of en in welke mate een project een positieve bijdrage levert aan de 

welvaart. Daarbij wordt een breed welvaartsbegrip gehanteerd, waarin niet alleen financieel-

economische doelen, maar ook allerlei andere zaken die mensen belangrijk vinden zoals 

bijvoorbeeld milieu en gezondheid, liggen besloten. 

De doorrekeningen gebeuren op basis van de combinatie van de beschikbare informatie. Ze hebben 

niet als doel een het totale beeld te geven. Hiervoor is onvoldoende informatie beschikbaar 

waardoor te veel aannames gemaakt zouden worden. De doorrekeningen geven wel inzicht in deze 

partiële effecten waarvan we verwachten dat deze het meest relevant zijn.  

In de volgende secties brengen we eerst de kosten voor de overheid in beeld. Wanneer we de 

opstart-, beheers- en handhavingskosten optellen en de financiële inkomsten voor de overheid in 

mindering brengen van deze som, verkrijgen we de netto kosten voor de overheid. Daarna maken 

we een inschatting van de kosten voor de gebruikers. Vervolgens brengen we ook de 

gezondheidsbaten in beeld. Tot slot berekenen we de netto actuele waarde van kosten en baten 

zodanig dat deze met elkaar vergeleken kunnen worden.  

5.2 Opstart-, beheers- en handhavingskosten en financiële 

inkomsten 

De inschattingen van de opstart-, beheers- en handhavingskosten geschiedde op hoofdlijnen, 

uitgaande van beperkte beschikbare gegevens en op basis van een reeks assumpties aangaande 

praktische organisatie van de invoering van de LEZ.  

Binnen de opdracht werden geen statistische gegevens verzameld en werden ook geen audits 

uitgevoerd op de inputgegevens verkregen van derde partijen. De informatie werd niet op een 

andere manier geverifieerd dan zoals beschreven.  

Gezien de beperkte beschikbaarheid van gegevens, voornamelijk aangaande het aantal betrokken 

voertuigen, en de onzekerheid op deze gegevens, kan geen indicatie gegeven worden betreffende de 

onzekerheid op de resultaten.  

De inschatting van de kosten dient gezien worden als richtinggevend voor de ondersteuning van 

verdere beleidsbeslissingprojecten en dient verder uitgewerkt en gedetailleerd te worden indien 

concrete investeringsbeslissingen genomen worden.  
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5.2.1 Structuur, scenario’s en componenten van het model 

5.2.1.a Structuur en opbouw 

Het model voor de inschatting van de operationele kosten van de LEZ is opgebouwd uit 

verschillende componenten. Deze elementen kunnen gecombineerd worden met elkaar, zodat er 

verschillende scenario’s kunnen gemaakt worden. Volgend schema geeft de verschillende opties 

weer voor de verschillende componenten. Onderaan wordt verder in detail besproken uit welke 

kosten- en opbrengstenfactoren deze elementen bestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de inschatting van de kosten en opbrengsten in het model maken we abstractie van de 

organisatorische structuur van het LEZ-systeem. We gaan ervan uit dat de kosten gemaakt worden 

door de initiatiefnemende partij en dat deze ook de opbrengsten int.  

In de praktijk zullen, afhankelijk van het gekozen systeem en het wettelijk kader, kosten en 

opbrengsten verdeeld worden tussen verschillende overheidsentiteiten (stad, Federale overheid, 

Vlaamse overheid, autonome overheidsentiteiten, ..). Dit inschatten kan enkel na beslissingen over 

het te volgen operationeel en zakelijk model in functie van wat kan binnen de bestaande of op te 

zetten reglementering. 

Alle vermelde kosten zijn exclusief BTW. 

5.2.1.b Invoerscenario’s 

 Optimaal (Toegangsverbod – Centrale Registratie – ANPR) 

In het Optimale scenario wordt gebruik gemaakt van een centrale registratie, waarbij de handhaving 

gebeurt door zowel vaste als mobiele ANPR camera’s. De verschillende componenten die gebruikt 

zijn worden onderaan weergegeven. De donkere kleuren geven aan welke componenten gebruikt 

worden, de lichtere kleuren geven aan welke componenten niet gebruikt worden. 
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 Minimaal (Parkeerbeperking – Centrale Registratie – Parkeerwachters) 

In het minimale scenario wordt gebruik gemaakt van een centrale registratie, waarbij de handhaving 

gebeurt door het inzetten van parkeerwachters. 

 

 

 

 Minimaal plus (Parkeerbeperking + mobiele ANPR) 

In het minimaal plus scenario wordt eveneens gebruik gemaakt van een centrale registratie, waarbij 

de handhaving van personenwagens gebeurt door het inzetten van parkeerwachters. Additioneel 

hierbij wordt er ook gehandhaafd, op zowel personen- als op vrachtwagens, door het gebruik van 

een mobiele ANPR camera. 

 

 

 

5.2.1.c Componenten  

 Inputs 

De analyse is gebaseerd op een aantal gemeenschappelijke aannames welke in het gehele model 

zullen worden gebruikt. 

 Algemene inputs 

Onderstaande algemene inputs werden als volgt aangenomen: 

 In werking treding LEZ: 2015 

 Jaar waarin investeringskosten plaatsvinden: 2014 
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 Aantal werkdagen in een jaar: 280 dagen (365 kalenderdagen – 52 weekenddagen – 30 

vakantiedagen; uitgaande van een 6 werkdagen-week waarbij controles en loketten op 

gemiddeld 6 dagen per week open zijn). 

 De verdisconteringsvoet om alle kosten terug te rekenen naar Netto Actuele Waarde 

bedraagt 4%. 

 Gebruikers inputs 

 Personenwagens 

Er bestaat geen bronnenmateriaal om het aantal unieke personenwagens dat regelmatig de 

kersnstad aandoet te bepalen. Daarom wordt er gebruik gemaakt van het gemiddelde van volgende 

twee bronnen: 

 Allereerst werd er gekeken naar de verdeling van het aantal inwoners over de Belgische 

provincies. Deze verdeling in percentages werd gebruikt om het aantal ingeschreven 

voertuigen in België te verdelen over de Belgische provincies. Als bijvoorbeeld 18% van de 

inwoners in een bepaalde provincie woont, wordt er verondersteld dat eveneens 18% van 

de ingeschreven voertuigen zich in die provincie bevinden.  

 Het aantal ingeschreven voertuigen per provincie.  

Er werd een gemiddelde genomen omdat er een vertekening kon plaatsvinden bij beide bronnen. 

 Bij de verdeling van het aantal voertuigen op basis van de verdeling van het aantal 

inwoners wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het autogebruik in steden 

lager is dan het voertuiggebruik in andere gebieden.  

 Bij het gebruik van het aantal ingeschreven voertuigen per provincie wordt er geen 

rekening gehouden met de woonplaats van de gebruikers, er kan namelijk aangenomen 

worden dat heel wat bedrijfswagens ingeschreven zijn in Brussel (Vlaams Brabant), terwijl 

deze voornamelijk gebruikt worden in andere regio’s, waar de gebruiker woonachtig is. 

Vervolgens werd er een inschatting gemaakt van het percentage unieke voertuigen uit een provincie 

die zich ooit in de LEZ zou begeven. Deze werden als volgt ingeschat: 

 Stad Antwerpen: 100% 

 Provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen: 20% 

 Provincie Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg: 5% 

 Vrachtwagens 

Informatie aangaande het aantal unieke vrachtwagens dat de kernstad aandoet is niet beschikbaar. 

Om hier zelf een inschatting over te kunnen maken hebben we volgende twee methodes gebruikt. 

 Het aantal vrachtwagens in de kernstad werd allereerst ingeschat op basis van de verdeling 

van het aantal inwoners in de kernstad t.o.v. het aantal Belgische inwoners, welk 1,79% 

bedraagt. Wanneer we ervan uitgaan dat 1,79% van de Belgische vrachtwagens zich in de 

LEZ zou begeven, komt het aantal unieke vrachtwagens op 12.767. 

 Een andere methode baseert zich op het aantal voertuigbewegingen dat m.b.v. het MMM 

v3.5.3 model in de stad werd geregistreerd. Wanneer we voertuigbewegingen optellen die 

per dag worden geregistreerd op de belangrijkste assen in de stad, komen we op 3.738 

vrachtwagenbewegingen. Het aantal unieke vrachtwagens dat de LEZ op jaarbasis bezoekt 

kan natuurlijk hoger liggen, het zijn niet noodzakelijk elke dag dezelfde vrachtwagens. Het 

aantal vrachtwagenbezoeken per dag geeft wel een goede indicatie van het minimaal aantal 

unieke vrachtwagens dat beïnvloedt wordt, namelijk 1.870. In de veronderstelling dat deze 
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vrachtwagens dagelijks op –en af rijden naar de stad is dat het minimaal aantal 

vrachtwagens dat beïnvloedt wordt door de LEZ. De vraag stelt zich nu hoe regelmatig 

dezelfde vrachtwagen ingezet wordt voor de belevering van de winkels en werven in de 

stad. Om dit in te schatten zijn zeer weinig gegevens beschikbaar. We pogen een 

inschatting te maken op basis van combinatie van een aantal gegevens uit de studie naar het 

stadsdistributieplatform op Petroleum Zuid en het multimodaal verkeersmodel. Deze 

studie20 geeft aan dat het volume aan goederen dat wekelijks aan de winkels in de stad 

gedistribueerd wordt zo’n 16.000 ton per week bedraagt. Aan 8 ton per vrachtwagen zijn 

hier zo’n 2.000 vrachtwagenbezoeken voor nodig, verdeeld over 6 dagen is dat zo’n 333 

per werkdag. Ongeveer de helft hiervan betreft levering aan supermarkten en levering van 

voeding aan kruideniers en restaurants. De andere 50% betreft leveringen van duurzame 

goederen. Gaan we ervan uit dat 50% van de vrachtwagens dagelijkse leveringen (voeding) 

doet en 50% wekelijkse leveringen (duurzame goederen) dan zijn hier zo’n 1.167 unieke 

vrachtwagens bij betrokken (1.000 voor de wekelijkse leveringen en 167 voor de dagelijkse 

leveringen).  333 bezoeken per dag worden dan verzorgd door 1.167 unieke vrachtwagens. 

Passen we deze verhouding toe op de 1.870 vrachtwagenbezoeken per dag uit de 

verkeersmodellering dan kunnen we het aantal unieke vrachtwagens hierbij betrokken 

inschatten op (1.167/333)*1.870= 6.500 unieke vrachtwagens. 

Gezien de onzekerheid die gepaard gaat met de inschatting hiervan werken we in de analyse met het 

ronde aantal van 10.000 vrachtwagens voor wat betreft het te controleren en te handhaven volume 

unieke vrachtwagens. 

Voor de bepaling van de kosten voor de gebruikers hanteren we onze lagere inschatting van 6.500 

unieke vrachtwagens. Een analyse uitgaande van een te hoog aantal vrachtwagens houdt geen 

rekening met de ontwijking van vrachtwagens door een andere inzet van het voertuigenpark en zou 

dus tot een overschatting van de kosten kunnen leiden. . 

 Buitenlandse voertuigen 

Er is geen specifieke informatie beschikbaar over het aantal unieke personen- of vrachtwagens van 

buitenlandse afkomst. Daarom wordt dit aantal buitenlandse voertuigen ingeschat op 5% van het 

aantal Belgische voertuigen. Deze aanname wordt zowel gebruikt voor personen- als voor 

vrachtwagens.  

 Aantal voertuigen dat niet voldoet aan de LEZ normen 

Op basis van analyse op basis van de gegevens in het TREMOVE model blijkt dat in 2015: 

 ongeveer 17,6% van de personenwagens niet voldoet aan de normen,  

o hiervan wordt 13,5% vervangen21,  

o hierdoor blijven er 4% voertuigen over die niet voldoen aan de LEZ normen.  

In 2020  

 voldoet 16,4% van de voertuigen niet,  

o waarvan er 12.7% worden vervangen,  

o hiervan blijven 3,8% voertuigen over die niet voldoen aan de normen. 

                                                      
20 Rebelgroup, Tritel en Ugent, 2008, HAALBAARHEIDSSTUDIE STADSREGIONAAL DISTRIBUTIECENTRUM 

OP PETROLEUM ZUID 
21 Voor de bepaling van het percentage voertuigen dat vervangen wordt verwijzen we naar Sectie 5.3.1.a 
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Voor vrachtwagens gaan we er vanuit dat in 2015: 

  41% niet voldoet aan de normen,  

o hiervan wordt 31,6% vervangen22,  

o waarna er 9,4% van de vrachtwagens overblijft die niet aan de normen voldoen en 

een vrijstelling of ontheffing zullen aanvragen, of in overtreding de LEZ zullen 

binnenrijden.  

In 2020: 

 voldoet 13,7% van de vrachtwagens niet,  

o waarvan 10,6% zal vervangen worden,  

o hiervan blijft 3,2% over die niet voldoet en een vrijstelling, ontheffing of boete zal 

krijgen of aanvragen.. 

 Verdeling boetes – vrijstelling - ontheffing 

Om het aantal boetes, vrijstelling en ontheffingen te berekenen dient er een verdeling gemaakt te 

worden van het aantal unieke voertuigen in het relevante wagenpark dat niet voldoet aan de LEZ 

normen. Op basis van de gemiddelde evaluatiecijfers uit de effectenstudie van de Nederlandse 

milieuzones23 werd volgende onderverdeling gebruikt: 

Van alle voertuigen die niet aan de normen voldoen krijgt: 

 69,46% een boete 

 30,54% heeft een ontheffing of een vrijstelling. Er wordt een gelijke verdeling tussen de 

voertuigen met een ontheffing of een vrijstelling aangenomen. Hierdoor wordt de 

verdeling als volgt: 

o 69,46% krijgt een boete 

o 15,27% heeft een verkregen vrijstelling 

o 15,27% heeft een ontheffing betaald. 

Het percentage boetes zal naarmate de tijd vordert afnemen. Doordat gebruikers een boete krijgen, 

zullen deze overgaan tot het aankopen van een ontheffing of zich aanpassen aan de reglementering 

door aanschaf van een nieuw voertuig, aanpassingen aan voertuig of transportorganisatie, edm. 

Hiermee werd in de analyse rekening gehouden voor de berekening van de inkomsten. Tevens is de 

snelheid waarmee het percentage boetes daalt verschillend per handhavingsmethode. Bij 

handhavingsmethodes met een groter pakkans daalt het percentage boetes, en stijgt het percentage 

ontheffingen, sneller dan bij handhavingsmethodes met een relatief lagere pakkans. Ook hiermee 

werd in de analyse rekening gehouden.  

 Overtreders-pakkans-boete relatie 

Het gebruik van verschillende handhavingsmethodes vertaalt zich in verschillende pakkansen. De 

pakkans kan omschreven worden als: ‘wanneer men rijdt met een voertuig dat niet aan de normen 

voldoet, de kans dat men opgemerkt wordt door het handhavingssysteem, bij het binnen-, buiten-, 

of rondrijden van of in de LEZ’. Een verschillende manier van handhaven resulteert ook in een 

verschillend boetebedrag (retributie versus verkeersovertreding). 

Bij de gebruikte scenario’s wordt uitgegaan van volgende pakkans en boetes: 

                                                      
22 Niet alle vervangen voertuigen zullen nieuwe aankopen zijn, er kan ook een verschuiving van de vloot plaatsvinden 
23 Automatic number plate recognition for the observance of travel behaviour, Friedrich, Jehlicka, Schlaich, 2008. 
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 Optimaal: vaste + mobiele ANPR camera’s: de pakkans in dit scenario bedraagt 90%. Het 

gemiddelde herkenningspercentage van een ANPR camera blijkt in de praktijk te 

schommelen tussen 87% en 94%24. De boete bedraagt 50 euro, we gaan hier uit van een 

boete van de 1ste graad voor het overtreden van een toegangsverbod25. Het Koninklijk 

besluit tot de aanwijzing van de overtredingen per graad (KB 30.09.2005 – BS 09.11.2005) 

voorziet immers dat alle boetes die niet als tweede, derde of vierde graad worden 

beschouwd, worden immers aanzien als eerste graadsovertredingen. 

 Minimaal: controle geparkeerde voertuigen: in Antwerpen zijn er 36.825 parkeerplaatsen 

beschikbaar26. GAPA controleert per dag 17.650 parkeerplaatsen (zie 1.1.3.3 Handhaving). 

Wanneer men een volledige dag ergens zou parkeren, komt de pakkans op 48% 

(17.650/36.825). We nemen echter aan dat de meeste personen hun auto voor een periode 

tussen één en acht uur parkeren, welk gemiddeld uitkomt een halve dag. Hiervoor dient de 

pakkans gehalveerd te worden, waarna ze op 24% komt. De boete die zal worden 

uitgeschreven komt neer op het bedrag van een parkeerretributie, namelijk 23 euro.  

 Minimaal plus: geparkeerde voertuigen + mobiele ANPR: de pakkans voor 

personenwagens bedraagt minstens 24%, vanwege de pakkans op geparkeerde voertuigen. 

Hierbij komt nog de pakkans door het inzetten van een mobiele ANPR camera. Wanneer 

we ervan uitgaan dat een mobiele camera wordt opstelt aan één van de grote 

toegangswegen van de stad, de meeste voertuigen moeten daar namelijk voorbij, dan heeft 

men ongeveer 10 plaatsen waar men zich kan opstellen27. Men heeft dus ongeveer 10% 

kans om een mobiele ANPR camera tegen te komen bij het binnenrijden van de stad. 

Aangezien ANPR camera’s een herkenningspercentage van 90% hebben, komt de pakkans 

van een mobiele ANPR op 90% * 10% = 9%. Dit zorgt ervoor dat de pakkans voor 

personenwagens op 33% komt, terwijl de pakkans voor vrachtwagens op 9% komt, 

aangezien deze enkel geregistreerd kunnen worden door een ANPR camera. Het bedrag 

van de boete bedraagt bij een parkeerretributie 23 euro, bij een overtreding van het 

toegangsverbod 50 euro, analoog met de twee voorgaande scenario’s. De mogelijkheden 

om op deze wijze hogere retributies te heffen zijn beperkt, omdat deze bedragen in 

verhouding dienen te zijn tot de geleverde dienst. 

 

5.2.2 Inschatting van de opstart-, beheers en handhavingskosten 

5.2.2.a Registratie 

Wordt, zoals voorgesteld, gekozen om een centrale registratie op te stellen, dan dient een databank 

opgebouwd te worden waarin zich de gegevens bevinden van alle gebruikers van de LEZ. Het 

centrale registratiesysteem stelt ons in staat om een ‘white-list’ van voertuigen die voldoen aan de 

normen van de LEZ en worden toegelaten in de LEZ op te stellen. Deze databank heeft als 

functionaliteiten o.a. een registratiecel waarbinnen voertuigen zich kunnen aanmelden, er worden 

                                                      
24 Landelijke effectstudie milieuzones vrachtverkeer 2010, Goudappel Coffeng & Buck Consultants International In onze 

calculaties gaan we uit van een handhaving door verkeerspolitie binnen het verkeersreglement. Binnen een aangepast 

kader zou dit uitbesteed kunnen worden met aangepaste retributiebedragen. 
25 In onze calculaties gaan we uit van een handhaving door verkeerspolitie binnen het verkeersreglement. Binnen een 

aangepast kader zou dit uitbesteed kunnen worden met aangepaste 

retributiebedragen.http://www.groenantwerpen.be/inhoud/2011/08/stad-reikt-25000-bewonerskaarten-te-veel-uit 
26 http://www.groenantwerpen.be/inhoud/2011/08/stad-reikt-25000-bewonerskaarten-te-veel-uit 
27 Ter hoogte van de De Gerlachekaai, Amerikalei, Jan van Rijswijcklaan, Generaal Lemanstraat,Grote Steenweg, Plantin 

en Moretuslei,Turnhoutsebaan,Schijnpoortweg, Italiëlei en Rijnkaai 
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betalingsfunctionaliteiten voorzien en een administratief back-end systeem. De databank zal in alle 

scenario’s gebruikt worden. 

 Principes 

Technologische oplossing opgebouwd rond een white-list 

 Het systeem functioneert op basis van een zogenaamde ‘white-list’. Voertuigen die op de 

white-list geregistreerd staan, voldoen aan de vereiste normen om kostenloos de LEZ 

binnen ter rijden. Voor ander voertuigen, die niet voldoen aan de LEZ normen, is aan het 

binnenrijden of passeren van de LEZ een kost verbonden. 

Registratie van voertuigen op de white-list 

 Voertuigen die geregistreerd staan in de DIV database en die – op basis van de voorhande 

zijnde informatie beschikbaar in de DIV database – voldoen aan de LEZ normen, worden 

automatisch opgenomen op de white-list. 

 Eigenaars van een voertuig kunnen via een portaal website een aanvraag tot registratie van 

hun voertuig op de white-list indienen. Bij de aanvraag moeten ondersteunende 

bewijsstukken mee opgeladen of overgemaakt worden. 

 Een registratiecel onderzoekt de aanvraag tot registratie en verifieert of het betreffende 

voertuig voldoet aan de gestelde LEZ normen vooraleer het voertuig daadwerkelijk op de 

white-list opgenomen wordt. 

Betalingsfunctionaliteiten 

 De portaalwebsite voorziet in een betalingsfunctionaliteit voor in het geval de registratie 

betalend wordt of voor een tijdelijke registratie. Volgende betaalmogelijkheden worden 

voorzien: 

o Betaling d.m.v . bank- en kredietkaarten via de website via de diensten van een 

Payment Service Provider; en 

o Betaling d.m.v. een overschrijving. Het overschrijvingsformulier wordt in dat geval 

op het scherm getoond worden, dewelke de gebruiker kan betalen via zijn internet 

bankiertoepassing. Optioneel kan een overschrijvingsformulier per post naar de 

registrant gestuurd worden. 

 De opvolging van de betaling wordt hier niet meegenomen, dit wordt besproken bij de 

inschatting van de kosten van het inningsproces van boetes en retributies. 

 Conceptuele oplossing 

De uitgetekende conceptuele oplossing is opgebouwd rond zes bouwstenen 

 1. Een kentekenherkenningssysteem 

Deze omvat: 

 Camera’s of handcomputers voor kentekenherkenning en registratie; 

 Een cameraserver, waar geografisch verspreide camera’s zich op aanmelden via een 

gemeenschappelijk protocol; en 

 2. Een portaalwebsite 

Deze omvat: 

 Een invoermodule, bestaande uit 

o een aanvraagformulier; 
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o een verbetermotor die het aanvraagformulier ondersteunt; 

o een module voor registratie van voertuigen die toelaat bewijsstukken toe te 

voegen;  

o een betaalmodule. 

 Een publiek gedeelte met informatie voor de burger, ondermeer over ontheffingstarieven 

en afbakening van de LEZ; 

 Een privaat gedeelte, “mijn parcours”, dat een overzicht geeft van de bezoeken en 

gebruikte ontheffingen; en 

 Rapporteringsfunctionaliteit, zowel op individuele als op groepsbasis. 

 3. Een white-list databank 

Deze bevat een list van voertuigen (en bijhorende informatie) die voldoen aan de LEZ normen. 

 

 4. Een administratief back-end systeem 

Dit bevat volgende componenten: 

 Interne portaalwebsite; 

 Een module gebruikersbeheer, voor het beheer van zowel interne als externe gebruikers; 

 Een module voor het beheer van de whitelist die toelaat bewijsstukken te verifiëren en 

voertuigen te accepteren of te weigeren volgens bepaalde criteria; 

 Een module tariefbeheer, die aan bepaalde gebruikers met een zeker gebruikspatroon een 

interessant tarief voorstelt, rekening houdend met hun woonplaats; 

 Een module facturatie die toelaat de facturatie aan eindgebruikers op te volgen; 

 Een module handhaving, die retributies automatiseert volgens een zeker facturatieplan; 

 Een helpdeskportaal, dat vragen van eindgebruikers registreert en opvolgt; en 

 Een Business Intelligence component die toelaat bepaalde statistieken te ontlenen aan de 

gekende gebruikers en hun gebruikspatroon en toelaat dynamisch te antwoorden op 

beleidsvragen. 

 

 5. Een interface met een print & scan partner 

Deze verzorgt het fysisch verzendproces per post van registratie en betalingsbewijzen, 

overschrijvingsformulieren, herinneringen etc. 

 6. Verschillende interfaces met externe bronnen 

Interfaces met volgende bronnen zijn voorzien: 

 Federal Authentication Service (FAS), een dienst van FEDICT voor interactie met e-ID en 

het rijksregister (RR); 

 Het Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB) , voor suggestie van adressen in 

Vlaanderen; 

 De Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV), voor het ophalen van gekende voertuigen; 

 Internationale databanken. 
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 Functionele vereisten 

Dit hoofdstuk beschrijft op hoog niveau de functionaliteiten van het concept. Voor elke functionaliteit wordt een inschatting van de complexiteit van ontwikkeling  

gegeven; zijnde  ‘Laag, ‘Gemiddeld’ tot ‘Hoog’. 

 Invoer 

 

 
Functionaliteit / Use case Omschrijving Complexiteit 

Aanvraag voor registratie voertuig Een formulier met een aantal tekst- en selectievelden om persoonlijke gegevens in te voeren: naam, adres, 
telefoonnummer, kenteken wagen enz. Het invoeren van gegevens wordt ondersteund door een verbetermotor, die 
bijvoorbeeld alle gekende straten in een gemeente aangeeft. 

Gemiddeld 

Registreer voertuig Registreer een voertuig in het systeem en associeer het met de huidige gebruiker. Gemiddeld 

Voer bewijsstukken toe Voer bewijsstukken toe die aantonen dat het voertuig aan een zekere norm voldoet. Hoog 

Verken voertuigen Verken de voertuigen die door het systeem gekend zijn voor de huidige gebruiker. Laag 

Betaal via bank- of kredietkaart Betaal de registratie of boete via een bank- of kredietkaart. Na de betaling krijgt de gebruiker een pdf te zien met 
registratie / betalingsbewijs dat hij kan afdrukken. 

Hoog 

Betaal via overschrijving Betaal de registratie of boete via een overschrijving. Het overschrijvingsformulier wordt op het scherm getoond en 
kan afgedrukt worden. Indien gewenst kan het overschrijvingsformulier per post opgestuurd worden. 

Gemiddeld 

Druk registratie / betalingsbewijs af Druk registratie / betalingsbewijs af. Het bewijs wordt getoond als een pdf. De pdf wordt hem ook per e-mail 
toegestuurd.  

Laag 

Stuur registratie / betalingsbewijs op Stuur registratie / betalingsbewijs op naar de gebruiker, op papier en per e-mail. Gemiddeld 

 Transformatie & opslag 

White-list databank 

Functionaliteit / Use case Omschrijving Complexiteit 

Verken white-list Verken de opslagruimte met registraties op een gebruiksvriendelijke manier. Zowel oplaadruimte, acceptatieruimte 
als productieruimte kunnen verkend worden met deze functionaliteit. 

Gemiddeld 

Toon registratie Toon een specifiek registratie inclusief alle metadata: aanvrager, eigenaar, datum van aanvraag, ... Gemiddeld 

Beheer beslissingsboom Beheer de beslissingsboom die gebruikt wordt om de status van een registratie op te maken, de registratie te 
accepteren of te weigeren, te factureren, ... 
De beslissingsboom bevat de bedrijfsregels / -logica. 

Hoog 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 117 

 

Administratie 

Functionaliteit / Use case Omschrijving Complexiteit 

Beheren van white-list 

Verken registraties Een overzicht van recent aangevraagde registraties met de mogelijkheid om een aantal ervan te selecteren. Een 
registratie schuift automatisch door van de acceptatieruimte naar de publicatieruimte nadat het betaald is.  

Gemiddeld 

Annuleer registratie  Annuleer een registratie. Gemiddeld 

Voeg voertuig toe aan whitelist Voeg een voertuig toe aan de whitelist, na de verificatie door de registratiecel van de bewijsstukken. Gemiddeld 

Verwijder voertuig van whitelist Verwijder een voertuig van de whitelist. Gemiddeld 

Beheren van betalingen  

Beheer facturatie-parameters Functionaliteit om te bepalen in welke gevallen er per post wordt gefactureerd (retributies, verlengd verblijf e.d.). 
Beheer parameters aan de hand waarvan een retributie vastgesteld wordt. 

Complex 

Annuleer factuur Annuleer de factuur voor een gebruiker. Deze functionaliteit is enkel beschikbaar voor een beperkt aantal 
gebruikers. 

Gemiddeld 

Verken retributies / facturatiegegevens Verken de retributies / facturatiegegevens  die recent zijn uitgereikt. Gemiddeld 

Beheer tarieven Beheer de tarieven die van toepassing zijn op de LEZ voor registratie, retributies, verlengd verblijf etc. Complex 

Rapportering 
    

Voer beleidsvraag in Voer een beleidsvraag in via de Business Intelligence-software. Complex 

Beheer rapporterings-parameters Beheer parameters waarover op de publieke informatie van de portaalwebsite gerapporteerd wordt. Complex 

Helpdesk ondersteuning 

Stuur vraag aan helpdesk naar andere gebruiker Stuur vraag aan helpdesk naar andere gebruiker. Laag 

Stel vraag over registratie  Stel een vraag over de registratie-aanvraag aan de aanvrager of aan de partij die moet goedkeuren. Vragen kunnen 
gesteld worden bij fouten of onduidelijkheid in de aanvraag. 

Laag 

Verander status van vraag aan helpdesk De status van de vragen worden aangepast wanneer een oplossing gevonden is. Laag 

Beantwoord vraag over registratie  Beantwoord een vraag over een registratie(aanvraag). Laag 

Beheer vragen aan helpdesk Beheer vragen aan helpdesk. Gemiddeld 

Gebruikersbeheer 

Beheer gebruikers Beheer individuele en groepen van gebruikers en hun toegangsrechten tot functionaliteit van de white-list database. Complex 

Creëer nieuwe gebruikers Voeg nieuwe gebruikers toe. Laag 
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Functionaliteit / Use case Omschrijving Complexiteit 

Beheer toegangsrechten Beheer toegangsrechten tot functionaliteit van de white-list database. Gemiddeld 

Reset paswoord van gebruiker Stel nieuw paswoord voor een gebruiker in. Laag 

Beheer emailberichten E-mail functionaliteit. Complex 

 Uitvoer 

Portaalwebsite 

Functionaliteit / Use case Omschrijving Complexiteit 

Rapportering & consultatie 

Verken publieke informatie Blader door de publieke informatie op de portaalwebsite. Laag 

Beheer publieke informatie Beheer de informatie die op de portaalwebsite publiek beschikbaar is. Complex 

Verken "Mijn parcours" Kijk de aanvragen tot registraties na. Laag 

Verken registratie Een overzicht van de registraties die de gebruiker heeft aangevraagd Laag 

Beheer "Mijn parcours" Beheer de informatie die op "Mijn parcours" beschikbaar is. Complex 

Toon individuele statistieken Toon een reeks statistieken over de ontheffingen die de gebruiker in het verleden heeft aangevraagd. Laag 

Toon LEZ-statistieken Toon een reeks statistieken over alle gebruikers en voertuigen die in het LEZ-portaal gekend zijn. Deze functionaliteit is 
enkel beschikbaar voor administrators. 

Laag 

Stel een vraag Stel een inhoudelijke of technische vraag aan de helpdesk. Laag 

Toegangsbeheer   

Registreer als nieuwe gebruiker 
Registreer op de interne portaalwebsite als een nieuwe gebruiker. Het registreren wordt ondersteund door e-ID. Laag 

Geef gebruikersnaam Functionaliteit waarmee een gebruiker authentiseert via e-ID, een paswoord ingeeft, en het systeem zijn rechten 
controleert. 

Laag 

Verander paswoord Functionaliteit waarmee de gebruiker zijn paswoord kan veranderen. Laag 

Vraag vergeten paswoord Zelfbedieningsfunctionaliteit waarmee een gebruiker zijn vergeten paswoord kan opvragen. Laag 

Vraag vergeten gebruikersnaam Zelfbedieningsfunctionaliteit waarmee een gebruiker zijn vergeten gebruikersnaam kan opvragen. Laag 

Verander geheime vraag Functionaliteit waarmee de gebruiker een geheime vraag kan instellen om zijn vergeten paswoord opnieuw in te stellen. Laag 

Communicatie met partners 
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Functionaliteit / Use case Omschrijving Complexiteit 

Web services voor communicatie met Print & 
Scan partner 

Implementeren van web services om gegevens door te sturen naar Print & Scan partner Complex 

Web services voor communicatie met FAS Implementeren van web services om authenticatie en autorisatie te gebruiken via de Federal Authentication Service 
van FEDICT. 

Complex 

Implementatie e-ID Implementatie van een e-ID interface op de portaalwebsite die gebruikers authentiseert via FAS. Gemiddeld 

Web services voor communicatie met 
Rijksregister 

Implementatie van web services voor communicatie met het rijksregister. Complex 

Web services voor communicatie met CRAB Web services voor het ophalen van adresgegevens bij het Centraal Referentie Adressenbestand. Complex 

Web services voor communicatie met DIV Web services voor het ophalen van gegevens bij Dienst Inschrijving van Voertuigen. Complex 
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 Kosteninschatting 

 Opbouw en reikwijdte van de inschatting 

Om de kosteninschatting te maken wordt er een opsplitsing gemaakt tussen eenmalige 

investeringskosten en jaarlijkse operationele kosten.  

De eenmalige investeringskosten bestaan bijvoorbeeld uit: 

 Bepalen van het dataformaat voor het digitaal uitwisselen van data 

 Eenmalig aankopen van licenties en softwarepakketten 

 Ontwikkeling van maatwerk, voor de samenstelling of voor de aanpassing van bestaande 

pakketten. 

De jaarlijks weerkerende operationele kosten bestaan uit volgende elementen: 

 Het huren van infrastructuur tijdens de looptijd van het ontwikkelingstraject en tijdens de 

productiefase 

 Terugkerende of volumegebaseerde licentiekosten 

 Service- en onderhoudskosten  

Enkele kosten zijn expliciet niet opgenomen in het kostenmodel, dit zijn de kosten verbonden aan 

 De operationele kost van de print & scan partner voor het printen en versturen van 

overschrijvingsformulieren, brieven e.d. via post en voor het inscannen van bewijsstukken; 

 Het systeem van nummerplaatherkenning, t.t.z. de camera’s, de cameraservers en 

gerelateerde software; 

 De opvolging van betalingen; 

 Koppeling met databanken van andere landen; en 

 De implementatie van een interface langs de zijde van de externe bronnen (de kosten van 

de implementatie langs de zijde van het LEZ-portaal zijn wel opgenomen). 

 Assumpties en aanpak 

Om de kostprijs van het systeem te ramen, zijn we vertrokken van een aantal veronderstellingen of 

assumpties. Indien één of meerdere van deze assumpties wijzigen heeft dit een directe impact op 

het uiteindelijke resultaat. 

De belangrijkste assumpties zijn hieronder opgelijst per kostcategorie. 

 Kostencomponenten 

Eénmalige investeringskost 

Binnen de investeringskosten kunnen we een onderscheid maken tussen de infrastructuurkost en de 

kost verbonden aan de ontwikkeling/programmeren van de oplossing. 

Infrastructuurkost 

Hieronder vallen de kosten voor de installatie en configuratie van de systeemcomponenten (e.g. 

DB- en applicatieservers, BI-omgeving e.d.). De werklast wordt geschat op 15 mandagen en 

geëvalueerd aan 1.000 euro /dag. 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 121 

Verder voorzien we in een ticketing tool en projectwiki voor 100 tot 500 gebruikers in kader van de 

project governance. 

Ontwikkelingskost 

Het bepalen van de omvang van een systeem is geen exacte wetenschap. Enerzijds moeten we 

steunen op de deskundigheid en ervaring van onze ontwikkelaars maar anderzijds zijn er ook 

bewezen raamwerken en methodes om zo’n inschatting uit te voeren.  

Een aantal kostenfactoren spelen immers een onmisbare rol in het bepalen van de kosten van het 

softwarebouwproject. Door deze kostenfactoren vast te leggen en het schattingsproces te 

structuren in een ‘framework’ verzekeren en verhogen we de objectiviteit en correctheid van de 

inschatting. De meest gebruikte methode voor het bepalen van de omvang van een systeem en die 

we voor de kostprijsberekening gehanteerd hebben, is de functiepuntanalyse (FPA)28.  

Jaarlijkse operationele kost 

Infrastructuurkost 

De voorgestelde infrastructuur wordt ontdubbeld in drie omgevingen, dewelke worden afgenomen 

als cloud services (i.e. jaarlijkse huurkost). De omgevingen blijven gedurende de gehele levenscyclus 

van de oplossing beschikbaar. Binnen iedere omgeving is clustering voorzien om een hoger niveau 

van betrouwbaarheid te bereiken. 

Service- en onderhoudskost 

De kost voor het operationeel houden en voor het onderhoud van het systeem wordt geschat op 

15% van de ontwikkelingskost. 

Online betalingen 

De operationele kost van het gebruik van een Payment Service Provider bestaat uit twee 

componenten: 

 Een vast abonnementsgeld, wat neerkomt op ongeveer 2.500 euro / jaar. 

 Een kost per transactie, waarbij uitgegaan wordt van 0,23 euro / transactie. Deze kost is 

sterk volume-gebaseerd. 

Registratiecel 

Een registratiecel onderzoekt de aanvraag tot registratie en verifieert of het betreffende voertuig 

voldoet aan de gestelde LEZ normen vooraleer het voertuig daadwerkelijk op de white-list 

opgenomen wordt. We gaan uit van een team van 2 VTEs aan een jaarlijkse personeelskost van 

50.000 euro per VTE. 

                                                      
28 Voor elk subsysteem gedefinieerd in het voorgesteld conceptueel model werden use cases bepaald cf. sectie Functionele 

vereisten bovenaan. Voor elke use case werd de complexiteit geschat en uitgedrukt in functiepunten; waarbij en lage 

complexiteit overeenkomt met 3 functiepunten, een gemiddelde complexiteit met 5 en een hoge complexiteit met 7 

functiepunten. De totale werklast per functiepunt wordt geschat op 3 mandagen. Op basis van courante dagprijzen per rol 

wordt een kost van 3,440 euro per functiepunt bekomen. 
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 Overzicht 

De investeringskost verbonden aan het ontwikkelen en implementeren van dergelijke databank 

bedraagt afgrond 1.339.000 euro. De jaarlijkse operationele kost wordt geraamd op afgerond 

450.000 euro. 

 Kost registratiesysteem 

  
Y0 

Weerkerende kost 

Y1 Y2 

Investeringskost (ontwikkeling)                1.167.722                            -                              -    

Registratiecel                           -                      100.000                    100.000  

Licenties                     75.535                      75.535                      75.535  

Infrastructuur                     95.611                      95.611                      95.611  

Transacties                           -                         8.375                       8.375  

Service & maintenance                           -                      171.181                    171.181  

Totaal 1.338.868 euro 450.701 euro 450.701 euro 

 

5.2.2.b Handhaving 

In volgende paragrafen worden de verschillende kostenaspecten besproken per 

handhavingsmethode.  

 Controle geparkeerde voertuigen 

Langs de kostenzijde bij de handhaving bevinden zich de kosten van de parkeerwachters. Wanneer 

er een parkeerverbod wordt opgelegd voor voertuigen die niet voldoen aan de LEZ normen, 

voorzien we een handhaving door parkeerwachters. Deze maken gebruik van een handcomputer 

waarin men informatie m.b.t. de gebruiker opzoekt en waarmee men de overtredingen kan 

vaststellen.  

Om het aantal additionele parkeerwachters te bepalen om de LEZ te handhaven wordt gestart van 

het aantal VTE die momenteel worden ingezet.  

 Momenteel werkt GAPA met 35,3 VTE parkeerwachters. Uit hun gegevens blijkt eveneens 

dat een parkeerwachter gemiddeld 250 voertuigen per dag controleert, en er op 1 dag 

gewerkt wordt in 2 shiften, waardoor er op een gemiddelde dag gecontroleerd wordt van 9 

uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds.  

 Op 1 dag worden er dus 17.650 voertuigen gecontroleerd (250 * 35,3 * 2).  

 De tijd die nodig is om een voertuig te controleren duurt ongeveer 30 seconden.  

 We beschouwen het controleren van 17.650 voertuigen als het uitvoeren van 17.650 

handelingen door de parkeerwachters.  

 Uit de data verkregen van GAPA blijkt ook dat 12% van de gecontroleerde voertuigen een 

retributie krijgt.  

 De tijd die nodig is om een retributie uit te schrijven, foto’s te nemen, etc. duurt ongeveer 

drie minuten, wat zes keer zo lang duurt als een controle uit te voeren. Hierdoor dienen er 

2.118 voertuigen een retributie te krijgen (17.650 * 12%), welke 6 keer zo lang duren, wat 

neerkomt op 12.708 additionele handelingen (2.118 * 6).  

 Het totaal aantal uitgevoerde handelingen komt momenteel dus op 30.358 handelingen 

(17.650 + 12.708). 
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Wanneer de LEZ in werking zou treden stijgt het aantal handelingen, waardoor er extra 

parkeerwachters dienen ingezet te worden. Dit op voorwaarde dat men een gelijke pakkans wil 

behouden. De berekening van het aantal handelingen voor de handhaving van de LEZ werkt dan 

als volgt: 

 Van de gecontroleerde 17.650 voertuigen dienen de bewoners niet extra gecontroleerd te 

worden op het voldoen aan de LEZ, aangezien deze controle reeds wordt gedaan bij het 

bekijken van de bewonerskaart.  

 Uit de data van GAPA blijkt dat 54% van de parkeerplaatsen bezet wordt door bewoners, 

hierdoor dienen dus 46% van de voertuigen een additionele controle te krijgen op het 

voldoen aan de LEZ. Dit aantal extra controle komt dan op 8.119 voertuigen (17.650 * 

46%).  

 We nemen aan dat het intypen van een nummerplaat in een handcomputer even lang duurt 

als het controleren van een nummerplaat in een systeem dat bekijkt of er via sms betaald 

werd.  

 De controle van deze 8.119 voertuigen komt dan overeen met 8.119 extra handelingen. Uit 

de analyse van het aantal voertuigen dat niet voldoet aan de LEZ normen blijkt dat in 2015 

4,0% van de voertuigen in overtreding is. Er dient dus een retributie uitgeschreven te 

worden voor 325 voertuigen, waarvan de handeling van een retributie 6 keer zo lang duurt 

als een controle, dit komt op 1.949 extra handelingen.  

 Hierdoor komt het totaal aantal handelingen om de LEZ te controleren op 10.067 

handelingen (1.949 + 8.119).  

 Dit is een stijging van het aantal uit te voeren handelingen van 33,16% (10.067 t.o.v. 

30.358) 

Om een gelijke pakkans te behouden dient men dus 33,16% meer VTE parkeerwachters in te 

zetten. Dit komt op 11,70 extra parkeerwachters. Vanwege afronding wordt er verder gewerkt met 

12 extra in te zetten parkeerwachters. 

 Het brutoloon bedraagt ongeveer 1.700 euro 29, waarna een omrekening gemaakt werd naar 

de bruto loonkost voor de werkgever op een jaar. Hierdoor komt de personeelskost van 

één additionele parkeerwachter op 40.000 euro.  

 Rekening houdend met 12 aantal extra VTE komt deze kost op 480.000 euro. 

Het aantal benodigde handcomputers wordt ingeschat op basis van het aantal extra parkeerwachters 

die ingezet dienen te worden om de LEZ te handhaven. Er dienen namelijk een aantal 

reservetoestellen voorzien te worden.  

 De kost van één handcomputer bedraagt 2.60030 euro.  

 Doordat er 12 aantal VTE parkeerwachters dienen tewerkgesteld te worden, wordt er van 

uit gegaan dat 13 extra handcomputers aangekocht dienen te worden. 

 Deze handcomputers hebben een ingeschatte levensduur van 3 jaar, hierdoor wordt er 

uitgegaan van een herinvesteringskost van 33% per jaar van de initiële investeringskost.  

 Er dient ook rekening gehouden te worden met de onderhoudskosten voor de 

handcomputers, deze jaarlijks weerkerende kosten worden ingeschat op 20% van de 

investeringskosten. 

                                                      
29 http://www.stepstone.be/jobs--Parkeerwachter-Geel-Mol-en-Aarschot-26481-Geel-Mol-Aarschot-PLUS-

UITZENDKRACHTEN-HERENTALS--1146193-inline.html?cid=msearche_careerjet_ABC_BJobs 
30 Leveranciersinformatie 

http://www.stepstone.be/jobs--Parkeerwachter-Geel-Mol-en-Aarschot-26481-Geel-Mol-Aarschot-PLUS-UITZENDKRACHTEN-HERENTALS--1146193-inline.html?cid=msearche_careerjet_ABC_BJobs
http://www.stepstone.be/jobs--Parkeerwachter-Geel-Mol-en-Aarschot-26481-Geel-Mol-Aarschot-PLUS-UITZENDKRACHTEN-HERENTALS--1146193-inline.html?cid=msearche_careerjet_ABC_BJobs
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 Vaste ANPR camera’s 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een netwerk met ANPR camera’s dient er een investering 

gedaan te worden in deze camera’s. Dergelijke camera dient bevestigd te worden aan een seinbrug 

of een paal, welke eveneens dient aangekocht te worden.  

 Er dient een camera geïnstalleerd te worden aan elke toegangsweg en één camera per 

rijstrook.  

 Het aantal te installeren camera’s wordt ingeschat op 40 stuks. 

 De kostprijs van één camera wordt ingeschat op 10.00031 euro per stuk .  

 Een seinbrug of een paal wordt ingeschat op 3.00032 euro .  

 De gemiddelde levensduur van een ANPR camera bedraagt 4 jaar, dit impliceert een 

herinvesteringskost van 25% van de initiële investeringskost.  

 Eveneens dient er rekening gehouden te worden met jaarlijks weerkerende 

onderhoudskosten. Deze worden ingeschat op 20% per jaar van de initiële 

investeringskost. 

De initiële investeringskost van vaste ANPR camera’s wordt berekend als volgt: 

Formule: aantal camera’s * (kostprijs camera + kostprijs seinbrug/paal) 

 Mobiele ANPR camera’s 

Bij het gebruik van mobiele ANPR camera’s worden deze gehanteerd door een persoon die zich in 

een auto bevindt en de camera installeert, laat werken, etc.  

 Er wordt verondersteld dat het gebruik van een mobiele ANPR camera als additionele 

controlemanier wordt gebruikt.  

 Hierdoor is het aantal mobiele camera’s die gebruikt worden eerder beperkt.  

 In de analyse wordt er uitgegaan van 1 additionele mobiele camera die geopereerd wordt 

door 2 VTE.  

 De kostprijs van een mobiele camera wordt 20% hoger ingeschat dan een vaste ANPR 

camera op 12.000 euro per stuk.  

 Verder worden de kosten van herinvestering (25% per jaar van de initiële 

investeringskosten) en kosten van onderhoud (20% per jaar van de initiële 

investeringskosten) worden hetzelfde ingeschat als bij de kosteninschatting van de vaste 

ANPR camera’s.  

 De personeelskosten worden ingeschat op 67.50033 euro per VTE .  

 De kosten voor het leasen van een standaard voertuig waar in de analyse mee gewerkt 

wordt bedraagt 800 euro /maand, de jaarlijkse kost komt dan op 9.600 euro. 

De totale initiële investeringskost voor een mobiele camera wordt als volgt berekend: 

Formule = aantal camera’s * kostprijs camera  

De personeelskost om een camera te opereren wordt als volgt berekend: 

Formule = aantal camera’s * aantal operatoren per camera * loonkost 1 operator  

                                                      
31 Herman Longueville, MOW 
32 Herman Longueville, MOW 
33 Bron: PwC kosteninschatting o.b.v. voorbereidende studies wegenvignet en kilometerheffing Vlaanderen 
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 Overzicht 

 Inputs & aannames 

 

INPUTS 
AANNAMES 

Gebruikt in 
scenario 

Controle geparkeerde voertuigen Aantal                Kostprijs 
 

 

Parkeerwachters 

12 VTE 40.000 euro Levensduur 3 jaar, 
onderhoudskost 20% 

Min & Min+ 

Handcomputers 13  2.600 euro  

Vaste ANPR 

 
 

 

 

ANPR camera 

40 10.000 euro 

Aantal te installeren: 40 
camera’s, levensduur 4 jaar, 

onderhoudskost 20% 

Optimaal 

Mobiele ANPR 

 
 

 

 

Mobiele ANPR 1 12.000 euro 20% hogere kostprijs, 1 camera 
wordt geopereerd door 2 VTE. 

Levensduur van 4 jaar, 
onderhoudskost 20%. Leasing 
voertuig aan 800 euro/maand; 

Min+ & Optimaal Personeel/operator 2 VTE 67.500 euro 

Voertuig – leasing  

1 9.600 euro 

 Kost handhaving (in 1.000 euro) 

  
Y0 

Weerkerende kost 

Y1 Y2 

Controle geparkeerde voertuigen 34 498 498 

Vaste ANPR 520 369 369 

Mobiele ANPR 12 150 150 

 

5.2.2.c Inning 

 Berekening in alle scenario’s 

Wanneer boetes niet onmiddellijk worden ontvangen, dient er een aanmaning of dwangbevel 

gestuurd te worden. Deze brengen extra kosten met zich mee. Om deze kosten te berekenen wordt 

er vertrokken van het aantal boetes dat wordt uitgeschreven. Een bepaald percentage hiervan krijgt 

een eerste aanmaning, een tweede aanmaning, of een dwangbevel.  

Op basis van data ontvangen door GAPA bedraagt  

 Het aantal eerste herinneringen die worden gestuurd 25% van het totaal aantal verstuurde 

boetes, de kosten hiervan bedragen 0,40 euro 34 per aanmaning.  

 Het percentage van beboette personen die een tweede aanmaning krijgt bedraagt 19%, de 

kosten hiervan komen op 0,50 euro 35.  

 Het percentage beboette personen die een dwangbevel dienen te betalen bedraagt 13%, de 

kosten hiervan bedragen 12,50 euro 36. 

De formule om deze kosten te berekenen vertrekt van de ontvangsten van boetes. Deze bestaat uit 

het aantal overtredende voertuigen, vermenigvuldigd met het percentage van de voertuigen die een 

boete krijgen (het andere deel van voertuigen dat niet voldoet heeft een vrijstelling of een 

ontheffing). Vermenigvuldigd met de pakkans geeft dat het aantal voertuigen in overtreding. Dit 

                                                      
34 Bron: PwC kosteninschatting o.b.v. voorbereidende studies wegenvignet en kilometerheffing Vlaanderen 
35 Bron: PwC kosteninschatting o.b.v. voorbereidende studies wegenvignet en kilometerheffing Vlaanderen 
36 Bron: PwC kosteninschatting o.b.v. voorbereidende studies wegenvignet en kilometerheffing Vlaanderen 
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aantal wordt vermenigvuldigd met de respectievelijke percentages en kosten voor de eerste en 

tweede aanmaningen, alsook de kosten voor een dwangbevel. 

Formule = aantal voertuigen * % voertuigen die boete ontvangt * * pakkans handhavingsmethode * 

% voertuigen dat 1e/2e aanmaning/dwangbevel krijgt * kost per 1e/2e aanmaning/dwangbevel. 

Naast deze kosten worden er ook kosten voorzien voor back office activiteiten waar onder andere 

de opvolging zal gebeuren van de niet-betaalde boetes en retributies. Momenteel werkt GAPA met 

35,3 VTE parkeerwachters en 9 personen in back office. Zoals bleek uit voorgaande analyse zijn er 

33% meer handelingen nodig, waardoor er ook 33% meer back office activiteiten zullen worden 

uitgevoerd, dit komt neer op 3 additionele personeelsleden, waarvan de personeelskost per VTE op 

50.000 euro wordt ingeschat. 

 Overzicht 

 Inputs & aannames 

 

INPUTS AANNAMES Gebruikt in scenario 

Inning Aantal                Kostprijs 
 

 

1e aanmaning 25% 0,40 euro 

 

 

Alle scenario’s 

2e aanmaning 19%  0,50 euro 

Dwangbevel 13% 12,50 euro 

Personeels back office 3 VTE 50.000 euro 

 Kost inning (in 1.000 euro) 

Scenario 
Y0 

Weerkerende kost 

Y1 Y2 

Optimaal - 174 171 

Min - 156 155 

Min+ - 158 157 

 

5.2.2.d Aankondiging 

De aankondiging van de LEZ kan op drie manieren gebeuren. Allereerst kunnen er na elk kruispunt 

borden geplaatst worden. Een tweede optie is zonale borden te gebruiken die worden geplaatst bij 

het binnenrijden van de LEZ. Een laatste mogelijkheid bestaat erin de bordengordel op te starten, 

waarbij er borden worden geplaatst in de eerste straten na het binnenrijden van de stad vanaf de 

singel. Verder in de stad worden er geen borden geplaatst, wanneer men dus de stad van buiten uit 

binnen wil rijden, moet men voorbij dergelijke borden rijden. 

 Bordengordel 

De kostprijs van een verbodsbord C1 wordt ingeschat op 400 euro per stuk. Deze kostprijs is 

gebaseerd op:  

 De gemiddelde aankoopprijs van een bord, die ongeveer 10037 euro  bedraagt.  

 Een onderbord kost gemiddeld 8038 euro .  

 Dit bord dient bevestigd te worden aan een paal of aan een koppelstuk dat aan een muur 

kan bevestigd worden, met een gemiddelde kostprijs van 7039 euro .  

                                                      
37 http://www.informatiebord.nl/productcategorie/6/verkeersborden-rvv/geslotenverklaring/ 
38 http://www.informatiebord.nl/productcategorie/37/verkeersborden-rvv/onderborden/ 
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 Hier dienen eveneens nog loonkosten bij gerekend te worden van naar schatting 15040 

euro.  

Bij het plaatsen van een bordengordel dienen er enkel borden geplaatst te worden in de eerste 

straten die men tegenkomt bij het binnenrijden van de stad vanaf de singel. Door de kaart van de 

kernstad te bekijken worden deze ingeschat op ongeveer 70 borden. Er wordt verondersteld dat de 

borden geplaatst worden in overleg met het Gewest, anders dienen er bijvoorbeeld ook borden 

geplaatst te worden in de straten die vanaf de Leien de stad binnenleiden.  

Om deze kosten te berekenen wordt volgende formule gebruikt: 

Kosten = aantal borden * kostprijs 1 bord 

 Zonale-/informatieborden 

Bij het gebruik van zonale borden dienen er enkel borden geplaatst te worden aan de 

toegangswegen van de LEZ. Op basis van de kaart van de stad Antwerpen wordt het aantal te 

plaatsen borden ingeschat op 70 stuks. Aangezien er vanuit kan gegaan worden dat deze borden 

groter zijn of mogelijks worden aangepast met een specifieke tekst, wordt de kost 20% hoger 

ingeschat dan de standaard verbodsborden, namelijk op 500 euro per bord.  

Om deze kosten te berekenen wordt volgende formule gebruikt: 

Kosten = aantal borden * kostprijs 1 bord 

 Overzicht 

 Inputs & aannames 

 

INPUTS AANNAMES Gebruikt in 
scenario’s 

Aankondiging Aantal                Kostprijs 
 

 

Bordengordel 70 400 euro 70 borden Min+ 

Zonale-/informatieborden 

70 500 euro 

70 borden, kostprijs 20% 
hoger voor zonaal bord dan 

voor standard bord 

Optimaal & Min 

 Kost aankondiging (in 1.000 euro) 

  
Y0 

Weerkerende kost 

Y1 Y2 

Bordengordel 28 - - 

Zonale-/informatieborden 35 - - 

 

5.2.2.e Andere 

Kosten voor het verspreiden van een informatiecampagne worden ingeschat op een jaarlijkse 

kosten van 100.00041 euro . Deze kost wordt verondersteld gemaakt te worden in het jaar 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van de LEZ en in het eerste jaar zelf waarin ze van kracht 

                                                                                                                                                            
39 http://www.informatiebord.nl/productcategorie/47/bevestigingsmateriaal/verkeersbordpaal-flespaal/ 
40 http://www.informatiebord.nl/product/535/plaatsen-monteren/verkeersbord-plaatsen/plaatsing-in-losse-teelaarde-

straatwerk-betonmortel/ 
41 Bron: PwC kosteninschatting o.b.v. voorbereidende studies wegenvignet en kilometerheffing Vlaanderen 
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gaat zelf. Eveneens zal een dergelijke kost gemaakt moeten worden het jaar voorafgaand aan de 

verstrenging van de LEZ normen (2019). 

5.2.3 Inschatting van de financiële inkomsten 

Langs de opbrengstenzijde bevinden zich de gelden die worden ontvangen door gebruikers die een 

boete, vrijstelling of een ontheffing betalen. Wanneer voertuigen niet voldoen aan de normen van 

de LEZ hebben ze namelijk drie mogelijkheden.  

 Allereerst kan men ervoor kiezen niets te ondernemen en loopt men de kans om een boete 

te krijgen.  

 Een tweede manier bestaat erin voertuigen een vrijstelling te geven om de zone toch 

binnen te laten rijden, dit zijn o.a. marktkramers, etc. Deze voertuigen dienen een bedrag te 

betalen, o.a. om de administratieve regeling hiervan te dekken.  

 Een derde mogelijkheid bestaat eruit dat voertuigen die niet aan de normen voldoen een 

ontheffing betalen, om toch de LEZ binnen te kunnen rijden. Er wordt aangenomen dat 

een ontheffing betaald moet worden telkens wanneer men de zone binnenrijdt. Deze 

ontheffing wordt aangenomen een dag lang geldig te blijven, analoog met het 

dagontheffingssysteem dat in Nederland geldt.  

5.2.3.a Boetes en retributies 

Langs de opbrengstenzijde bij de handhaving bevinden zich de ontvangsten van boetes en 

retributies. Deze worden berekend op basis van:  

 Het totaal aantal gebruikers en het percentage voertuigen dat niet voldoet, waarvan een 

gedeelte een boete zal ontvangen.  

 In de berekening wordt rekening gehouden met de pakkans, met het boetebedrag en 

eveneens met het percentage personen die in werkelijkheid een boete betaalt.  

 Op basis van data ontvangen van GAPA blijkt dat er slechts 81% van de uitgeschreven 

retributies ontvangen wordt. Aangezien we niet over specifieke data beschikken die 

weergeeft hoeveel procent van de politieboetes worden betaald, gaan we hier ook van 

hetzelfde percentage uit.  

 Deze berekeningsmethode is voor elke handhavingsmethode hetzelfde, enkel de pakkans 

en het bedrag van de boete kan variëren.  

Ontvangsten = aantal gebruikers * % voertuigen die boete ontvangt * pakkans * boete * % 

gebruikers die boete werkelijk betaalt 

Er dient opgemerkt te worden dat het aantal gebruikers verschilt per handhavingsmethode. Bij het 

controleren van geparkeerde voertuigen worden namelijk enkel de personenwagens in rekening 

genomen, terwijl bij het controleren met een ANPR camera, zowel de personen- als de 

vrachtwagens worden opgenomen in de berekening. 

5.2.3.b Vrijstellingen 

Zoals reeds besproken, bestaat een tweede manier eruit dat voertuigen een vrijstelling krijgen om de 

zone toch binnen te laten rijden, dit zijn o.a. marktkramers, etc. Deze voertuigen dienen een bedrag 

te betalen, o.a. om de administratieve regeling hiervan te dekken. Deze opbrengsten voor de stad, 

of kosten voor de gebruiker, worden ingeschat op 20 euro per uitgegeven vrijstelling. Deze 

kostprijs is gebaseerd op de administratieve kostprijs van het aanvragen van een nieuw paspoort, of 
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het nieuwe Europese rijbewijs, welk ook 20 euro zal kosten42. We veronderstellen dat een 

gelijkaardige kost hier aangerekend kan worden. 

Om de opbrengsten van deze vrijstellingen te berekenen wordt vertrokken van het totaal aantal 

unieke voertuigen, zowel personen- als vrachtwagens. Dit aantal voertuigen wordt vermenigvuldigd 

met het % van de voertuigen dat niet voldoet aan de normen die een vrijstelling krijgt o, waarna dit 

resultaat wordt vermenigvuldigd met de aankoopkost voor de gebruikers zelf, namelijk 20 euro 

voor de vrijstelling.  

Opbrengst vrijstellingen = aantal gebruikers * % voertuigen met vrijstelling * aankoopprijs 

5.2.3.c Betaalde ontheffingen 

Voertuigen die niet aan de normen voldoen hebben dus de mogelijkheid een ontheffing te betalen. 

Er wordt aangenomen dat  

 Een ontheffing betaald moet worden telkens wanneer men de zone binnenrijdt.  

 Deze ontheffing blijft een dag lang geldig, analoog met het dagontheffingssysteem dat in 

Nederland geldt.  

 Dergelijke dagontheffing kost in Nederland per dag 25 euro en kan maximaal 12 keer per 

jaar aangevraagd worden.  

 In onze analyse gaan we uit van dezelfde kostprijs. We nemen aan dat een gebruiker die 

zijn voertuig niet vervangt een beperkt aantal keer in de LEZ wil komen. Bij gebrek aan 

gegevens over het aantal bezoeken  nemen we aan dat dergelijk voertuig gemiddeld 2 keer 

per jaar in de LEZ wil komen en dus 2 ontheffing zal betalen.  

Om de opbrengsten van deze ontheffingen te berekenen wordt vertrokken van het totaal aantal 

unieke voertuigen, zowel personen- als vrachtwagens. Om het aantal gebruikers te berekenen voor 

de ontheffing, worden gebruikers die in de stad Antwerpen zelf wonen niet meegerekend. Zij zullen 

geen dagontheffing kopen, aangezien deze slechts een beperkt aantal dagen kan gebruikt worden. 

Hebben bewoners een voertuig dat niet aan de normen voldoet, zal een dagontheffing kopen geen 

sluitende oplossing zijn. Daarom worden enkel de gebruikers meegerekend die niet in de kernstad 

zelf wonen. Dit aantal gebruikers wordt vermenigvuldigd met het % van de voertuigen dat niet 

voldoet aan de normen die een ontheffing betalen, waarna dit resultaat wordt vermenigvuldigd met 

de aankoopkost voor de gebruikers zelf, namelijk 25 euro voor de ontheffing, vermenigvuldigd met 

gemiddeld 2 dagontheffingen per jaar. We veronderstellen namelijk dat iemand die een 

dagontheffing koopt, gemiddeld twee keer per jaar in de LEZ zal komen, en dus twee ontheffingen 

per jaar gemiddeld zal aankopen. 

Opbrengst ontheffingen = aantal gebruikers (excl. kernstad) * % voertuigen met ontheffing * 

aankoopprijs/ontheffing * gemiddeld aantal ritten in de LEZ per jaar 

5.2.3.d Overzicht 

Het % voertuigen dat een boete krijgt is afhankelijk van de pakkans van het scenario (cfr.1.1.3.1 

Overtreders – pakkans – boete relatie). Hierdoor zijn ook bij de inkomstentabel de bedragen 

verschillend per scenario. 

                                                      
42 http://www.wegcode.be/actueel/recente-wijzigingen/1581-europees-rijbewijs 
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 Inputs & aannames 

 

INPUTS AANNAMES Gebruikt in scenario’s 

Inkomsten %                bedrag 
 

 

Boete - parkeerverbod 2015: 69,46%, daalt in 

tijd en ~ pakkans 23 euro 43 81% van boetes wordt in 
werkelijkheid ontvangen 

Min & Min+ 

Boete - toegangsverbod 2015: 69,46%, daalt in 

tijd en ~ pakkans 50 euro 44 

Opt & Min+ 

Vrijstelling 
15,27% 20 euro 

Kostprijs gelijkaardig aan 
rijbewijs/paspoort 

Alle 

Ontheffing 2015: 15,27%, neemt 
toe in tjid 25 euro 

Gemiddeld 2 
ontheffingen per jaar 

 

 Inkomsten (in 1.000 euro) 
Scenario 

  
Y0 

Weerkerende opbrengst 

Y1 Y2 

Opt Boete – toegangsverbod (vaste + mobiele ANPR) - 531 236 

Ontheffing - 144 420 

Min Boete – parkeerverbod (parkeerwachters) - 61 49 

Ontheffing - 144 186 

Min+ Boete- parkeerverbod personenwagens 
(parkeerwachters) - 61 38 

Boete – toegangsverbod personen- & vrachtwagens 
(mobiele ANPR) - 53 33 

Onthefing - 144 303 

Alle Vrijstelling - 64 57 

 

  

                                                      
43 Hogere boetes zullen tot hogere inkomsten leiden, hoewel niet lineair, aangezien het aantal uitgegeven boetes dan zal 

dalen 
44 Hogere boetes zullen tot hogere inkomsten leiden, hoewel niet lineair, aangezien het aantal uitgegeven boetes dan zal 

dalen 
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5.3 Kosten voor de gebruikers 

De kosten voor de gebruikers omvatten de kosten voor het aankopen van een ontheffing, de boetes 

of retributiekosten, de kosten voor het plaatsen van een roetfilter (in Euro 3 dieselwagens) en de 

kosten voor de vroegtijdige vervanging van personenwagens en vrachtwagens. De kosten voor het 

aankopen van een ontheffing en de boetes of retributiekosten werden reeds behandeld in Sectie 

5.2.3. Hieronder bepalen we de kosten voor het plaatsen van een roetfilter en voor het vroegtijdig 

vervangen van personen- en vrachtwagens.  

5.3.1 Kosten voor personenwagens: roetfilters en vroegtijdige vervanging 

De belangrijkste kost voor gebruikers die getroffen worden door deze regeling, is de aanschaf van 

een wagen die wel aan de normen voldoet; of eventueel de aanschaf en installatie van een 

roetfilter45. Merk op dat er voor de gebruiker ook een baat is aan het overschakelen naar een meer 

recente wagen – deze zal normaal gezien zuiniger en veiliger zijn. Deze baat is moeilijk te 

kwantificeren en werd niet meegenomen in de berekening. Praktisch berekenen we de kost als het 

aantal wagens dat vervangen wordt vermenigvuldigd met de kost van een vervroegde vervanging. 

We gaan ervan uit dat de grote golf van vervroegde aankopen in 2015 gebeurt. In 2020 zullen er 

ook nog vervroegde aankopen gebeuren omdat de LEZ restricties verstrengen.  

5.3.1.a Bepaling aantal wagens dat vervangen wordt 

Voornamelijk bewoners en mensen die dagelijks de zone bezoeken om bijvoorbeeld te gaan 

werken, en waarvan de wagen niet voldoet aan de voorwaarden van de LEZ zullen ervoor kiezen 

om hun wagen te vervangen. In de referentie voldoen er in 2015 3% van de benzinewagens en 

22,4% van de dieselwagens niet aan de restricties van de LEZ zone. Tegen 2020 daalt dit tot 1,7% 

van de benzinewagens en 14,8% van de dieselwagens. In 2015 is met andere woorden nog 74,6% 

van de voertuigen toegelaten. We gaan ervan uit dat 7,8% van de wagens (diesel – Euro 3) een 

roetfilter installeert om toegelaten te worden. Dit maakt dat 17,6% van de wagens eigenlijk 

vervangen dient te worden. Gegeven de vrijstellingen, bewuste overtredingen, etc. gaan we ervan uit 

dat in de praktijk slechts 13,5% van de wagens (voornamelijk diesel) vervangen zal worden46. We 

maken hierbij geen onderscheid tussen de twee milieuscenario’s. 

In 2020 is er een verstrenging van de voorwaarden van de LEZ zone – benzine Euro 1 en diesel 

Euro 4 mogen nu ook de stad niet meer binnen. Gegeven dat in 2015 de LEZ is ingevoerd wil dit 

zeggen dat in 2020 er nu 16,4% van de wagens vervangen moet worden. Consistent met de 

emissieberekeningen gaan we ervan uit dat 12,7% daadwerkelijk vervangen wordt in 2020. 

Het bepalen van het aantal wagens dat vervangen wordt is echter niet evident. Er is immers geen 

duidelijk zicht op het aantal wagens dat elke dag in de LEZ zone moet zijn. Daarom werken we met 

een interval. We starten van de veronderstelling dat elke inwoner in de zone, en waarvan de wagen 

niet voldoet, of zijn wagen vervangt of - indien mogelijk – een roetfilter installeert volgens de % 

hierboven gegeven. Er zijn 184.001 inwoners in de kernstad47. Een gemiddeld gezin bestaat uit 2,09 

                                                      
45 In deze analyse werd aangenomen dat de gebruiker betaalt voor de aanschaf en installatie van een roetfilter. In de mate 

dat roetfilters gesubsidieerd worden door de overheid, verschuift deze kost van de gebruiker naar de overheid. Dergelijke 

verschuiving heeft echter geen effect op de verhouding tussen kosten en baten.  
46 Bij het bepalen van dit percentage werd geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in het verplaatsingsgedrag 
(modal shift).   
47 www.antwerpen.buurtmonitor.be; we houden hierbij geen rekening met de verwachte evolutie van de bevolking in de 

komende jaren. 

http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/
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personen48. Een gezin in district Antwerpen heeft gemiddeld 0,89 personenwagens49. Dit maakt dat 

er ongeveer 78.354 wagens van inwoners zijn.  

Hiervan voldoet in 2015 25,4% niet aan de LEZ zone restricties. Zoals eerder gesteld zal in 2015 

7,8% of een 6.112 dieselwagens een roetfilter installeren en zal 13,5% of 10.578 wagens in de 

praktijk vervangen worden. 

In 2020 zal bijkomend 12.7% van de mensen hun wagen vervroegd vervangen – dit zijn 9.951 

wagens en voornamelijk vervangingen van de diesel- Euro 4 (6,9%) en de diesel- Euro 3 (4,0%).  

Daarnaast zijn er natuurlijk ook pendelaars en andere mensen die frequent de stad bezoeken. 

Volgens herkomst-bestemmingsgegevens van het MMM v3.5.3 (2015) rijden er elke dag 23.577 

personenwagens van buiten naar binnen de kernstad – de LEZ zone. Het is niet mogelijk om op 

basis hiervan het aantal unieke voertuigen te bepalen dat binnen de stadskern moet zijn. We weten 

ook niet wat de verdeling is van deze wagens naar Euroklassen, noch wat de mogelijke 

gedragsverandering is. Daarom opteren we ervoor om, als een soort maximumscenario, ervan uit te 

gaan dat bovenop de veranderingen bij de inwoners ook van deze 23.577 wagens er 7,8% of 1.845 

wagens een roetfilter installeert en 13,5% of 3.190 wagens vervangen wordt in 2015. In 2020 gaat 

het om 2.994 bijkomende vervangingen.  

Merk op dat een deel van het wagenpark mogelijk reeds vervroegd vervangen wordt door de 

recente hervormingen op het vlak van BIV, verkeersbelasting en de fiscaliteit van bedrijfswagens. 

Hiermee wordt in deze studie geen rekening gehouden.   

5.3.1.b Kost roetfilter 

De kost van een roetfilter varieert van wagen tot wagen. Er wordt gesproken van prijzen tussen de 

350 en 800 euro50. De VAB stelt dat de gemiddelde prijs ongeveer 600 euro is51. Ook in Nederland 

gaat men uit van 600 euro52. Wij gaan uit van een kost van 600 euro per wagen die voor een 

roetfilter gaat. 

5.3.1.c Vervangingskost per wagen 

Het lijkt voor de hand liggend om de aanschafkost van een nieuwe wagen te interpreteren als de 

kosten van deze maatregel. Dit is echter niet volledig correct. Deze interpretatie negeert immers het 

feit dat wagens een beperkte levensduur hebben, en dus ook in het referentiescenario vervangen 

zullen worden na verloop van tijd. De werkelijke kost van de maatregel is dus enkel dat de 

noodzakelijke vervanging vervroegd wordt plus de eventuele meerprijs van de wagen die voldoet 

aan de restricties. Dit kan dus veel minder zijn dan de aankoopkost van de ‘nieuwe’ wagen. De 

gemiddelde kostprijs voor het kopen van een nieuwe wagen varieert tussen de 14.466 euro (voor 

                                                      
48 Kerncijfers stad Antwerpen 2011, 

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Zelfstandige_stafdiensten/ZS_Notulen/72293_Kerncijfers_SA_2011%

5Bweb%5D.pdf 
49 Traject (2010) Samenvatting Mobiliteitsonderzoek Stad Antwerpen 2010 
50 http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/776803/2009/03/18/Touring-en-Crevits-versnellen-

uitbetaling-roetfilterpremie.dhtml 
51 http://www.vab.be/nl/actueel/dossiers/printdossier.aspx?Id=285 
52 http://nl.wikipedia.org/wiki/Roetfilter 
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benzine) en de 21.229 euro (voor diesel)53. Uit een steekproef blijkt dat de gemiddelde prijs voor 

een tweedehands benzinewagen ongeveer 7.000 euro is; en een 12.000 voor een dieselwagen54. 

Merk op dat de invoering van een LEZ, eventueel in meerdere steden, kan leiden tot een verstoring 

van de tweedehandsmarkt en dus tot hogere prijzen. Dit effect nemen we niet mee.  

We houden rekening met de kost met het naar voor brengen van de aankoop omdat geld ook een 

tijdswaarde heeft. Dit wil zeggen dat kosten die vroeger plaatsvinden hoger gewaardeerd worden 

dan kosten in de toekomst (in netto actuele waarde). 

We gaan ervan uit dat deze nieuwere wagen niet duurder is dan de wagen die ze anders – op een 

later tijdstip zouden kopen. We moeten met andere woorden enkel rekening houden met de kost 

van het vervroegen van het tijdstip. Indien de nieuwe wagen duurder is dan wat men zou kopen 

zonder LEZ, dan dient deze kost ook mee in rekening gebracht worden.  

De kost van een vervroegde aankoop wordt als volgt berekend:  

- Stel dat iemand een wagen heeft van 10 jaar oud en daar eigenlijk nog 5 jaar mee wou 
rijden. 

- Na 5 jaar zou deze persoon in de referentie een tweedehandswagen gekocht hebben met 
een aankoopkost van 10.000 euro. Dit bedrag over 5 jaar is vandaag (aan 4% disconto): 
           

     
           

- Door de invoering van de LEZ moet deze persoon vandaag een wagen kopen. Zoals 
eerder gesteld gaan we ervan uit dat hij hieraan ook 10.000 euro geeft.  

- De bijkomende kost hiervan is dan 10.000 euro -8.219 euro=1.781 euro. De kost van de 
vervroegde aankoop is dus 1.781 euro. 

Consistent met de nieuwe verdeling naar Euronormen gemaakt bij de emissieberekeningen gaan we 

uit van volgende veronderstellingen voor 2015 

- Voor wagens die niet voldoen aan de LEZ regelgeving én die vervangen worden 
o 17,6% koopt een tweedehands benzinewagen aan 7.000 euro 
o 14,5% koopt een nieuwe benzinewagen aan 14.466 euro 
o 34,5% koopt een tweedehands dieselwagen aan 12.000 euro 
o 33,4% koopt een nieuwe dieselwagen aan 21.229 euro 
o Dit maakt dat de gemiddelde kostprijs voor de aankoop gelijk is aan 14.564 euro 

- Normaal gezien zouden in 2015 de eigenaars van een wagen met type X hun wagen pas 
vervangen na Y jaar55  

o Voor benzine- Euro 0: na 7,01 jaar56 
o Voor diesel- Euro 0: na 4,22 jaar 
o Voor diesel- Euro 1: na 5,00 jaar 
o Voor diesel- Euro 2: na 5,94 jaar 
o Voor diesel- Euro 3: na 6,63 jaar 
o Rekening houdend met de verdeling van deze wagens in de referentie, zou de 

gemiddelde wagen nog 6,38 jaar rondrijden na 2015. 

                                                      

53 Delhaye E., De Ceuster G. & Maerivoet S. (2010) Internalisering van externe kosten van transport in 

Vlaanderen, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2010/10, 

Transport & Mobility Leuven. 
54 Eigen berekeningen op basis van www.auto.vlan.be (10/10/2012) 
55 Eigen berekeningen op basis van TREMOVE België. 
56 Merk op dat deze oudere voertuigen in de referentie pas na een aanzienlijke tijd vervangen zouden worden. De fracties 

van deze oudere voertuigen zijn echter beperkt (cf. Sectie 3.2.2). 

http://www.auto.vlan.be/
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Als we deze twee cijfers invullen in bovenstaande formule bekomen we dat de bijkomende kost van 

het vervroegen van de vervanging per wagen, gemiddeld gelijk is aan 

       
      

        
                          

Voor 2020 krijgen we een volgend beeld: 

- Voor wagens die niet voldoen aan de LEZ regelgeving én die vervangen worden57 
o 14,3% koopt een tweedehands benzinewagen aan 7.000 euro 
o 7,6% koopt een nieuwe benzinewagen aan 14.466 euro 
o 51,8% koopt een tweedehands dieselwagen aan 12.000 euro 
o 26,3% koopt een nieuwe dieselwagen aan 21.229 euro 
o Dit maakt dat de gemiddelde kostprijs voor de aankoop gelijk is aan 13.899 euro 

- Normaal gezien zouden in 2015 de eigenaars van een wagen met type X hun wagen pas 
vervangen na Y jaar58  

o Voor benzine- Euro 0: na 5,85 jaar 
o Voor benzine– Euro 1: na 5,92 jaar  
o Voor diesel- Euro 0: na 3,72 jaar 
o Voor diesel- Euro 1: na 4,12 jaar 
o Voor diesel- Euro 2: na 4,55 jaar 
o Voor diesel- Euro 3: na 4,91 jaar 
o Voor diesel– Euro 4: na 5,35 jaar 
o Rekening houdend met de verdeling van deze wagens in de referentie, zou de 

gemiddelde wagen nog 5,23 jaar rondrijden na 2020. 

Dit geeft dan 

       
      

        
                          

5.3.1.d Kosten voor personenwagens: roetfilters en vroegtijdige vervanging 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de kosten voor het aanbrengen van roetfilters en 

voor het vroegtijdig vervangen van personenwagens:  

Tabel 7: Kost roetfilters (miljoen euro) 

 

Tabel 8: Kost vervroegde vervanging in 2015 (miljoen euro) 

 

                                                      
57 We vergelijken hier de verdeling in 2020 gegeven dat een LEZ in 2015 is ingevoerd met en zonder een verstrenging in 

2020. We gaan ervan uit dat van de laatste Euronorm de helft nieuw is en de helft tweedehands. 
58 Eigen berekeningen op basis van TREMOVE België 

inwoners bezoekers Totaal

aantal wagens dat roetfilter installeert 6.112 1.846 7.958

kost per roetfilter (euro) 600 600 600

Totaal (miljoen euro) 3,7 1,1 4,8

inwoners bezoekers Totaal

aantal wagens dat vervangen wordt 10.578 3.190 13.768

kost vervroegde vervanging (euro) 3.896 3.896 3.896

Totaal (miljoen euro) 41,2 12,4 53,6
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Tabel 9: Kost vervroegde vervanging in 2020 (miljoen euro) 

 

 

5.3.2 Kosten vroegtijdige vervanging vrachtwagens 

De vrachtwagens die dagelijks de stad in rijden zorgen voornamelijk voor de distributie van 

goederen naar de winkels, voor levering van bouwmaterialen aan werven en voor afvoer van 

afvalstromen (bouwmaterialen, bedrijfsafval,…). 

De transportondernemingen die deze transporten uitvoeren zullen, indien de LEZ ingevoerd 

wordt, dus aanpassingen dienen door te voeren aan hun wagenpark of aan de inzet van hun 

wagenpark. In principe dienen zich volgende mogelijkheden aan: 

 hun wagenpark dat gebruikt wordt voor transporten van en naar de LEZ aanpassen aan de 

nieuwe normering; 

 het deel van hun wagenpark dat aan de normen voldoet inzetten voor transporten van en 

naar de LEZ en de rest van hun wagenpark voor andere transporten inzetten; 

 zich toeleggen op andere transporten dan deze van en naar de LEZ.  

De tweede optie is enkel mogelijk voor grotere transportondernemingen. De derde optie is dan 

weer eerder enkel realistisch voor kleinere ondernemingen. In principe zal enkel voor optie 2 of 3 

gekozen worden indien dit economisch interessanter is dan optie 1. De maximale impact van de 

maatregel kan met andere woorden ingeschat worden door analyse van optie 1. 

We gaan er in onze calculaties vanuit dat de transportondernemingen die regelmatig transporten in 

de LEZ uitvoeren van uit dat zij het wegenpark dat ze regelmatig inzetten zullen vernieuwen. Voor 

ondernemingen die slechts sporadisch transporten uitvoeren in de LEZ is het een optie om gewoon 

de boete of dagontheffing te betalen.  

5.3.2.a Bepaling aantal vrachtwagens dat vervangen wordt 

Voornamelijk transporteurs die frequente transporten uitvoeren in de LEZ zullen er dus voor 

opteren om hun wagen te vervangen.  Het bepalen van het aantal vrachtwagens dat vervangen 

wordt is zoals eerder aangegeven niet evident. Er is immers geen duidelijk zicht op het aantal unieke 

vrachtwagens dat elke dag in de LEZ zone moet zijn. 

We hanteren als aanname een vloot van 6.500 unieke vrachtwagens die door de LEZ beïnvloed 

wordt op basis van onze eerder gemaakte berekeningen. 

Ter vergelijking, in België zijn in totaal 714.370 vrachtwagens (en bestelwagens) ingeschreven 

(2011). Relateren we dit aan het belang van de kernstad bijvoorbeeld in bevolkingsaantal (1,8%) dan 

kunnen zo’n 12.800 vrachtwagens aan Antwerpen toegeschreven worden. Dit cijfer hanteren zou 

echter een overschatting betekenen aangezien een belangrijk deel van de vrachtwagens in België 

wordt ingezet voor industriële logistieke activiteiten en havenactiviteiten en dus geen relatie met de 

kernstad hebben. 

inwoners bezoekers Totaal

aantal wagens dat vervangen wordt 9.951 2.994 12.945

kost vervroegde vervanging (euro) 2.578 2.578 2.578

Totaal (miljoen euro) 25,7 7,7 33,4
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Voor het gedeelte van deze vrachtwagens dat niet voldoet aan de normen zijn er verschillend 

mogelijkheden: 

 De vrachtwagen wordt vervangen door een recentere vrachtwagen, al dan niet door 

verschuivingen binnen de eigen vloot 

 Bij meer sporadisch bezoek aan de kernstad kan er ook een tijdelijke ontheffing 

aangevraagd worden. Daarnaast kan men ook het risico lopen op een boete en 

onreglementair de LEZ binnenrijden. 

Overeenkomstig de aannames voor de emissieberekeningen gaan we ervan uit 23% van de 

vrachtwagens die niet voldoen, niet vervangen wordt, maar een dagontheffing aanvraagt of in 

overtreding is. We nemen dus aan dat 77% van de voertuigen die niet voldoen in de praktijk 

vervangen worden. Onderstaande tabel geeft de verdeling van de te vervangen vloot weer. 

 

 
2015 2020 

 
Verdeling 

% niet 
toegelaten in 
LEZ Verdeling 

% niet toegelaten 
in LEZ 

Euro 0 0,1% 

41,0% 

0,0% 

13,7% 

Euro 1 0,3% 0,0% 

Euro 2 11,7% 0,3% 

Euro 3 29,0% 3,0% 

Euro 4 13,6%  10,5% 

Euro 5 23,8%  21,9%  

Euro 6 21,6%  64,3%  

41% van het vrachtwagenpark voldoet in 2015 niet aan de LEZ beperkingen. We nemen daarbij 

dus aan dat 31,6% (77% van 41%) of 2.065 vrachtwagens in de praktijk vervangen worden59. In 

2020 zal bijkomend 10,6%  (13,7%*77%)van de vrachtwagens vervroegd vervangen worden – dit 

zijn 784 vrachtwagens (rekening houdende met een groei van de vrachtwagenvloot van 2,53%)60.  

5.3.2.b Vervangingskost per vrachtwagen 

De kost van de maatregel voor de vrachtwagens is de noodzakelijke vervroegde vervanging plus de 

eventuele meerprijs van de wagen die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Voor de berekening 

gebruiken we volgende cijfers:  

 De gemiddelde kostprijs voor het kopen van een nieuwe vrachtwagen varieert tussen de 

104.209 euro (voor zware vracht tussen 12 en 28 ton), 58.578 voor vrachtwagens tussen 7,5 

en 12 ton en 51.179 euro voor vrachtwagens tussen 3,5 en 7,5 ton (lichte vracht)61.  

 Wij hanteren slechts 2 categorieën: voor zware vracht hanteren we de gemiddelde 

nieuwprijs van 81.394 euro en voor lichte vracht 51.179 euro. 

 Uit een steekproef62 schatten we de gemiddelde prijs voor een tweedehands vrachtwagen in 

als volgt: 

                                                      
59 De ontwikkeling van een LEZ kan een stimulans geven aan het stadsdistributieconcept en aan de ontwikkeling van 

Blue Gate Antwerp. De ontwikkeling van deze concepten kan ook een mogelijke impact hebben op de praktische 

invoering van een LEZ. 
60 Cijfers Vrachtwagenvloot NIS 
61 Delhaye E., De Ceuster G. & Maerivoet S. (2010) Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen, 

studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2010/10, Transport & Mobility 

Leuven. 
62 www.kleyntrucks.com 
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o Euro 4 

 Lichte vracht: 15.000 euro 

 Zware vracht: 31.000 euro 

o Euro 5 

 Lichte vracht: 34.000 euro 

 Zware vracht: 50.000 euro 

De invoering van een LEZ, eventueel in meerdere steden, kan leiden tot een verstoring van de 

tweedehandsmarkt en kan leiden tot hogere prijzen voor Euro 4 en lagere prijzen voor oudere 

vrachtwagens. Gegeven het aandeel van de vrachtwagens dat ingeschat wordt als betrokken bij 

verkeer richting de kernstad zal deze verstoring beperkt zijn. Autonome beleidsontwikkelingen 

(kilometerheffing voor vrachtwagens, differentiatie van de Maut-tarieven, ..) kunnen wel de prijs 

van de tweedehandsvrachtwagens beïnvloeden. We nemen dit mee in onze berekening door geen 

verhoogde tweedehandsmarktwaarde toe te kennen aan de vervroegd te vervangen vrachtwagens.  

We houden dus enkel rekening met de kost van het naar voor brengen van de aankoop. We gaan 

ervan uit dat deze nieuwere vrachtwagen niet duurder is dan de vrachtwagen die ze anders – op een 

later tijdstip zouden kopen.  

De discontovoet dient de tijdsvoorkeur van de getroffenen te weerspiegelen. Deze discontovoet is 

ook gerelateerd aan de opportuniteitskost van de investering. Omwille van deze redenen is het aan 

te raden voor kosten die gedragen worden door de bedrijven een hogere discontovoet aan te 

rekenen. Private investeerders in de transportsector hanteren een vereist rendement (inclusief 

schuldfinanciering) van zo’n 8-10%. Hierin zitten evenwel inflatieverwachtingen ingecalculeerd. 

Reële rendementen liggen dus eerder rond de 8%. Doordat de investering in nieuwe vrachtwagens 

wel tot verhoogde afschrijvingen zal leiden wordt een gedeelte van de meerkost echter afgewenteld 

op de overheid, waarvoor we een lagere discontovoet hanteren. Bij een aanslagvoet van rond de 

30% kan de gewogen discontovoet ingeschat worden op 6,8% (0,3*4%+0,7*8%). We hanteren in 

de berekening een discontovoet van 7%.  

Consistent met de nieuwe verdeling naar Euronormen gemaakt bij de emissieberekeningen gaan we 

uit van volgende veronderstellingen voor 2015 

 Voor vrachtwagens die niet voldoen aan de LEZ regelgeving én die vervangen worden: 

o 23% koopt een tweedehands Euro 4 vrachtwagen aan 15.000 euro voor een lichte 

vrachtwagen en 31.000 euro voor een zware vrachtwagen 

o 40,4% koopt een tweedehands Euro 5 vrachtwagen aan 34.000 euro voor een 

lichte vrachtwagen en 50.000 euro voor een zware vrachtwagen  

o 36,6% koopt een nieuwe Euro 6 vrachtwagen aan 51.179 euro voor een lichte 

vrachtwagen en 81.394 euro voor een zware vrachtwagen 

o Dit maakt dat de gemiddelde kostprijs voor de aankoop gelijk is aan 35.902 euro 

voor een lichte vrachtwagen en 57.099 euro voor een zware vrachtwagen.  

 Normaal gezien zouden in 2015 de eigenaars van een vrachtwagen met type X hun wagen 

pas vervangen na Y jaar63  

o Euro 0: na 2,58 jaar 

o Euro 1: na 2,65 jaar 

o Euro 2: na 3,02 jaar 

o Euro 3: na 5,07 jaar 

                                                      
63 Eigen berekeningen op basis van TREMOVE België 
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o Rekening houdend met de verdeling van deze wagens in de referentie, zou de 

gemiddelde vrachtwagen nog 4,46 jaar rondrijden na 2015. 

Als we deze twee cijfers invullen in onze formule bekomen we dat de bijkomende 

(maatschappelijke) kost van het vervroegen van de vervanging per lichte vrachtwagen, gemiddeld 

gelijk is aan: 

       
      

        
            

De maatschappelijke kost van het vervroegen van de vervanging per zware vrachtwagen is 

gemiddeld gelijk aan: 

       
      

        
             

Voor 2020 krijgen we een volgend beeld: 

 Voor vrachtwagens die niet voldoen aan de LEZ regelgeving én die vervangen worden64 

o 10,9% koopt een tweedehands Euro 4 vrachtwagen aan 15.000 euro voor een 

lichte vrachtwagen en 31.000 euro voor een zware vrachtwagen 

o 22,7% koopt een tweedehands Euro 5 vrachtwagen aan 34.000 euro voor een 

lichte vrachtwagen en 50.000 euro voor een zware vrachtwagen  

o 66,5% koopt een nieuwe Euro 6 vrachtwagen aan 51.179 euro voor een lichte 

vrachtwagen en 81.394 euro voor een zware vrachtwagen 

o Dit maakt dat de gemiddelde kostprijs voor de aankoop gelijk is aan 43.360 euro 

voor een lichte vrachtwagen en 68.810 euro voor een zware vrachtwagen.  

 Normaal gezien zouden in 2020 de eigenaars van een wagen met type X hun wagen pas 

vervangen na Y jaar65 

o Euro 0: na 2,51 jaar 

o Euro 1: na 2,54 jaar 

o Euro 2: na 2,65 jaar 

o Euro 3: na 2,97 jaar 

o Euro 4: na 4,09 jaar 

Rekening houdend met de verdeling van deze wagens in de referentie, zou de gemiddelde wagen 

nog 3,82 jaar rondrijden na 2020. 

Dit geeft dan voor lichte vracht: 

       
      

        
            

Voor zware vrachtwagens: 

       
      

        
             

  

                                                      
64 We vergelijken hier de verdeling in 2020 gegeven dat een LEZ in 2015 is ingevoerd met en zonder een verstrenging in 

2020. We gaan ervan uit dat van de laatste Euronorm de helft nieuw is en de helft tweedehands. 
65 Eigen berekeningen op basis van TREMOVE België 
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5.3.2.c Resultaten 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de kosteninschatting. In 2015 wordt 31,6% van de 

vrachtwagens vervangen, in 2020 komt dit percentage op 10,6%.   

Kost vervroegde vervanging  
 

2015 

Aantal vrachtwagens 
  

Lichte vracht aantal 1.116 

Zware vracht aantal 950 

Kost vervroegde vervanging per vrachtwagen 
(euro, 2015)   

Lichte vracht euro  € 9.359  

Zware vracht euro  € 14.884  

   
Totaal (miljoen euro, 2015) mio euro   24,6  

   

Kost vervroegde vervanging  
 

2020 

Aantal vrachtwagens 
  

Lichte vracht aantal 424 

Zware vracht aantal 361 

Kost vervroegde vervanging per vrachtwagen 
(euro, 2020)   

Lichte vracht euro  € 9.875  

Zware vracht euro  € 15.671  

   
Totaal (miljoen euro, 2020) mio euro  9,8  

 

5.4 Gezondheidsbaten 

Door de verschoning van het wagenpark daalt de uitstoot en dit heeft een positief effect op de 

gezondheid. Voor de gezondheidsbaten maken we een onderscheid tussen de twee milieuscenario’s 

(LEZE en LEZI). We berekenen de gezondheidsbaat t.g.v. de invoering van een LEZ in 2015 op 

twee verschillende manieren. De eerste berekeningswijze gaat uit van de waardering van 

emissiereducties. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de uitstoot van EC, gezien hier 

momenteel nog geen waarderingen voor teruggevonden worden in de literatuur. De tweede 

berekeningswijze is gebaseerd op de Daly-methode, waarbij de winst of het verlies aan gezonde 

levensjaren bepaald wordt. We maken hierbij gebruik van de recent onderzochte relatie tussen 

blootstelling aan EC en het verschil in levensduur. Deze polluent EC is de meest schadelijke voor 

de gezondheid.  

Merk op dat er naast de gezondheidsbaten ook baten te verwachten zijn t.g.v. verminderde schade 

aan gebouwen en monumenten en t.g.v. vermeden boetes voor het niet halen van de door Europa 

opgelegde grenswaarden voor fijn stof en stikstof. Deze baten worden in deze studie niet 

gekwantificeerd.  
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5.4.1 Waardering van emissiereducties 

De gezondheidsbaten kunnen we in geldtermen uitdrukken door de emissies per jaar (in gram of 

kg) te vermenigvuldigen met hun waardering (in euro/gram of euro/kg). De Nocker ea (2010)66 

berekende dat de externe milieuschadekost van een ton NOX uitgestoten door wegtransport 577 

euro bedraagt; de kost van een ton PM2.5 in een stedelijke omgeving bedraagt dan weer 389.225 

euro. We kiezen ervoor om PM10 emissies niet te waarderen omdat de PM uitlaat emissies 

uitsluitend tot de categorie PM2.5 behoren. Voor andere polluenten, zoals EC, zijn geen 

waarderingen beschikbaar. Deze kunnen we bijgevolg niet meenemen in deze analyse.  

Milieuschadekosten hebben betrekking op de schade aan de menselijke gezondheid, ecosystemen, 

gebouwen en economie. Menselijke gezondheid is het belangrijkste element. Gebruik makend van 

de hierboven aangegeven waarderingen en van de daling in emissies in de scenario’s LEZE en 

LEZI, komen we dan tot volgende gezondheidsbaten: 

Tabel 10 Gezondheidsbaten LEZE (euro/jaar) 

 

Tabel 11 Gezondheidsbaten LEZI (euro/jaar) 

 

Bovenstaande tabellen geven de gezondheidsbaat op jaarbasis, uitgaande van het in 2015 

vastgestelde effect op emissies. Merk op dat de baat in de jaren nadien wellicht wat kleiner is, gezien 

oudere voertuigen in de referentiesituatie (zonder LEZ) geleidelijk aan vervangen zouden worden 

door nieuwere voertuigen. Hiermee wordt in de berekening geen rekening gehouden. In vergelijking 

met Tabel 10 en Tabel 11, zullen de eigenlijke baten hoger liggen omdat we in deze berekening 

enkel kijken naar NOX en PM2.5. Het valt te verwachten dat de belangrijkste winst op vlak van 

gezondheid behaald wordt door de reductie in de emissies van EC. Tot op heden worden hiervoor 

echter nog geen waarderingen teruggevonden in de literatuur. Merk ook op dat de gebruikte 

waarderingen voor NOx en PM2.5 emissies opgesteld werden voor een gemiddelde ‘stedelijke 

omgeving’ in Vlaanderen. Er kan echter verwacht worden dat de bevolkingsdichtheid in de 

kernstad groter is dan in de gemiddelde stedelijke omgeving in Vlaanderen. Ook daardoor zullen de 

eigenlijke baten hoger uitvallen.   

5.4.2 De Daly methode 

In de Daly-methode wordt de winst of het verlies aan gezonde levensjaren (Disability Adjusted Life 

Years) bepaald. Het verlies aan Daly’s door een slechte luchtkwaliteit bestaat uit het aantal verloren 

gezonde levensjaren door vroegtijdige sterfte en het aantal jaren geleefd met 

gezondheidsproblemen, gewogen voor de ernst hiervan. In de meeteenheid Daly komen dus twee 

aspecten van gezondheid terug: kwantiteit (levensduur) en kwaliteit van leven. Omdat het bij 

                                                      
66 De Nocker L. et al (2010) Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking 

tot luchtverontreiniging en klimaatverandering. 

LEZE (2015) NOx PM2.5 Totaal

verandering in emissie (kg/jaar) 29.698 1.456

waardering (euro/ton) 577 389.224

Totaal (euro/jaar) 17.136 566.620 583.756

LEZI (2015) NOx PM2.5 Totaal

verandering in emissie (kg/jaar) 37.841 1.765

waardering (euro/ton) 577 389.224

Totaal (euro/jaar) 21.834 687.169 709.003
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luchtkwaliteit voornamelijk om sterfte gaat67, wordt in de berekening enkel met kwantiteit gerekend, 

niet met kwaliteit.   

De winst in Daly’s door het invoeren van een LEZ kan berekend worden door de winst in 

levensduur t.g.v. een verlaagde blootstelling aan slechte luchtkwaliteit, te vermenigvuldigen met het 

aantal inwoners die genieten van de desbetreffende blootstellingsvermindering. Beide aspecten 

worden hieronder behandeld.  

5.4.2.a Winst in levensduur t.g.v. verlaagde blootstelling 

Recentelijk werd een paper gepubliceerd door Janssen et al. (2011)68, over de gezondheidseffecten 

in relatie tot de blootstelling aan EC. In deze publicatie wordt een review uitgevoerd naar 

epidemiologische studies waarin de relatie tussen langdurige blootstelling aan EC en gezondheid 

wordt geanalyseerd. Het relatieve risico op sterfte blijkt voor blootstelling aan EC gemiddeld 1.06 

per µg/m3. Dat wil zeggen dat er gemiddeld 6% meer kans is op sterfte bij mensen die langdurig 

aan een 1 µg/m3 hogere EC concentratie blootgesteld worden dan bij andere mensen. Dit kan voor 

een bepaalde populatie omgerekend worden naar het effect op levensduur. Janssen et al. gaan 

daarbij uit van een hypothetische populatie van mensen tussen 18 en 64 jaar met een 

leeftijdsopbouw zoals de gemiddelde bevolking van Nederland in 2008. Voor zo’n gemiddelde 

populatie is uitgerekend dat de levensduur met 3.6 maanden verlengd wordt bij een afname van de 

EC concentratie van 0.55 μg/m3. Bij benadering kan dit lineair geëxtrapoleerd worden, hetgeen 

gedaan is voor enkele concentratieverschillen in Tabel 12.  

Tabel 12: Verschil in levensduur als gevolg van verandering in EC concentratie 

 

5.4.2.b Blootstelling aan EC 

De blootstelling van de bevolking aan bepaalde concentratieniveaus kan bepaald worden door 

concentratiekaarten te combineren met bevolkingsgegevens (adrestellingen). In GIS wordt een 

                                                      
67 De impact van morbiditeit (respiratoire aandoeningen etc.) is voor deze methode verwaarloosbaar t.o.v. de impact van 

sterfte.  
68 Janssen et al. (2011) Environmental health perspectives, Black carbon as an additional indicator of the adverse health 

effects of airborne particles compared to PM10 and PM2.5, http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1003369 
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overlay gemaakt van beide kaarten waarna een analyse gemaakt kan worden van het aantal 

blootgestelden per concentratieklasse. In deze studie is een vereenvoudigde analyse gedaan, waarbij 

inwoners gekoppeld zijn aan het dichtstbij zijnde CAR-receptorpunt. Alleen adressen waarvan de 

afstand tot het dichtstbij zijnde receptorpunt kleiner is dan 40 meter zijn meegenomen69.  De 

werkelijk blootstelling zal voor deze bewoners lager liggen omdat de mensen op grotere afstand van 

de weg wonen. Echter voor een verschilanalyse volstaat deze methode. 

Om de effectiviteit van de LEZ scenario’s op de blootstelling te evalueren worden histogrammen 

gemaakt van de blootstelling. Deze worden hieronder weergegeven voor EC (scenario’s LEZE en 

LEZI in 2015). Per concentratieklasse of concentratie-verschilklasse is het aantal blootgestelde 

inwoners dat binnen 40 meter van een (drukkere) weg woont weergegeven. 

Het volgende valt af te leiden: 

 Er vindt een verschuiving van de blootstelling naar lagere klassen plaats. De inwoners 

worden dus gemiddeld aan lagere concentraties blootgesteld.  

 Voor EC krijgen de meeste inwoners in 2015 te maken met een daling tussen 0 en 0,4 

µg/m3. Het maximale effect is 1 µg/m3.  

 Aan de figuren van EC is verder af te lezen dat de verschillen tussen LEZI en LEZE niet 

voor een significant verschil in blootstelling zorgen. 

 

Tabel 13: Aantal blootgestelden per concentratieklasse EC (µg/m3) in 2015 

 

                                                      
69 Binnenstedelijk is een berekende CAR concentratie alleen geldig in de straat zelf, tot aan de gevel. Voor de bewoners 

van de eerste huizenrij kan wel een schatting van de blootstelling gegeven worden, maar feitelijk niet voor de bewoners 

van de huizenrijen daarachter. 
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Tabel 14: Aantal inwoners per verschilconcentratieklasse EC (µg/m3) in 2015 

 

 

In Annex G wordt ter illustratie ook de blootstelling aan NO2 en PM2.5 (scenario LEZI, jaar 2015) 

weergegeven, evenals de blootstelling aan EC in 2020 (scenario’s LEZE en LEZI). 

 

5.4.2.c Daly’s en gezondheidsbaten door de invoering van LEZ 

Het effect op Daly’s wordt bepaald door de winst in levensduur t.g.v. een verlaagde blootstelling te 

vermenigvuldigen met het aantal inwoners die genieten van de verlaagde blootstelling. Wanneer we 

per concentratie-verschilklasse (cf. Tabel 14) het aantal betrokken inwoners vermenigvuldigen met 

de winst in levensduur overeenkomstig Tabel 12, verkrijgen we een totale winst in levensduur van 

12.554 jaren voor alle inwoners van de kernstad samen (berekening op basis van effecten LEZE in 

jaar 2015). Tabel 15 verduidelijkt de berekeningswijze. Dit komt neer op een winst van 24,9 dagen 

per inwoner.  
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Tabel 15: Berekeningswijze winst in levensduur t.g.v. verlaagde blootstelling aan EC 

 

De monetaire gezondheidsbaat kan bepaald worden door de winst in levensjaren te 

vermenigvuldigen met een vaste prijs per levensjaar. De prijs van een verloren levensjaar kan 

geschat worden op 50.345 euro70. De totale (lange termijn) baat bedraagt dan 12.554 jaar x 50.345 

euro/jaar = 632,0 miljoen euro. Het gaat hier om een baat op levenslange termijn. De berekening 

gaat uit van een langdurige blootstelling aan bepaalde concentratieverschillen. We gaan hier uit van 

de concentratieverschillen in 2015. Merk op dat de baat kleiner zou zijn wanneer deze berekend 

wordt op basis van de effecten in de jaren nadien. Oudere voertuigen worden in de 

referentiesituatie (zonder LEZ) immers geleidelijk aan vervangen door nieuwere voertuigen 

waardoor de effecten verkleinen. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de in deze studie 

berekende concentratiedalingen eerder een bovengrens van de te verwachte effecten aangeven (cf. 

Annex D). Eveneens kan opgemerkt worden dat de toegepaste relatie tussen levensduur en 

blootstelling aan EC afkomstig is van recent afgelopen onderzoek, het betreft (nog) geen algemeen 

geaccepteerde methodiek. Desalniettemin blijkt dat de gezondheidsbaten van een heel andere 

grootte-orde zijn wanneer we het effect van een verlaagde uitstoot van EC (en dus ook verlaagde 

blootstelling) mee in beschouwing nemen. Hierna rekenen we verder met de gezondheidsbaat die 

we verkrijgen door toepassing van deze tweede berekeningswijze met inbegrip van EC.  

5.5 Netto actuele waarde van kosten en baten 

Om kosten en baten met elkaar te vergelijken worden ze teruggebracht naar hun netto actuele 

waarde (NAW) in 2012. Voor de verdiscontering van de kosten en baten naar 2012 wordt een 

discontovoet van 4% gehanteerd. De termijn van het project wordt op 10 jaar gesteld, we nemen 

aan dat de kosten en inkomsten gegenereerd worden gedurende een periode van 10 jaar. Verder 

nemen we aan dat de investeringskosten plaatsvinden in 2014. Weerkerende kosten en inkomsten 

komen jaarlijks terug van 2015 tot en met 2024. Hieronder berekenen we eerst de NAW van de 

netto kosten voor de overheid, vervolgens de NAW van de kosten voor de gebruikers en tenslotte 

de NAW van de gezondheidsbaten.  

                                                      
70 In De Nocker L. et al (2010) Actualisering van de externe milieuschadekosten, wordt uitgegaan van een kost per 

verloren levensjaar van 41.000 euro voor Vlaanderen (prijzen 2000). Wanneer we dit omrekenen naar prijzen 2010, 

bekomen we een kost van 50.345 euro per verloren levensjaar (prijzen 2010).  
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5.5.1 NAW van netto kosten voor de overheid 

De netto kosten voor de overheid worden bepaald als de som van de opstart-, beheers- en 

handhavingskosten, verminderd met de financiële inkomsten voor de overheid. De netto actuele 

waarde (NAW) van de kosten wordt berekend met volgende formule: 







2024

2014
)2012()1(

)2012(
t

t

t

i

K
NAW , waarbij i de discontovoet voorstelt, en Kt de kost in jaar t. 

De NAW van de netto kosten voor de overheid worden voor de uitgewerkte scenario’s per 

component weergegeven in onderstaande tabellen:  

5.5.1.a Optimale scenario 

Tabel 16: NAW van netto kosten voor de overheid in de periode 2014-2024 in het optimale scenario 

 

5.5.1.b Minimale scenario 

Tabel 17: NAW van netto kosten voor de overheid in de periode 2014-2024 in het minimale scenario 

 

 

 

 

Kosten

Registratie 1.339 451  451  451  451  451  451  451  451  451  451  4.618

Handhaving 532     384  384  384  384  384  384  384  384  384  384  3.371

Inning 0 174  171  169  166  162  173  171  168  165  162  1.262

Aankondiging 35       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Andere (informatie) 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 257

Inkomsten

Ontheffingen 0 208  477  542  513  408  764  668  578  485  388  3.729

Boete/retributie 0 531  236  103  44    35    65    57    49    41    33    988

Totaal voor de periode 2014-2024 (Kosten - Inkomsten) 4.824

NAW 

(2012)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Netto Kosten voor                                

de overheid (1.000 €)
2014 2015 2016 2017 2024

Kosten

Registratie 1.339 451  451  451  451  451  451  451  451  451  451  4.618

Handhaving 34       498  498  498  498  498  498  498  498  498  498  3.766

Inning 0 156  156  155  154  153  156  155  155  154  153  1.161

Aankondiging 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Andere (informatie) 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 257

Inkomsten

Ontheffingen 0 208  243  258  253  201  377  330  285  239  191  1.934

Boete/retributie 0 61    49    39    30    24    46    40    35    29    23    288

Totaal voor de periode 2014-2024 (Kosten - Inkomsten) 7.613

NAW 

(2012)
2019 2020 2021 2022 2023

Netto Kosten voor                                

de overheid (1.000 €)
2014 2015 2016 2017 2018 2024
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5.5.1.c Minimale plus scenario 

Tabel 18: NAW van netto kosten voor de overheid in de periode 2014-2024 in het minimale plus 

scenario 

 

5.5.1.d Opmerkingen met betrekking tot voorgaande tabellen 

Veel kostenfactoren zijn dezelfde bij de gebruikte scenario’s. Zo wordt er in alle scenario’s gebruik 

gemaakt van en centraal registratiesysteem. Eveneens worden bij de drie scenario’s de back office 

kosten voor de handhaving, de informatiekosten, etc. gelijkwaardig ingeschat. Er bevindt zich 

echter een belangrijk verschil in de handhaving. Hierin verschillen de investeringskosten, de 

pakkans, wat ertoe leidt dat een verschillende pakkans resulteert in verschillende opbrengsten per 

handhavingsscenario. 

5.5.2 NAW van kosten voor de gebruikers 

De kosten voor de gebruikers omvatten de kosten voor het aankopen van een ontheffing, de 

kosten voor boetes of retributies, de kosten voor het plaatsen van een roetfilter (in Euro 3 

dieselwagens), en de kosten voor de vroegtijdige vervanging van personenwagens en vrachtwagens. 

De NAW van de kosten voor de gebruikers wordt voor de uitgewerkte scenario’s per component 

weergegeven in onderstaande tabellen:  

Tabel 19: NAW van netto kosten voor de gebruikers in de periode 2014-2024  in het optimale scenario 

 

 

 

Kosten

Registratie 1.339 451  451  451  451  451  451  451  451  451  451  4.618

Handhaving 46       648  648  648  648  648  648  648  648  648  648  4.902

Inning 0 174  171  169  166  162  173  171  168  165  162  1.262

Aankondiging 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Andere (informatie) 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 257

Inkomsten

Ontheffingen 0 208  360  420  419  333  625  546  473  396  317  3.038

Boete/retributie 0 114  71    44    26    21    39    35    30    25    20    336

Totaal voor de periode 2014-2024 (Kosten - Inkomsten) 7.691

NAW 

(2012)

Netto Kosten voor                                

de overheid (1.000 €)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kosten

Ontheffingen 0 208 477 542 513 408 764 668 578 485 388 3.729

Boete/retributie 0 531 236 103 44 35 65 57 49 41 33 988

Aanbreng roetfilter 5230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.835

Vervanging auto 58650 0 0 0 0 36420 0 0 0 0 0 81.901

Vervanging vrachtw. 24600 0 0 0 0 9800 0 0 0 0 0 30.191

Totaal voor de periode 2014-2024 (Kosten - Inkomsten) 121.645

20232018
NAW 

(2012)
2019 2020 2021 2022

Kosten voor de                      

gebruikers (1.000 €)
2014 2015 2016 2017 2024
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Tabel 20: NAW van netto kosten voor de gebruikers in de periode 2014-2024 in het minimale scenario 

 

 

Tabel 21: NAW van netto kosten voor de gebruikers in de periode 2014-2024 in het minimale plus 

scenario 

 

 

5.5.3 NAW van gezondheidsbaten 

De gezondheidsbaat t.g.v. de invoering van een LEZ werd hierboven op twee verschillende 

manieren berekend. De berekeningswijze die gebaseerd is op de Daly-methode en die rekening 

houdt met de uitstoot van EC, geeft een totale baat van 632,0 miljoen euro (berekening o.b.v. 

effecten LEZE in 2015). Het gaat hier om een baat op levenslange termijn. Wanneer we deze 

omzetten naar een jaarlijkse termijn, uitgaande van een gemiddelde levensverwachting van 79 jaar71, 

verkrijgen we een jaarlijkse baat van 8,0 miljoen euro. Deze baat vindt niet enkel plaats tussen 2015 

en 2025, maar ook nog lang daarna. We kunnen ze terugbrengen naar 2012 door uit te gaan van een 

netto actuele waarde met oneindige horizon. De NAW van deze gezondheidsbaat bedraagt dan 

200,0 miljoen euro.  

Tabel 22: NAW van de gezondheidsbaten 

 

                                                      
71 Bron: P. Rotthier, Stad Anwerpen, Bevolkingsprognoses Antwerpen 2009-2030 

Kosten

Ontheffingen 0 208  243  258  253  201  377  330  285  239  191  1.934

Boete/retributie 0 61    49    39    30    24    46    40    35    29    23    288

Aanbreng roetfilter 5230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.835

Vervanging auto 58650 0 0 0 0 36420 0 0 0 0 0 81.901

Vervanging vrachtw. 24600 0 0 0 0 9800 0 0 0 0 0 30.191

Totaal voor de periode 2014-2024 (Kosten - Inkomsten) 119.149

2021 2022 2023 2024
NAW 

(2012)

Kosten voor de                      

gebruikers (1.000 €)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten

Ontheffingen 0 208  360  420  419  333  625  546  473  396  317  3.038

Boete/retributie 0 114  71    44    26    21    39    35    30    25    20    336

Aanbreng roetfilter 5230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.835

Vervanging auto 58650 0 0 0 0 36420 0 0 0 0 0 81.901

Vervanging vrachtw. 24600 0 0 0 0 9800 0 0 0 0 0 30.191

Totaal voor de periode 2014-2024 (Kosten - Inkomsten) 120.302

NAW 

(2012)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kosten voor de                      

gebruikers (1.000 €)
2014 2015 2016 2017 2018

Gezondheidsbaat 8000 8000 8000 8000 … 200.000

Totaal (Kosten - Inkomsten) 200.000

NAW 

(2012)

Gezondheidsbaten           

(1.000 €)
2014 2015 2016 2017 …



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 148 

5.5.4 Besluit: 

De netto actuele waarde (NAW) van de netto-kosten voor de overheid bedraagt 5 tot 8 

miljoen euro, afhankelijk van het scenario. De NAW van de kosten voor de gebruikers 

bedraagt 119 tot 122 miljoen euro, afhankelijk van het scenario. De NAW van de totale 

kosten bedraagt 127 tot 128 miljoen euro.  

Wanneer we de hierboven beschreven methodiek volgen ter bepaling van de 

gezondheidsbaten, stellen we vast dat de NAW van de baten groter is dan de NAW van de 

kosten. We kunnen dan spreken van een maatschappelijk rendabel project.  
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Annex A Mobiliteit: brongegevens en 

verwerking 

A.1 Beschrijving invoer: gegevens Multimodaal Model (MMM)72 

In het kader van deze studie werden bij het Vlaams Verkeerscentrum gegevens aangevraagd op 

basis van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen (Multimodaal Model voor provincie 

Antwerpen, verder kortweg: “MMM”). Meer bepaald werden netwerkbestanden aangevraagd met 

intensiteiten en snelheden voor ochtend- en avondspits voor de jaren 2008, 2015 en 2020. 

In wat volgt worden de gegevens besproken die werden aangeleverd. 

A.1.1 Netwerken en scenario’s 

Er werden 4 verschillende netwerkbestanden aangeleverd, voor 4 verschillende combinaties van 

jaren en scenario’s: zie Tabel 23. 

Tabel 23: Beschrijving aangeleverde MMM-gegevens: rekenjaren en scenario’s 

Modeljaar+scenario Versie verkeersmodel  

2008 MMM Antwerpen v3.5.3+ huidige toestand 

2015 MMM Antwerpen v3.5.3  

2020_SCEN0 MMM Antwerpen v3.5.3+ nulscenario (Business-as-Usual 2020) 

2020_SCEN4 MMM Antwerpen v3.5.3+ scenario 4 (volledige realisatie Masterplan) 

Wat meer beschrijving: 

 Het toekomstscenario 2015 werd doorgerekend met een oudere versie van het provinciaal 

verkeersmodel Antwerpen, namelijk versie 3.5.3. De resultaten van dit toekomstscenario 

2015 zijn afkomstig van de doorrekeningen die door het Verkeerscentrum uitgevoerd 

werden in 2008-2009 in het kader van de opmaak van het MIRA-S rapport (door de 

VMM). Voor dit scenario werd uitgegaan van de verwachte ruimtelijke en demografische 

evoluties voor 2015. Wel werd aangenomen dat aan aanbodzijde (netwerk) het “Beslist 

Beleid” voor 2020 reeds in 2015 gerealiseerd zou zijn. 

De gegevens voor 2015 zijn dezelfde als diegene die aangeleverd werden voor de LEZ-

studie die we eerder voor LNE uitvoerden73. 

 De gegevens voor 2020 (op basis van v3.5.3+ van het model) zijn het resultaat van 

doorrekeningen die door het Vlaams Verkeerscentrum werden gedaan in het kader van de 

evaluatie van het Masterplan 2020 (doorrekeningen uitgevoerd in de loop van 2011). 

De vier MMM-netwerken worden getoond in Figuur 36 tot en met Figuur 39. 

                                                      
72 Deze sectie is gebaseerd op de begeleidende nota die door het Vlaams Verkeerscentrum samen met de modelgegevens 

werd aangeleverd: M. Van Criekinge, departement MOW, Verkeerscentrum Vlaanderen, Nota doorrekeningen Lage 

emissiezones stad Antwerpen, 2012 
73 Yperman, I., Vanhove, F. en Voogt, M. 2011. Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen. TML rapport 

10-07. In opdracht van: Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
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Figuur 36: MMM-netwerk voor 2008 

 

 

 Figuur 37: MMM-netwerk voor 2015 
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Figuur 38: MMM-netwerk voor 2020_SCEN0 (nulscenario) 

 

 

Figuur 39: MMM-netwerk voor 2020_SCEN4 (volledige realisatie Masterplan) 
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A.1.2 Beschouwde uren en voertuigcategorieën 

De resultaatnetwerken voor de huidige toestand 2008 en het toekomstscenario 2015 werden 

opgeleverd voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-18u). De resultaatnetwerken voor 

de twee toekomstscenario’s 2020 werden opgeleverd voor 4 karakteristieke uren op een gemiddelde 

werkdag: ochtendspits (8u-9u), druk daluur (12u-13u), avondspits (17u-18u) en luw daluur (22u-

23u). Dit wordt samengevat in Tabel 24. 

Tabel 24: Beschikbare uren van de dag in aangeleverde gegevens MMM 

Jaar+scenario 8u-9u 12u-13u 17u-18u 22u-23u 

2008 x  x  

2015 x  x  

2020_SCEN0 x x x x 

2020_SCEN4 x x x x 

 

In de aangeleverde MMM-gegevens wordt onderscheid gemaakt tussen 3 voertuigcategorieën: zie 

Tabel 25. 

 

Tabel 25: Voertuigcategorieën in MMM 

Afkorting in deze 
studie 

Omschrijving 

PW personenwagens 

VWL lichte vrachtwagens (voertuigen tussen 3,5 en 7,5 ton MTM) 

VWZ zware vrachtwagens (voertuigen >7,5 ton MTM) 

 

De MMM-gegevens werden aangeleverd in GIS-formaat (ArcGIS shapefiles). Ter informatie wordt 

in Tabel 26 de volledige lijst van attributen beschreven zoals die aanwezig zijn in de aangeleverde 

gegevens. 

Merk op dat voor alle berekeningen in deze studie, de snelheden uit het attribuut “V_CONGEST” 

werden toegepast, om 2 redenen: 

 voor de gemiddelde snelheid die toegepast worden voor de emissieberekeningen, is het ook 

van belang om de vertragingen als gevolg van wachtrijen en kruispuntvertragingen in 

rekening te brengen (dit is niet het geval bij “V_CAPRES”) 

 het attribuut “V_CAPRES” is niet aanwezig in de gegevens voor 2015 (om alle 

berekeningen vergelijkbaar te houden, moeten ze op dezelfde manier berekend worden) 
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Tabel 26: Volledige lijst van attribuutgegevens in de aangeleverde MMM-data 

 A: Knoopnummer A van de beschouwde netwerkschakel 

 B: Knoopnummer B van de beschouwde netwerkschakel 

 DISTANCE: lengte van wegvak 

 LINKTYPE: 1-2 voor snelweg of op/afrit, 3-4 voor gewestweg Nx, 5-6 voor gewestweg 
Nxx(x) en 7-8 voor ongenummerde wegen 

 CAPACITEIT: beschikbare capaciteit op wegvakniveau 

 V_FREEFLOW: wenssnelheid bij zogenaamde “free flow” 

 V_CONGEST: effectieve snelheid rekening houdend met de berekende belasting 
(hierbij wordt rekening gehouden met vertragingen op wegvakniveau, kruispuntniveau en 
omwille van wachtrijen) 

 V_CAPRES (niet aanwezig in de gegevens voor 2015): dit is de snelheid berekend op basis 
van de verhouding belasting / capaciteit en deze houdt rekening met vertraging op 
wegvakniveau 

 PAE: intensiteit in pae/u (gewicht auto: 1, gewicht lichte vrachtwagen: 1.5 en gewicht 
zware vrachtwagen: 2.0) 

 PERSONENWG: aantal personenwagens/u op wegvak 

 VRACHTWG: aantal vrachtwagens/u op wegvak 

 VRACHTZ: aantal zware vrachtwagens/u op wegvak 

 VRACHTL: aantal lichte vrachtwagens/u op wegvak 

 VOERTUIGEN: totaal aantal voertuigen/u op wegvak (ongewogen) 

 

A.1.3 Randvoorwaarden geldig bij gebruik van de opgeleverde MMM-gegevens 

In de nota van het Vlaams Verkeerscentrum74 worden volgende aandachtspunten vermeld bij het 

gebruik en interpretatie van de aangeleverde MMM-gegevens: 

 De resultaten dateren van september 2011 en zijn bekomen na doorrekeningen in het 

kader van de evaluatie van het Masterplan Antwerpen 2020. Bij de validatie van deze 

resultaten is er vooral aandacht geschonken aan de consistentie voor het stadsgebied 

Antwerpen. Bovendien gingen deze doorrekeningen uit van een volledige realisatie van het 

Masterplan 2020 zoals beslist door de Vlaamse Regering in september 2010. Tijdens de 

opmaak van de streefbeeldstudie voor de R11Bis bleek dat de dimensionering van de 

knooppunten Wilrijk en Wommelgem aangepast moest worden, hiermee is geen rekening 

gehouden bij deze resultaten. 

 Momenteel loopt de PlanMER-procedure voor de Oosterweelverbinding. Hierbij zullen 

eveneens modeldoorrekeningen uitgevoerd worden, die echter vertrekken van een 

geactualiseerd provinciaal verkeersmodel Antwerpen (versie 3.6.1). Dit element is van 

belang bij de interpretatie van de resultaten. 

 De resultaatnetwerken zijn modelnetwerken die een vereenvoudiging zijn van de 

werkelijkheid. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet perfect aansluiten bij de geografische 

ligging op het terrein. 

  

                                                      
74 M. Van Criekinge, departement MOW, Verkeerscentrum Vlaanderen, Nota doorrekeningen Lage emissiezones stad 

Antwerpen, 2012 
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A.2 Omrekening verkeersgegevens van spitsuur naar 

jaargemiddeld etmaal 

Zoals in voorgaande sectie A.1 werd aangegeven, zijn voor elke netwerkschakel uit de provinciale 

multimodale verkeersmodellen intensiteiten en snelheden beschikbaar voor een aantal uren van een 

gemiddelde werkdag. 

Voor de concentratieberekeningen dienen echter de emissies gekend te zijn voor een 

jaargemiddelde dag (jaargemiddeld etmaal). Daarom dienen de verkeersgegevens eerst omgerekend 

te worden naar gegevens voor een jaargemiddelde dag. 

In deze sectie wordt beschreven hoe op basis van de beschikbare invoergegevens voor elke 

netwerkschakel de jaargemiddelde etmaalwaarden bepaald worden voor: 

 intensiteit personenwagens (aantal/dag) 

 intensiteit lichte vrachtwagens (aantal/dag) 

 intensiteit zware vrachtwagens (aantal/dag) 

 snelheid personenwagens (km/u) 

 snelheid lichte vrachtwagens (km/u) 

 snelheid zware vrachtwagens (km/u) 

Deze jaargemiddelde etmaalintensiteiten en –snelheden (per netwerkschakel) vormen de basis van 

de verdere berekening van emissies. 

Merk op dat: 

 om budgettaire redenen, de omrekening van spitsuurwaarden naar etmaalgemiddelde 

waarden enigszins vereenvoudigd werd doorgerekend. Deze vereenvoudigingen hebben 

een verwaarloosbaar effect op de verdere berekeningen en conclusies in deze studie. 

 er bij deze omrekeningen voor zowel lichte vrachtwagens (VWL) als zware vrachtwagens 

(VWZ) dezelfde methodiek en dezelfde curves/omrekenfactoren werden toegepast 

A.2.1 Stap 0: samenstellen beide rijrichtingen 

In de aangeleverde MMM-gegevens zijn voor elke netwerkschakel aparte gegevens ter beschikking 

per rijrichting75.  

Aangezien bij het omrekenen van spitsuren naar gemiddelde dagen gebruikt wordt gemaakt van 

gemiddelde dagcurves (met de gemiddelde verdeling over de dag) die opgesteld werden voor beide 

rijrichtingen samen, worden de MMM-gegevens eerst samengesteld voor beide rijrichtingen. 

Dit gebeurde aan de hand van de attributen “A” en “B” (zie Tabel 26 blz.153): indien er voor zowel 

A->B als B->A gegevens werden teruggevonden, werden de intensiteiten van beide samengeteld, 

en werd een gewogen gemiddelde snelheid berekend (analoog aan Vergelijking 3 op blz.157). 

A.2.2 Stap 1: van spitsuren naar gemiddelde werkdag 

Intensiteiten 

                                                      
75 Merk op dat op een aantal uitzonderingen na (voornamelijk voor autosnelwegen), er geen geografisch onderscheid 

gemaakt wordt tussen beide rijrichtingen in het MMM. 
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De omrekening van de spitsuurintensiteiten naar jaargemiddelde etmaalintensiteiten is gebaseerd op 

de methodiek zoals die beschreven staat in Bijlage A in de handleiding van CAR-Vlaanderen v2.0 

(Jonkers en Vanhove, 2010a)76. 

Van spitsuur naar werkdag gebeurt volgens Formule 1 en 2 in (Jonkers en Vanhove, 2010a): voor 

personenwagens volgens Vergelijking 1 en voor zowel lichte als zware vrachtwagens volgens 

Vergelijking 2. 

Vergelijking 1: Totaal aantal voertuigen (of licht verkeer): Bepalen van de intensiteit per 24u, wanneer 

slechts gegevens voor enkele uren beschikbaar zijn (apart voor werkdagen, zaterdagen en zondagen). 

)(P_tot

)(teit_totuurintensi100
)(teit_totDagintensi

i

typedag

typedag

typedag

i

i

i




  

waarbij P_toti = het percentage van de totale intensiteit over 24u,  

af te lezen uit de tabel de tabel in (Jonkers en Vanhove, 2010a) voor werkdag 

Vergelijking 2: Vrachtwagens: Bepalen van de intensiteit per 24u, wanneer slechts gegevens voor enkele 

uren beschikbaar zijn (apart voor werkdagen, zaterdagen en zondagen). 
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waarbij P_vwi = het percentage van de vrachtwagenintensiteit over 24u,  
af te lezen uit de tabel in (Jonkers en Vanhove, 2010a) voor werkdag 

 

Dagprofielen voor geluidsberekeningen 

Voor de omrekening naar jaargemiddelde etmaalintensiteiten (zoals die nodig zijn voor de 

emissieberekeningen) volstaat het om de totale intensiteit voor de werkdag te kennen. 

Voor de geluidsberekeningen zijn echter gegevens per dagdeel (dag, avond, nacht) nodig: zie Annex 

H blz.228. Daarom worden voor alle 24 uren van de werkdag de intensiteiten bepaald.  

De intensiteiten voor de uren die niet beschikbaar waren in de aangeleverde MMM-gegevens, 

worden bepaald op basis van de tabellen 8 en 9 in Bijlage A in de handleiding van CAR-Vlaanderen 

v2.0 (Jonkers en Vanhove, 2010a), met de gemiddelde verdeling van de intensiteiten over de dag en 

de al berekende totale werkdagintensiteit. 

 

Snelheden 

Voor de snelheden wordt gewerkt op basis het snelheidsprofiel dat eerder in de LEZ-studie voor de 

BIM werd toegepast77: zie Figuur 40. Daarin zijn de snelheden uitgedrukt als fractie van de snelheid 

tussen 0u-1u. In deze studie werd de curve voor “Métropolitaine/principale” gebruikt. 

                                                      
76 Jonkers S. en Vanhove F., 2010a. CAR Vlaanderen 2.0 Handleiding  

(beschikbaar op http://www.tmleuven.be/project/car/) 
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Voor de snelheid worden de snelheden als volgt bepaald: 

1. De snelheden voor de beschikbare uren worden ongewijzigd meegenomen 

2. Voor alle andere uren wordt de snelheid bepaald op basis van Figuur 40, waarbij de 

snelheid tussen 0u-1u als “maximumsnelheid” wordt beschouwd. 

3. In de aangeleverde MMM-gegevens beschouwen we de “free flow”-snelheid (attribuut 

V_FREEFLOW) als de maximumsnelheid 

 

 

Figuur 40: Gemiddeld dagprofiel voor de snelheden: relatief t.o.v. snelheid tussen 0u-1u 

(BRON: Data die aangeleverd werd in het kader van LEZ-studie voor BIM) 

 

Merk op dat de bepaling van daggemiddelde snelheden uit afzonderlijke uursnelheden gebeurt door 

te wegen naar de intensiteiten: zie Vergelijking 3. 

 

                                                                                                                                                            
77 Yperman, I., Vanhove, F. en Delhaye, E. 2011. Studie betreffende de relevantie van het invoeren van lage-emissiezones 

in de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact. In opdracht van: 

Brussels Instituut voor Milieubeheer 
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Vergelijking 3: Bepaling van daggemiddelde snelheid uit uursnelheden 
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waarbij: 

S = snelheid 

X = intensiteit 

 

 

A.2.3 Stap 2: van gemiddelde werkdag naar jaargemiddelde dag 

De omrekening van gemiddelde werkdag naar jaargemiddelde dag gebeurt voor zowel intensiteiten 

als snelheden eenvoudig door de werkdaggemiddelde waarde met een omrekenfactor te 

vermenigvuldigen. 

Intensiteiten 

jaargemiddelde etmaalintensiteit = 88% van werkdaggemiddelde intensiteit 

(op basis van: Tabel IV.6 uit ALGEMENE VERKEERSTELLINGEN 2005, FOD Mobiliteit en 

Vervoer, Brochure Nr.37, Augustus 2007 ) 

 

Snelheden 

snelheid_jaar = 105% van werkdaggemiddelde snelheid  

(op basis van: Data die aangeleverd werd in het kader van LEZ-studie voor BIM)78 

A.3 Koppeling met geografisch correct netwerk 

Probleemstelling: MMM-netwerk is niet geografisch correct 

Het netwerk uit het MMM is een abstractie van het werkelijke verkeersnetwerk (zie ook sectie A.1.3 

blz.153). Dit uit zich in twee vereenvoudigingen: 

 de ligging van de netwerkschakels is niet geografisch correct 

 niet alle straten die in werkelijkheid bestaan, zijn opgenomen in het modelnetwerk 

Deze 2 beperkingen zijn duidelijk zichtbaar in Figuur 41. In deze figuur wordt voor een gebied in 

de Antwerpse kernstad (de zone tussen de Turnhoutsebaan en de Helmstraat) het MMM-netwerk 

voor 2020_SCEN4 getoond, samen met het gebouwenbestand dat ons werd aangeleverd door de 

stad Antwerpen. 

                                                      
78 Yperman, I., Vanhove, F. en Delhaye, E. 2011. Studie betreffende de relevantie van het invoeren van lage-emissiezones 

in de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact. In opdracht van: 

Brussels Instituut voor Milieubeheer 
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Het is duidelijk dat dit netwerk niet geografisch correct is: op heel wat plaatsen loopt het 

modelnetwerk dwars door de bebouwing. Ook is duidelijk te zien dat heel wat kleinere straten niet 

opgenomen zijn in het modelnetwerk. 

De twee genoemde vereenvoudigingen van het MMM-netwerk zijn van weinig belang voor het 

verkeersmodel zelf.  

Voor de luchtconcentratieberekeningen (en dan vooral voor de blootstelling) en voor de 

geluidsberekeningen is het echter van cruciaal belang dat de emissies op geografisch correcte 

netwerkschakels beschikbaar zijn.  

Dat de kleinere straten niet opgenomen zijn in het MMM vormt niet zo’n probleem: het gaat om 

straten met weinig verkeer, die voor de luchtkwaliteit en geluid dus niet zo’n belangrijke rol zullen 

spelen. 

 

Figuur 41: MMM-netwerk voor 2020_SCEN4 in combinatie met het gebouwenbestand (gebied tussen de 

Turnhoutsebaan en de Helmstraat) 

 

Oplossing: Koppeling tussen MMM-netwerken en geografisch correct 

netwerk 

Door de stad Antwerpen werd een wegennetwerk aangeleverd dat wél geografisch correct ligt, 

namelijk het netwerk dat toegepast werd in de studie van Lefebvre et al., 2011. 

Dit wordt geïllustreerd in Figuur 42. Het is duidelijk dat de ligging van de netwerkschakels hier wél 

geografisch correct is, en dat ook alle straten aanwezig zijn in dit netwerk. Merk bovendien op dat 

de Turnhoutsebaan in dit netwerk geografisch gescheiden netwerkschakels heeft voor de twee 

rijrichtingen, terwijl de Turnhoutsebaan in het MMM-netwerk enkel door de aslijn wordt 

gemodelleerd. 

  

In Figuur 43 wordt dit netwerk voor de hele Antwerpse kernstad getoond (dit is een uitsnede uit 

het volledige netwerk: enkel de netwerkschakels binnen de R1 werden hier behouden). 
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Figuur 42: Geografisch correct wegennetwerk (zelfde gebied als in Figuur 41) 

 

 

Figuur 43: Geografisch correct netwerk (uitsnede kernstad Antwerpen) 

 

Aangezien het onmogelijk geweest zou zijn om zinvolle berekeningen te maken voor blootstelling 

en geluid op basis van de MMM-netwerken, werd er in deze studie voor gekozen om een koppeling 

te maken tussen de MMM-netwerken en dit geografisch correcte netwerk. 
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Concreet verliep dit als volgt: 

1) Emissies werden berekend op basis van de MMM-netwerken 2008, 2015, 2020_SCEN0 en 
2020_SCEN4 

2) Berekeningen voor luchtconcentraties en geluid dienden enkel te gebeuren voor 2015 en 
2020_SCEN4. Enkel voor deze netwerken werd dus een koppeling met het geografisch 
correcte netwerk bepaald: 

a. Eerst voor netwerk MMM_2020_SCEN479: 
Voor het gebied binnen de R1, werd voor elke schakel uit het MMM-netwerk 
bepaald welke schakels uit het geografisch correcte netwerk eraan gekoppeld 
dienden te worden, waarbij ook een verdeelsleutel80 werd bepaald. 

b. Daarna voor netwerk MMM_2015: 
Aangezien dit netwerk binnen de R1 geografisch nauwelijks verschilt81 van het 
MMM_2020_SCEN4-netwerk, werd een koppeling opgesteld tussen deze 2 
MMM-netwerken, zodat met relatief weinig moeite daarna ook de koppeling 
tussen het MMM_2015 en het geografisch correct netwerk gelegd kon worden. 

 

In Figuur 44 wordt nogmaals hetzelfde gebied in de kernstad van Antwerpen getoond met het 

geografisch correcte netwerk, maar hierbij wordt nu aangegeven voor welke netwerkschakels er een 

koppeling werd gemaakt met het MMM-netwerk, en dus voor welke schakels er luchtconcentratie- 

en geluidsberekeningen gebeuren. 

In Figuur 45 wordt hetzelfde gedaan voor het hele netwerk binnen de R1. Het is het patroon van 

de blauwe schakels in Figuur 45 dat te herkennen is in de resultaatfiguren van de concentratie- en 

geluidsberekeningen. 

 

                                                      
79 De koppeling werd eerst opgesteld voor 2020_SCEN4, omdat dit netwerk uit een recentere versie van het MMM komt 

(v3.5.3+) dan het netwerk voor 2015 (v3.5.3), zie sectie  A.1.1 
80 Bijvoorbeeld: wanneer het geografisch correcte netwerk aparte schakels heeft voor de 2 rijrichtingen (en het MMM 

niet), dan wordt de helft van het verkeer en van de emissies uit het MMM toegekend aan elk van beide rijrichtingen in het 

geografisch correcte netwerk. 
81 Op slechts enkele plaatsen binnen de R1 wijkt het MMM_2015-netwerk af van het MMM_2020_SCEN4-netwerk. De 

koppeling met het geografisch correcte netwerk werd op die plaatsen niet apart herbekeken voor het MMM_2015-

netwerk (op die plaatsen zal de uiteindelijke toekenning van de berekende verkeerscijfers/emissies dus niet helemaal 

correct zijn voor 2015). 
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Figuur 44 Geografisch correct wegennetwerk (zelfde gebied als in Figuur 41); enkel aan de blauwe 

schakels worden emissies toegekend 

 

 

Figuur 45: Geografisch correct netwerk (uitsnede kernstad Antwerpen); enkel de blauwe schakels 

worden beschouwd voor concentratie- en geluidsberekeningen 
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Annex B Emissies – methodiek en aannames 

Emissies worden berekend op basis van verkeersgegevens en emissiefactoren. De verkeersgegevens 

worden beschreven in 0. Nu wordt eerst ingegaan op de emissiefactoren (sectie B.1). Daarna wordt 

ingegaan op de werkwijze die gehanteerd wordt voor de berekening van de emissies (sectie B.2). 

Tenslotte wordt in sectie B.3 ingegaan op de aannames die in deze studie gedaan worden bij de 

berekening van de invloed van de LEZ op de emissies. 

B.1 Emissiefactoren 

Om de verkeersemissies te berekenen hebben we naast verkeersgegevens ook gemiddelde 

emissiefactoren nodig.  

B.1.1 Emissiefactoren op basis van COPERT IV en TREMOVE v3.5c 

De gemiddelde emissiefactoren in deze studie werden opgesteld enerzijds op basis van de 

emissiefuncties uit COPERT IV, en anderzijds op basis van de samenstelling van het voertuigpark 

in België (volgens TREMOVE v3.5c). 

Er werd vertrokken van de emissiefuncties uit COPERT IV82, die opgesplitst zijn per combinatie 

van voertuigtype (personenwagen, vrachtwagen, enz.), brandstofsoort, grootte (cilinderinhoud voor 

lichte voertuigen en gewichtsklassen voor vrachtwagens en bussen), emissieklasse (Euro 1, Euro 2, 

…). Daarnaast was de samenstelling van het wagenpark (geregistreerde voertuigen) gekend in 

dezelfde opsplitsing als de emissiefuncties uit COPERT IV. 

Concreet werd in sterke mate gesteund op de emissiefactoren die opgesteld werden voor het 

Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen (Yperman, Vanhove, Voogt, 2011)83. Het 

voornaamste verschil met de emissiefactoren die voor Vlaanderen werden opgesteld, is dat in deze 

studie gebruik werd gemaakt van een nieuwere versie van de Belgische voertuigparksamenstelling 

(gewogen naar het aantal afgelegde kilometers), op basis van TREMOVE v3.5c (dit was v2.7b in de 

eerder genoemde studie). 

Gemiddelde emissiefactoren werden opgesteld in volgende onderverdeling: 

3 voertuigtypes: PW, VWL, VWZ (zie Tabel 25 blz.152) 

 apart voor benzine en diesel 

 apart voor de verschillende emissieklassen (Euroklassen) 

 voor NOx, NO2, PM2.5_uitlaatemissies (verder kortweg PM2.5), EC, PM2.5_niet-

uitlaatemissies en PM10_niet-uitlaatemissies 

(merk op dat aangenomen wordt dat alle PM-uitlaatemissies in de klasse PM2.5 vallen, of 

met andere woorden: PM10_uitlaatemissies = PM2.5_uitlaatemissies) 

 voor snelheden tussen 10km/u en 130km/u (begrensd op 90km/u voor de zware 

voertuigcategorieën) 

                                                      
82 Ntziachristos, Samaras, et al, EMEP EEA Emission Inventory Guidebook, Exhaust Emissions from Road Transport, Chapters 

1.A.3.b.i, 1.A.3.b.ii, 1.A.3.b.iii, 1.A.3.b.iv, 2009 (versie juni 2010) 
83 Yperman, I., Vanhove, F. en Voogt, M. 2011. Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen. TML rapport 

10-07. In opdracht van: Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
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 voor de jaren 2008, 2015 en 2020 

B.1.2 Aannames ivm roetfilters 

In voorgaande sectie werd beschreven hoe op basis van emissiefuncties uit COPERT IV en 

wagenparkgegevens uit TREMOVE v3.5c, gemiddelde emissiefactoren werden opgesteld. 

Hierbij werd niet op expliciete wijze rekening gehouden met roetfilters. In “normale” gevallen is dit 

ook niet nodig: vanaf Euro 5 kan men bij diesel-personenwagens ervan uitgaan dat een roetfilter af-

fabriek gemonteerd is, net zoals men bij vrachtwagens vanaf Euro 4 ervan kan uitgaan dat er af-

fabriek een roetfilter werd gemonteerd. Aangezien de onderverdeling van de emissiefuncties steunt 

op de Euroklassen (cf. beschrijving in voorgaande sectie), is het in eerste instantie niet nodig om 

expliciet te vermelden of een voertuig al dan niet met roetfilter is uitgerust. 

Er zijn echter een aantal “speciale gevallen” die het toch nodig maken om expliciet rekening te 

houden met roetfilters: 

 retrofitting van roetfilters 

In deze LEZ-studie werd bij het vastleggen van de toegangsvoorwaarden ook een optie 

voorzien waarbij Euro 3 diesel personenwagens toch toegelaten blijven in de LEZ op 

voorwaarde dat een roetfilter gemonteerd wordt (retrofit). 

 af-fabriek roetfilters op Euro 4 diesel-personenwagens 

Zoals hierboven reeds vermeld, kan men ervan uitgaan dat de Euro 5 uitstootnormen de 

montage van een roetfilter in de fabriek noodzakelijk maken. In de jaren voordat de Euro 

5-norm verplicht werd, werden echter ook al Euro 4 wagens verkocht waarop in de fabriek 

roetfilters waren gemonteerd, hoewel een roetfilter niet noodzakelijk was om te voldoen 

aan de Euro 4 norm. In het kader van de ontwikkeling van CAR-Vlaanderen v2.084, hadden 

we hierrond contact met FEBIAC. FEBIAC bepaalde het aandeel in het Belgische 

wagenpark van de Euro 4 dieselvoertuigen die maximaal 0,005g/km PM uitstoten (dit is de 

limiet voor Euro 5 voertuigen). Voor 2010 betrof het zo’n 30% (aandeel in het park van 

Euro 4 diesel personenwagens dat verkocht werd met af-fabriek roetfilter). 

Voor deze “speciale gevallen” dienden een aantal veronderstellingen gemaakt te worden: enerzijds 

wat betreft het aandeel in de voertuigkilometers, anderzijds wat betreft de reductie van de 

uitlaatemissies van PM bij montage85 van roetfilters.  

De “speciale gevallen” betreffen uitsluitend diesel-personenwagens. 

De aannames worden samengevat in Tabel 27. 

 

Voor de reductie van de uitlaatemissies van PM bij montage van roetfilters worden de aannames 

van CAR-Vlaanderen v2.0 gevolgd. Daar werd op basis van de literatuur uitgegaan van 30% 

reductie in het geval van (half-)open roetfilters (retrofit op personenwagens) en van 90% reductie in 

het geval van gesloten roetfilters (af-fabriek montage op Euro 4 personenwagens). 

 

  

                                                      
84 Jonkers S. en Vanhove F., 2010. CAR Vlaanderen 2.0 Handleiding  (beschikbaar op 

http://www.tmleuven.be/project/car/) 
85 Het betreft hier montage van een roetfilter wanneer dit voor de typegoedkeuring (nog) niet nodig was: ofwel retrofit op 

bestaande voertuigen, ofwel af-fabriek roetfilter op Euro 4 personenwagens 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 164 

Wat betreft het aandeel in de voertuigkilometers dienen volgende voertuigtypes beschouwd te 

worden: 

 diesel-personenwagens Euro 3: 

Hiervoor bestaat de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie voor het retrofitten van 

een half-open roetfilter86. 

Tot en met maart 2010 waren nog maar een 70-tal subsidies goedgekeurd (bron: LNE). Dit 

is een verwaarloosbaar aandeel, en dus werd de fractie met roetfilter hier nul verondersteld 

voor het basisscenario. 

 diesel-personenwagens Euro 4: 

Op basis van de eerder in deze sectie genoemde FEBIAC-cijfers, nemen gaan we in deze 

studie voor alle beschouwde jaren uit van 30%. 

 

Tabel 27 Aannames ivm roetfilters bij diesel –personenwagens in basisscenario: links de fracties met 

roetfilter in de voertuigkilometers, rechts de veronderstelde reductie van de emissies 

 

 

B.2 Berekeningswijze emissies 

Emissies worden berekend op basis van verkeersgegevens (intensiteiten en snelheden) en 

emissiefactoren.  

Nadat voor elke MMM-netwerkschakel de verkeersgegevens omgerekend zijn naar jaargemiddelde 

dagwaarden (zie 0 sectie A.2), kunnen op basis van de emissiefactoren (zie sectie B.1) voor elke 

netwerkschakel de emissies per lengte-eenheid berekend worden als beschreven in Vergelijking 4. 

 

                                                      
86 Zie http://www.lne.be/campagnes/roetfilter/subsidies-roetfilter  
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Vergelijking 4: Berekeningsformule emissies op basis van verkeersgegevens en emissiefactoren 

 vivpvivip snelheidtoremissiefactintensiteiemissies ,,,,, *  

eenheden: [gram per kilometer per dag] = [aantal voertuigen per dag] * [gram per 

voertuigkilometer] 

waarbij: 

 polluent p  

(NOx, NO2, PM2.5_uitlaat, EC, PM2.5_niet-uitlaat, PM10_niet_uitlaat) 

 netwerkschakel i 

 voertuigcategorie v  

(PW, VWL, VWZ; zie Tabel 25 blz.152) 

hierbij zijn intensiteiten en snelheden de jaargemiddelde etmaalwaarden, berekend als beschreven in 

0 sectie A.2. 

B.3 Aannames bij berekening invloed LEZ op emissies 

B.3.1 Toegangsvoorwaarden 

Alle emissies werden berekend voor 3 sets van toegangsvoorwaarden: 

 LOW: minder streng dan MID 

 MID: uitgangspunt, middelmatig strenge toegangsvoorwaarden: deze toegangsvoorwaarden 

werden verder aangenomen voor de concentratie- en geluidsberekeningen 

 HIG: strenger dan MID 

De concrete normen waaraan voertuigen moeten voldoen binnen de LEZ worden aangegeven in 

Tabel 28 voor 2015 en in Tabel 29 voor 2020. Nadere omschrijving van de beschouwde 

voertuigcategorieën PW, VWL en VWZ is terug te vinden in Tabel 25 blz.152. 

Tabel 28: Toegangsvoorwaarden 2015: minimale norm waaraan voertuigen binnen de LEZ moeten 

voldoen  

2015 LOW MID HIG 

PW – benzine Euro 1 Euro 1 Euro 2 

PW – diesel Euro 3 
Euro 4 of  
Euro 3 + roetfilter 

Euro 5 

VWL (diesel) Euro 3 Euro 4 Euro 5 

VWZ (diesel) Euro 3 Euro 4 Euro 5 

 

Tabel 29: Toegangsvoorwaarden 2020: minimale norm waaraan voertuigen binnen de LEZ moeten 

voldoen  

2020 LOW MID HIG 

PW – benzine Euro 1 Euro 2 Euro 3 

PW – diesel 
Euro 4 of  
Euro 3 + roetfilter 

Euro 5 Euro 6 

VWL (diesel) Euro 4 Euro 5 Euro 6 

VWZ (diesel) Euro 4 Euro 5 Euro 6 
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B.3.2 Doorgaand verkeer 

Aanname doorgaand verkeer binnen de LEZ: 10%. 

Deze aanname is overgenomen uit de LEZ-studie die eerder voor LNE werd uitgevoerd87. De 

aanname die in die studie werd gedaan, was gebaseerd op de analyse van de “selected link analyses” 

die toen beschikbaar waren. (In deze studie was het omwille van de korte doorlooptijd niet mogelijk 

om “selected link analyses” te verkrijgen van het Vlaams Verkeerscentrum). 

Effect doorgaand verkeer op emissiefactoren 

We nemen aan dat het percentage doorgaand verkeer (10%) gelijkmatig gespreid is over alle 

voertuigtypes en over alle voertuigemissieklassen. 

Dit betekent dat ook 10% van de voertuigen die niet langer toegelaten zijn in de LEZ,  doorgaand 

verkeer zijn.  

We veronderstellen dat het aandeel doorgaand verkeer in de voertuigen die niet langer toegelaten 

zijn een omweg maken buiten de LEZ om, en dus niet langer de LEZ binnenrijden. Dit aandeel 

wordt verwijderd uit de verdeling voor de emissiefactoren (de gemiddelde leeftijd van de voertuigen 

wordt dus iets jonger hierdoor). 

In Tabel 30 wordt voor elk van de beschouwde toegangsvoorwaarden (LOW, MID, HIG, zie 

voorgaande sectie) en voor de 3 beschouwde voertuigtypes (zie Tabel 25 blz.152) de procentuele 

afname van het verkeer (voertuigkilometers) aangegeven, als gevolg van doorgaand verkeer dat niet 

langer de LEZ binnenrijdt. 

Tabel 30: Procentuele afname van het verkeer binnen de LEZ, als gevolg van doorgaand verkeer dat niet 

langer de LEZ binnenrijdt 

 

B.3.3 Percentage niet-naleving: ontheffingen en overtreders 

Wanneer in Europese steden lage-emissiezones worden ingevoerd, worden daar meestal 

tegelijkertijd ook een aantal ontheffingen aan gekoppeld. In het geval van ontheffingen, worden 

bepaalde voertuigen (bijvoorbeeld toebehorend aan bewoners, minder-validen, hulpdiensten) toch 

toegelaten tot de LEZ, hoewel ze niet voldoen aan de gestelde toelatingscriteria.  

Daarnaast worden na de invoering doorgaans toch nog voertuigen waargenomen in de LEZ, die 

niet voldoen aan de toelatings- of ontheffingsvoorwaarden (overtreders). 

                                                      
87 Yperman, I., Vanhove, F. en Voogt, M. 2011. Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen. TML rapport 

10-07. In opdracht van: Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

PW VWL VWZ

2015 LOW 0,7% 1,1% 0,8%

2015 MID 2,1% 3,5% 3,6%

2015 HIG 3,5% 4,5% 5,0%

2020 LOW 0,7% 1,0% 1,0%

2020 MID 1,1% 1,5% 1,8%

2020 HIG 2,7% 3,1% 3,7%
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Op basis van literatuurbronnen88 wordt in deze studie aangenomen dat bij een ‘normale’ gang van 

zaken (i.e. bij een ‘gemiddelde’ hoeveelheid ontheffingen en bij een ‘gemiddeld’ aantal overtreders) 

van alle voertuigen die niet meer toegelaten worden tot de LEZ,  25% van het aantal vrachtwagens 

en 23%  van het aantal personenwagens toch blijft rijden in de LEZ.  

Dit wordt samengevat in Tabel 31. 

Tabel 31: Percentage niet-naleving (voor zowel 2015 als 2020) 

Voertuigtype 
Percentage niet-naleving  
(som van ontheffingen en overtreders) 

Personenwagens 23% 

Lichte vrachtwagens 25% 

Zware vrachtwagens 25% 

 

  

                                                      
88 Yperman, I., Vanhove, F. en Voogt, M. 2011. Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen. TML rapport 

10-07. In opdracht van: Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
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B.3.4 Aandeel retrofit-roetfilter voor Euro 3 dieselpersonenwagens 

Zoals aangegeven bij de toegangsvoorwaarden in sectie B.3.1, zijn er gevallen waarbij Euro 3 

dieselpersonenwagens enkel nog toegelaten worden in de LEZ, nadat ze voorzien zijn van een 

roetfilter (retrofit). 

In deze gevallen dient er een aanname gedaan te worden voor het percentage van de eigenaars van 

een Euro 3 personenwagen dat ervoor kiest om een roetfilter te laten installeren. 

We keken hiervoor naar TREMOVE voor de evolutie van het wagenpark in het basisscenario: 

ongeveer 56% van de Euro 3 dieselpersonenwagens in 2015 zou nog tot minstens 2020 in gebruik 

zijn. 

We nemen aan dat enkel deze voertuigen in aanmerking komen voor de montage van een roetfilter 

(aangezien we aannemen dat een eigenaar deze investering enkel wil doen, indien die van plan was 

het voertuig nog in gebruik te houden tot 2020, wanneer de strengere LEZ-toegangsvoorwaarden 

ingaan). 

Aangezien we ervan uitgaan het effectieve percentage iets lager zal zijn, en voor de eenvoud,  

zijn we uitgegaan van 50%. 

B.3.5 Procedure om alle factoren in rekening te brengen in de emissiefactoren 

De invloed van doorgaand verkeer, een percentage niet-naleving en het wegvallen van voertuigen 

die niet langer toegelaten zijn, wordt in rekening gebracht in de samenstelling van het wagenpark. 

De samenstelling van het wagenpark (uitgedrukt in procentuele aandelen van de voertuigkilometers) 

bepaalt de uiteindelijke set van emissiefactoren. 

Samengevat verloopt de aanpassing van het wagenpark als volgt: 

1. 10% doorgaand verkeer wordt in mindering gebracht voor de voertuigen die niet langer in 

de LEZ mogen rijden 

2. Voor de voertuigen die niet langer in de LEZ mogen rijden, wordt een gedeelte toch nog 

behouden (percentage niet-naleving, zie sectie B.3.3) 

3. 50% van de resterende Euro 3 dieselpersonenwagens wordt uitgerust met een roetfilter 

(retrofit) 

4. Nadat in stap 1, stap 2 en stap 3 telkens een gedeelte werd weggenomen, worden de 

aandelen van de voertuigtypes die voldoen aan de toegangsvoorwaarden herschaald, 

zodanig dat de som van alle aandelen samen weer op 100% uitkomt.  

We veronderstellen dus niet dat alle voertuigen die niet aan de toegangsvoorwaarden voldoen, 

vervangen worden door nieuwe voertuigen. In de plaats daarvan nemen we aan dat de onderlinge 

aandelen van de voertuigtypes die de LEZ binnen mogen, dezelfde blijven als voor de invoering 

van de LEZ. (De som van de aandelen van de voertuigtypes die toegelaten zijn in de LEZ, zal 

uiteraard wel hoger zijn dan voor de invoering van de LEZ). 

Voor personenwagens kan op deze manier in rekening gebracht worden dat een gedeelte van de 

oude dieselwagens (die niet langer toegelaten worden) mogelijk vervangen worden door oude 

benzinewagens (die vaak wel nog toegelaten zijn in de LEZ). 

Dezelfde methode wordt toegepast voor vrachtwagens. Hier kan men dit bijvoorbeeld 

verantwoorden door aan te nemen dat grote bedrijven (met een grote non-uniforme 
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vrachtwagenvloot) niet meteen tot aanschaf van een nieuwe vrachtwagen zullen overgaan, maar 

eenvoudigweg een nieuwere vrachtwagen uit hun bestaande vloot zullen inzetten. 
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Annex C Emissies - resultaten 

C.1 Uitleg bij de tabellen in deze annex 

In Annex B werd aangegeven hoe emissies berekend worden voor individuele netwerkschakels op 

basis van enerzijds jaargemiddelde dagwaarden van de verkeersgegevens en anderzijds 

emissiefactoren. De emissies per netwerkschakel, uitgedrukt per lengte-eenheid (gram per kilometer 

per dag) vormen de invoer voor de concentratieberekeningen.  

Voor de analyse van de effecten van de LEZ-scenario’s op de emissies, worden de emissies 

geaggregeerd: voor een aantal geografische gebieden, worden de emissies opgeteld. Hierbij worden 

voor alle netwerkschakels in het beschouwde gebied, de emissies per lengte-eenheid 

vermenigvuldigd met de lengte van de netwerkschakel en vervolgens opgeteld over alle 

netwerkschakels binnen het beschouwde gebied. 

Naast emissies worden hier ook voertuigkilometers beschouwd. De voertuigkilometers worden 

berekend door voor elke netwerkschakel de intensiteit te vermenigvuldigen met de lengte van de 

beschouwde netwerkschakel, en vervolgens op te tellen over alle netwerkschakels.  

Alle berekeningen werden apart uitgevoerd voor de 3 verschillende voertuigcategorieën (PW, VWL 

en VWZ, zie Tabel 25blz.152). In deze annex worden enkel cijfers gerapporteerd voor alle 

voertuigen samen (som van de cijfers voor PW+VWL+VWZ). 

In wat volgt worden gerapporteerd, telkens in een aparte sectie: 

 voertuigkilometers 

 NOX 

 NO2 

 PM2.5 

 EC 

 PM25_niet-uitaat 

 PM10_niet-uitlaat 

In elke sectie zijn telkens 4 tabellen terug te vinden, voor de combinaties van jaren en scenario’s (zie 

ook sectie A.1.1 vanaf blz.149): 

 2008: cijfers voor “huidige toestand” 

 2015 

 2020_SCEN0: nulscenario 

 2020_SCEN4: volledige realisatie Masterplan 

De kolommen in elke tabel geven de cijfers geaggregeerd over een bepaalde geografische zone. De 

7 zones die hier beschouwd worden, worden nader beschreven in sectie 3.1.2 (blz.27 en verder). 

 

In elke tabel zijn volgende rijen terug te vinden: 

 BAS: cijfers voor de basistoestand (referentiesituatie) 

 LOW-MID-HIG: absolute cijfers voor de 3 sets van toegangsvoorwaarden (cf. sectie B.3.1 

blz.165) 
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 LOW-BAS, MID-BAS, HIG-BAS: absolute verschilcijfers t.o.v. de basissituatie 

 de laatste 3 lijnen in elke tabel geven het procentuele verschil t.o.v. de basissituatie 
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C.2 Lengte netwerk 

In Tabel 32 is de lengte van het netwerk terug te vinden voor de 7 verschillende zones (cf. sectie 

3.1.2, blz.27 en verder) en voor de 4 combinaties van jaar+scenario (cf. sectie A.1.1 vanaf blz.149). 

De lengte van het netwerk wordt berekend door de som maken van de lengtes van de 

netwerkschakels die binnen de beschouwde zone gelegen zijn. 

Tabel 32: Lengte netwerk voor de verschillende gebiedsafbakeningen en combinaties van jaar+scenario 

 

C.3 Voertuigkilometers 
 

 

 

 

 

 

   

Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

2008 [km] 43,7 73,3 170,1 201,4 221,0 752,7 898,4

2015 [km] 41,7 70,3 164,6 195,9 214,6 761,8 910,2

2020_SCEN0 [km] 41,8 70,5 164,5 195,4 214,2 743,0 889,0

2020_SCEN4 [km] 41,7 70,5 164,5 195,8 214,1 773,5 924,8

vtgkm (2008) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [vtgkm/dag] 180.466 474.039 743.064 1.089.066 1.309.812 3.631.248 3.964.948

vtgkm (2015) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [vtgkm/dag] 194.792 464.969 810.204 1.120.196 1.306.122 4.733.932 5.131.057

LOW [vtgkm/dag] 193.397 461.638 804.414 1.112.185 1.296.778 4.699.804 5.093.888

MID [vtgkm/dag] 190.594 454.938 792.790 1.096.089 1.278.000 4.630.670 5.017.669

HIG [vtgkm/dag] 187.844 448.375 781.339 1.080.263 1.259.550 4.564.050 4.945.575

LOW-BAS [vtgkm/dag] -1.395 -3.331 -5.790 -8.011 -9.344 -34.128 -37.169

MID-BAS [vtgkm/dag] -4.199 -10.031 -17.414 -24.107 -28.121 -103.262 -113.388

HIG-BAS [vtgkm/dag] -6.948 -16.594 -28.865 -39.933 -46.572 -169.882 -185.482

(LOW-BAS)/BAS [%] -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7%

(MID-BAS)/BAS [%] -2,2% -2,2% -2,1% -2,2% -2,2% -2,2% -2,2%

(HIG-BAS)/BAS [%] -3,6% -3,6% -3,6% -3,6% -3,6% -3,6% -3,6%

vtgkm (2020_SCEN0) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [vtgkm/dag] 170.228 468.567 849.161 1.204.657 1.455.982 4.288.070 4.761.397

LOW [vtgkm/dag] 169.040 465.288 843.228 1.196.228 1.445.765 4.257.849 4.727.562

MID [vtgkm/dag] 168.274 463.169 839.397 1.190.783 1.439.149 4.238.247 4.705.492

HIG [vtgkm/dag] 165.682 456.027 826.462 1.172.424 1.416.928 4.172.700 4.632.434

LOW-BAS [vtgkm/dag] -1.187 -3.279 -5.933 -8.429 -10.218 -30.221 -33.835

MID-BAS [vtgkm/dag] -1.954 -5.398 -9.764 -13.874 -16.834 -49.823 -55.905

HIG-BAS [vtgkm/dag] -4.546 -12.540 -22.699 -32.233 -39.054 -115.370 -128.963

(LOW-BAS)/BAS [%] -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7%

(MID-BAS)/BAS [%] -1,1% -1,2% -1,1% -1,2% -1,2% -1,2% -1,2%

(HIG-BAS)/BAS [%] -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% -2,7%

vtgkm (2020_SCEN4) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [vtgkm/dag] 132.210 366.140 666.565 946.990 1.153.325 3.631.241 4.169.790

LOW [vtgkm/dag] 131.287 363.573 661.901 940.351 1.145.208 3.605.533 4.139.917

MID [vtgkm/dag] 130.691 361.913 658.888 936.061 1.139.945 3.588.826 4.120.328

HIG [vtgkm/dag] 128.678 356.328 648.730 921.620 1.122.324 3.533.222 4.056.112

LOW-BAS [vtgkm/dag] -923 -2.568 -4.664 -6.639 -8.117 -25.708 -29.873

MID-BAS [vtgkm/dag] -1.519 -4.228 -7.676 -10.929 -13.380 -42.415 -49.462

HIG-BAS [vtgkm/dag] -3.533 -9.812 -17.834 -25.370 -31.002 -98.018 -113.678

(LOW-BAS)/BAS [%] -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7%

(MID-BAS)/BAS [%] -1,1% -1,2% -1,2% -1,2% -1,2% -1,2% -1,2%

(HIG-BAS)/BAS [%] -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% -2,7%
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C.4 NOx 

 

 

 

 

 

  

NOx (2008) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 128,6 334,2 530,9 773,2 965,5 2.790,2 3.370,4

NOx (2015) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 101,9 225,9 403,4 544,3 628,9 2.354,5 2.801,9

LOW [kg/dag] 93,2 205,4 368,3 495,7 572,1 2.124,3 2.527,0

MID [kg/dag] 82,2 179,9 325,5 436,2 502,6 1.816,7 2.110,2

HIG [kg/dag] 67,5 147,2 266,9 357,1 411,2 1.479,9 1.715,9

LOW-BAS [kg/dag] -8,7 -20,4 -35,1 -48,6 -56,8 -230,2 -274,9

MID-BAS [kg/dag] -19,8 -46,0 -77,9 -108,1 -126,3 -537,8 -691,7

HIG-BAS [kg/dag] -34,5 -78,7 -136,5 -187,2 -217,7 -874,6 -1.086,0

(LOW-BAS)/BAS [%] -8,6% -9,0% -8,7% -8,9% -9,0% -9,8% -9,8%

(MID-BAS)/BAS [%] -19,4% -20,4% -19,3% -19,9% -20,1% -22,8% -24,7%

(HIG-BAS)/BAS [%] -33,8% -34,8% -33,8% -34,4% -34,6% -37,1% -38,8%

NOx (2020_SCEN0) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 63,1 158,7 300,4 413,7 500,3 1.480,7 1.725,7

LOW [kg/dag] 55,2 137,2 261,4 358,3 430,4 1.262,7 1.455,8

MID [kg/dag] 47,9 118,6 226,6 310,0 371,4 1.086,5 1.247,9

HIG [kg/dag] 36,0 88,9 170,1 232,5 277,7 809,3 923,4

LOW-BAS [kg/dag] -7,9 -21,5 -39,0 -55,4 -70,0 -218,0 -269,9

MID-BAS [kg/dag] -15,2 -40,1 -73,8 -103,7 -128,9 -394,2 -477,8

HIG-BAS [kg/dag] -27,1 -69,8 -130,3 -181,2 -222,7 -671,4 -802,3

(LOW-BAS)/BAS [%] -12,5% -13,6% -13,0% -13,4% -14,0% -14,7% -15,6%

(MID-BAS)/BAS [%] -24,0% -25,3% -24,6% -25,1% -25,8% -26,6% -27,7%

(HIG-BAS)/BAS [%] -42,9% -44,0% -43,4% -43,8% -44,5% -45,3% -46,5%

NOx (2020_SCEN4) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 48,3 122,7 230,9 319,2 393,7 1.253,0 1.558,5

LOW [kg/dag] 42,2 105,6 200,2 275,2 336,7 1.060,0 1.299,4

MID [kg/dag] 36,6 91,2 173,3 237,8 290,0 909,6 1.109,1

HIG [kg/dag] 27,5 68,3 130,0 178,1 216,3 675,0 815,3

LOW-BAS [kg/dag] -6,1 -17,0 -30,7 -43,9 -57,0 -193,0 -259,0

MID-BAS [kg/dag] -11,7 -31,4 -57,5 -81,4 -103,7 -343,4 -449,4

HIG-BAS [kg/dag] -20,8 -54,4 -100,8 -141,1 -177,4 -578,0 -743,2

(LOW-BAS)/BAS [%] -12,7% -13,9% -13,3% -13,8% -14,5% -15,4% -16,6%

(MID-BAS)/BAS [%] -24,2% -25,6% -24,9% -25,5% -26,3% -27,4% -28,8%

(HIG-BAS)/BAS [%] -43,1% -44,3% -43,7% -44,2% -45,1% -46,1% -47,7%
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C.5 NO2 

 

 

 

 
  

NO2 (2008) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 31,3 78,0 126,3 180,9 217,8 607,1 694,4

NO2 (2015) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 35,9 78,0 143,0 190,6 219,2 757,3 837,2

LOW [kg/dag] 36,5 79,4 145,7 194,1 223,1 766,8 844,1

MID [kg/dag] 35,2 76,2 140,6 186,7 214,4 725,6 786,8

HIG [kg/dag] 30,1 65,0 120,2 159,5 183,0 616,4 665,6

LOW-BAS [kg/dag] 0,7 1,3 2,7 3,4 3,9 9,6 6,9

MID-BAS [kg/dag] -0,7 -1,9 -2,4 -3,9 -4,8 -31,7 -50,5

HIG-BAS [kg/dag] -5,8 -13,0 -22,8 -31,2 -36,1 -140,9 -171,6

(LOW-BAS)/BAS [%] 1,8% 1,7% 1,9% 1,8% 1,8% 1,3% 0,8%

(MID-BAS)/BAS [%] -1,8% -2,4% -1,7% -2,0% -2,2% -4,2% -6,0%

(HIG-BAS)/BAS [%] -16,0% -16,7% -16,0% -16,3% -16,5% -18,6% -20,5%

NO2 (2020_SCEN0) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 26,9 65,5 126,1 171,5 201,8 576,9 634,4

LOW [kg/dag] 26,5 64,3 124,1 168,4 197,5 562,0 613,4

MID [kg/dag] 24,0 58,2 112,5 152,5 178,5 507,0 551,6

HIG [kg/dag] 18,0 43,6 84,3 114,3 133,7 379,5 412,4

LOW-BAS [kg/dag] -0,4 -1,2 -2,0 -3,0 -4,3 -14,9 -21,1

MID-BAS [kg/dag] -2,8 -7,3 -13,6 -18,9 -23,2 -69,9 -82,9

HIG-BAS [kg/dag] -8,8 -21,9 -41,8 -57,2 -68,0 -197,4 -222,0

(LOW-BAS)/BAS [%] -1,4% -1,8% -1,6% -1,8% -2,1% -2,6% -3,3%

(MID-BAS)/BAS [%] -10,5% -11,2% -10,8% -11,0% -11,5% -12,1% -13,1%

(HIG-BAS)/BAS [%] -32,9% -33,4% -33,1% -33,3% -33,7% -34,2% -35,0%

NO2 (2020_SCEN4) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 20,4 49,9 95,8 130,3 155,1 471,5 538,9

LOW [kg/dag] 20,1 48,9 94,1 127,8 151,3 457,2 516,4

MID [kg/dag] 18,2 44,2 85,3 115,6 136,6 411,6 462,6

HIG [kg/dag] 13,7 33,1 63,9 86,6 102,3 307,9 345,4

LOW-BAS [kg/dag] -0,3 -1,0 -1,6 -2,6 -3,8 -14,4 -22,5

MID-BAS [kg/dag] -2,2 -5,7 -10,5 -14,7 -18,5 -60,0 -76,3

HIG-BAS [kg/dag] -6,7 -16,8 -31,9 -43,7 -52,8 -163,7 -193,5

(LOW-BAS)/BAS [%] -1,5% -2,0% -1,7% -2,0% -2,4% -3,0% -4,2%

(MID-BAS)/BAS [%] -10,6% -11,4% -11,0% -11,3% -11,9% -12,7% -14,2%

(HIG-BAS)/BAS [%] -33,0% -33,6% -33,3% -33,5% -34,0% -34,7% -35,9%
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C.6 PM2.5 

 

 

 

 
  

PM2.5 (2008) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 5,75 14,30 23,19 33,20 39,89 111,54 126,86

PM2.5 (2015) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 3,22 7,13 12,84 17,28 19,96 72,03 81,10

LOW [kg/dag] 2,65 5,89 10,58 14,27 16,49 59,73 67,50

MID [kg/dag] 2,02 4,51 8,12 10,94 12,64 44,62 49,33

HIG [kg/dag] 1,42 3,17 5,69 7,67 8,86 31,66 35,54

LOW-BAS [kg/dag] -0,57 -1,23 -2,26 -3,02 -3,47 -12,29 -13,60

MID-BAS [kg/dag] -1,19 -2,62 -4,72 -6,34 -7,32 -27,41 -31,76

HIG-BAS [kg/dag] -1,79 -3,96 -7,15 -9,61 -11,09 -40,37 -45,55

(LOW-BAS)/BAS [%] -17,6% -17,3% -17,6% -17,4% -17,4% -17,1% -16,8%

(MID-BAS)/BAS [%] -37,1% -36,8% -36,7% -36,7% -36,7% -38,1% -39,2%

(HIG-BAS)/BAS [%] -55,8% -55,5% -55,7% -55,6% -55,6% -56,0% -56,2%

PM2.5 (2020_SCEN0) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 1,82 4,63 8,74 12,06 14,45 42,37 47,72

LOW [kg/dag] 1,35 3,44 6,48 8,96 10,72 31,33 35,08

MID [kg/dag] 1,07 2,74 5,14 7,11 8,54 25,07 28,26

HIG [kg/dag] 0,97 2,49 4,67 6,47 7,76 22,74 25,57

LOW-BAS [kg/dag] -0,47 -1,19 -2,25 -3,10 -3,73 -11,04 -12,63

MID-BAS [kg/dag] -0,76 -1,90 -3,60 -4,95 -5,91 -17,30 -19,46

HIG-BAS [kg/dag] -0,85 -2,14 -4,06 -5,59 -6,69 -19,63 -22,14

(LOW-BAS)/BAS [%] -26,0% -25,6% -25,8% -25,7% -25,8% -26,0% -26,5%

(MID-BAS)/BAS [%] -41,5% -40,9% -41,2% -41,0% -40,9% -40,8% -40,8%

(HIG-BAS)/BAS [%] -46,8% -46,3% -46,5% -46,4% -46,3% -46,3% -46,4%

PM2.5 (2020_SCEN4) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 1,40 3,57 6,73 9,30 11,30 35,42 41,87

LOW [kg/dag] 1,03 2,66 5,00 6,92 8,39 26,15 30,64

MID [kg/dag] 0,82 2,12 3,97 5,51 6,70 21,01 24,88

HIG [kg/dag] 0,74 1,92 3,61 5,01 6,09 19,03 22,45

LOW-BAS [kg/dag] -0,36 -0,91 -1,73 -2,39 -2,92 -9,27 -11,22

MID-BAS [kg/dag] -0,58 -1,46 -2,76 -3,80 -4,60 -14,42 -16,99

HIG-BAS [kg/dag] -0,65 -1,65 -3,12 -4,30 -5,22 -16,39 -19,41

(LOW-BAS)/BAS [%] -25,9% -25,6% -25,7% -25,6% -25,8% -26,2% -26,8%

(MID-BAS)/BAS [%] -41,4% -40,7% -41,0% -40,8% -40,7% -40,7% -40,6%

(HIG-BAS)/BAS [%] -46,7% -46,1% -46,3% -46,2% -46,1% -46,3% -46,4%
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C.7 EC 

 

 

 

 
  

EC (2008) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 4,71 11,66 18,94 27,07 32,35 89,84 100,98

EC (2015) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 2,34 5,17 9,33 12,55 14,48 52,15 58,45

LOW [kg/dag] 1,94 4,31 7,76 10,46 12,08 43,66 49,09

MID [kg/dag] 1,51 3,36 6,08 8,18 9,44 33,26 36,54

HIG [kg/dag] 0,64 1,43 2,55 3,44 3,98 14,53 16,64

LOW-BAS [kg/dag] -0,39 -0,85 -1,57 -2,09 -2,41 -8,49 -9,36

MID-BAS [kg/dag] -0,82 -1,81 -3,25 -4,37 -5,04 -18,89 -21,91

HIG-BAS [kg/dag] -1,69 -3,74 -6,77 -9,11 -10,51 -37,62 -41,81

(LOW-BAS)/BAS [%] -16,9% -16,5% -16,8% -16,7% -16,6% -16,3% -16,0%

(MID-BAS)/BAS [%] -35,3% -34,9% -34,8% -34,8% -34,8% -36,2% -37,5%

(HIG-BAS)/BAS [%] -72,5% -72,4% -72,6% -72,6% -72,5% -72,1% -71,5%

EC (2020_SCEN0) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 1,04 2,64 4,99 6,88 8,24 24,15 27,19

LOW [kg/dag] 0,70 1,79 3,37 4,65 5,56 16,22 18,11

MID [kg/dag] 0,31 0,81 1,52 2,11 2,56 7,60 8,75

HIG [kg/dag] 0,22 0,58 1,08 1,50 1,81 5,35 6,11

LOW-BAS [kg/dag] -0,34 -0,85 -1,62 -2,23 -2,68 -7,93 -9,08

MID-BAS [kg/dag] -0,73 -1,83 -3,47 -4,77 -5,68 -16,54 -18,44

HIG-BAS [kg/dag] -0,82 -2,06 -3,91 -5,38 -6,43 -18,80 -21,08

(LOW-BAS)/BAS [%] -32,6% -32,3% -32,5% -32,4% -32,5% -32,8% -33,4%

(MID-BAS)/BAS [%] -69,9% -69,3% -69,5% -69,3% -69,0% -68,5% -67,8%

(HIG-BAS)/BAS [%] -78,6% -78,2% -78,3% -78,2% -78,0% -77,8% -77,5%

EC (2020_SCEN4) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 0,80 2,03 3,84 5,30 6,43 20,16 23,82

LOW [kg/dag] 0,54 1,38 2,59 3,59 4,34 13,50 15,76

MID [kg/dag] 0,24 0,63 1,18 1,64 2,02 6,44 7,86

HIG [kg/dag] 0,17 0,45 0,84 1,16 1,43 4,51 5,44

LOW-BAS [kg/dag] -0,26 -0,66 -1,24 -1,71 -2,10 -6,66 -8,07

MID-BAS [kg/dag] -0,56 -1,40 -2,66 -3,66 -4,41 -13,72 -15,96

HIG-BAS [kg/dag] -0,63 -1,59 -3,00 -4,14 -5,00 -15,65 -18,38

(LOW-BAS)/BAS [%] -32,6% -32,3% -32,4% -32,4% -32,6% -33,0% -33,9%

(MID-BAS)/BAS [%] -69,7% -69,0% -69,3% -69,1% -68,6% -68,1% -67,0%

(HIG-BAS)/BAS [%] -78,4% -78,0% -78,2% -78,1% -77,8% -77,6% -77,2%
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C.8 PM2.5_niet-uitlaat 

 

 

 

 

 

  

PM2.5_niet-uitlaat (2008) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 2,68 7,14 11,14 16,36 19,77 55,40 62,95

PM2.5_niet-uitlaat (2015) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 3,00 7,08 12,23 16,84 19,59 69,96 79,68

LOW [kg/dag] 2,98 7,03 12,13 16,70 19,43 69,38 79,02

MID [kg/dag] 2,93 6,91 11,93 16,42 19,10 68,19 77,62

HIG [kg/dag] 2,89 6,81 11,76 16,20 18,84 67,26 76,55

LOW-BAS [kg/dag] -0,02 -0,06 -0,10 -0,14 -0,16 -0,58 -0,66

MID-BAS [kg/dag] -0,07 -0,18 -0,30 -0,42 -0,48 -1,77 -2,06

HIG-BAS [kg/dag] -0,11 -0,27 -0,46 -0,64 -0,74 -2,70 -3,13

(LOW-BAS)/BAS [%] -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8%

(MID-BAS)/BAS [%] -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,6%

(HIG-BAS)/BAS [%] -3,8% -3,8% -3,8% -3,8% -3,8% -3,9% -3,9%

PM2.5_niet-uitlaat (2020_SCEN0) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 2,57 7,14 12,89 18,33 22,40 66,75 77,25

LOW [kg/dag] 2,55 7,08 12,77 18,17 22,20 66,16 76,55

MID [kg/dag] 2,54 7,05 12,72 18,09 22,10 65,86 76,19

HIG [kg/dag] 2,50 6,94 12,52 17,81 21,76 64,82 74,95

LOW-BAS [kg/dag] -0,02 -0,06 -0,11 -0,16 -0,20 -0,60 -0,69

MID-BAS [kg/dag] -0,03 -0,09 -0,17 -0,24 -0,29 -0,89 -1,06

HIG-BAS [kg/dag] -0,07 -0,20 -0,36 -0,52 -0,64 -1,94 -2,29

(LOW-BAS)/BAS [%] -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9%

(MID-BAS)/BAS [%] -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,4%

(HIG-BAS)/BAS [%] -2,8% -2,8% -2,8% -2,8% -2,9% -2,9% -3,0%

PM2.5_niet-uitlaat (2020_SCEN4) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 2,01 5,65 10,20 14,54 18,04 57,75 70,49

LOW [kg/dag] 1,99 5,60 10,10 14,41 17,88 57,23 69,85

MID [kg/dag] 1,98 5,58 10,06 14,35 17,80 56,97 69,50

HIG [kg/dag] 1,95 5,49 9,91 14,13 17,52 56,05 68,35

LOW-BAS [kg/dag] -0,02 -0,05 -0,09 -0,13 -0,16 -0,52 -0,64

MID-BAS [kg/dag] -0,03 -0,07 -0,13 -0,19 -0,24 -0,78 -0,99

HIG-BAS [kg/dag] -0,06 -0,16 -0,29 -0,41 -0,52 -1,69 -2,14

(LOW-BAS)/BAS [%] -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9%

(MID-BAS)/BAS [%] -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,4% -1,4%

(HIG-BAS)/BAS [%] -2,8% -2,9% -2,8% -2,9% -2,9% -2,9% -3,0%
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C.9 PM10_niet-uitlaat 

 

 

 

 

 

PM10_niet-uitlaat (2008) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 5,08 13,50 21,07 30,93 37,27 104,27 118,25

PM10_niet-uitlaat (2015) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 5,69 13,40 23,13 31,82 37,00 130,96 148,90

LOW [kg/dag] 5,65 13,29 22,94 31,56 36,69 129,87 147,67

MID [kg/dag] 5,55 13,06 22,56 31,03 36,08 127,63 145,03

HIG [kg/dag] 5,48 12,89 22,25 30,61 35,59 125,89 143,04

LOW-BAS [kg/dag] -0,05 -0,11 -0,19 -0,26 -0,30 -1,08 -1,23

MID-BAS [kg/dag] -0,14 -0,33 -0,57 -0,79 -0,92 -3,33 -3,87

HIG-BAS [kg/dag] -0,22 -0,51 -0,88 -1,21 -1,41 -5,06 -5,86

(LOW-BAS)/BAS [%] -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8%

(MID-BAS)/BAS [%] -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,6%

(HIG-BAS)/BAS [%] -3,8% -3,8% -3,8% -3,8% -3,8% -3,9% -3,9%

PM10_niet-uitlaat (2020_SCEN0) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 4,87 13,50 24,40 34,67 42,30 125,81 145,23

LOW [kg/dag] 4,83 13,38 24,18 34,36 41,92 124,68 143,92

MID [kg/dag] 4,81 13,33 24,08 34,22 41,74 124,14 143,25

HIG [kg/dag] 4,73 13,12 23,71 33,69 41,09 122,17 140,93

LOW-BAS [kg/dag] -0,04 -0,12 -0,22 -0,31 -0,38 -1,13 -1,31

MID-BAS [kg/dag] -0,06 -0,18 -0,32 -0,45 -0,56 -1,68 -1,98

HIG-BAS [kg/dag] -0,14 -0,38 -0,69 -0,98 -1,21 -3,64 -4,30

(LOW-BAS)/BAS [%] -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9%

(MID-BAS)/BAS [%] -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,4%

(HIG-BAS)/BAS [%] -2,8% -2,8% -2,8% -2,8% -2,9% -2,9% -3,0%

PM10_niet-uitlaat (2020_SCEN4) Eenheden BINNex BINNin KERNex_ex KERNex KERNin ANTagg_zH ANTagg_mH

BAS [kg/dag] 3,81 10,70 19,30 27,50 34,07 108,73 132,28

LOW [kg/dag] 3,77 10,60 19,13 27,25 33,76 107,75 131,09

MID [kg/dag] 3,76 10,56 19,05 27,14 33,61 107,26 130,44

HIG [kg/dag] 3,70 10,39 18,75 26,71 33,08 105,54 128,29

LOW-BAS [kg/dag] -0,03 -0,10 -0,17 -0,25 -0,30 -0,98 -1,20

MID-BAS [kg/dag] -0,05 -0,14 -0,25 -0,36 -0,45 -1,47 -1,85

HIG-BAS [kg/dag] -0,11 -0,31 -0,55 -0,78 -0,98 -3,18 -3,99

(LOW-BAS)/BAS [%] -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9%

(MID-BAS)/BAS [%] -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,4%

(HIG-BAS)/BAS [%] -2,8% -2,9% -2,8% -2,8% -2,9% -2,9% -3,0%
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Annex D Concentraties – methodiek 

D.1 Inleiding 

De concentratieberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van Urbis. Urbis is een door TNO 

ontwikkeld GIS instrument, dat modulair is opgebouwd. Dit betekent dat het een GIS-gebaseerd 

software-raamwerk is waar verschillende onderdelen ‘ingeplugd’ kunnen worden. Zo is in deze 

studie ook geluid berekend met Urbis. In de huidige studie zijn de volgende onderdelen toegepast: 

 Het model Pluim Snelweg voor de berekening van de concentratiebijdrage van verkeer op 

autosnelwegen en hoofdwegen. Pluim Snelweg is een bigaussisch model dat op basis van 

emissiefactoren, wagenparksamenstelling, snelheidsverdeling, meteorologie en weg- en 

omgevingskenmerken de verspreiding van polluenten berekent. Het model is geschikt voor 

relatief open terrein: autosnelwegen en hoofdwegen. Het model is gebaseerd op de 

resultaten van windtunnelexperimenten en is veelvuldig gevalideerd met veldmetingen.  

 Het CAR model voor de berekening van de concentratiebijdrage van stedelijk verkeer. 

CAR is eveneens gebaseerd op windtunnelexperimenten en is geschikt voor binnenstedelijk 

verkeer. Het model gaat uit van verschillende typen straten (nauwe, brede, streetcanyon, 

losse bebouwing en enkelzijdige bebouwing) en de aanwezigheid van bomen.  

 Achtergrondconcentraties  

De berekende concentratie is de som van de achtergrondconcentratie en bijdragen berekend met 

Pluim Snelweg en CAR. In deze studie is geen dubbeltellingcorrectie uitgevoerd. Voor de 

concentratie van NO2 wordt bij de optelling rekening gehouden met het niet-lineaire karakter van 

NO2. Pluim Snelweg en CAR zijn goedgekeurde rekenmodellen onder de Nederlandse wetgeving.  

Het Urbis model is gebiedsdekkend: het berekent de concentraties voor het gehele rekendomein op 

een regelmatig rooster en brengt de concentraties rond de binnenstedelijke wegen nauwkeurig in 

beeld via een additioneel wegenvolgend rooster.  

De afzonderlijke onderdelen worden hieronder in meer detail beschreven. Daarbij wordt ingegaan 

op de aannamen die bij het modelleren gedaan zijn. Aan het eind van dit Hoofdstuk is de 

modeluitvoer beschreven.  

Met tunnels is in dit onderzoek uit praktische overwegingen geen rekening gehouden. Dit speelt op 

één locatie (tunnelmond Waaslandtunnel).  

 

D.2 Pluim Snelweg 

De berekeningen met Pluim Snelweg zijn uitgevoerd op een regelmatig rooster met een resolutie 

van 10 x 10 m2. De wegen waarvoor met Pluim Snelweg gerekend is zijn gelijk aan die in de eerdere 

studie voor LNE (Yperman et al., 2011)89. In de huidige studie zijn de volgende invoergegevens 

gebruikt: 

                                                      
89 Yperman, I., Vanhove, F. en Voogt, M. 2011. Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen. TML rapport 

10-07. In opdracht van: Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
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D.2.1 Emissies 

Waar in andere studies emissiefactoren, wagenparksamenstelling en snelheidsverdeling als invoer 

voor Pluim Snelweg nodig zijn kon nu direct gerekend worden met de emissies die per wegschakel 

bepaald zijn. 

D.2.2 Meteorologie 

De gebruikte ruimtelijke windsnelheidsverdeling (Figuur 46) is identiek aan die in het 

verspreidingsmodel CAR-Vlaanderen (Jonkers en Vanhove, 2010b)90. Het is ontleend aan ECMWF 

en gebaseerd op de gemiddelde windsnelheid in de 5-jarige periode 2004-2008 voor 9 meetstations 

verspreid over Vlaanderen. Voor de windrichting is een gemiddelde frequentie-roos (Figuur 47) 

opgesteld op basis van uurgemiddelde windsnelheid en windrichting in 2007 voor 3 meetstations in 

Vlaanderen (aangevuld met metingen van Nederlandse meetstations nabij de grens). 

 

Figuur 46: De ruimtelijke windsnelheid verdeling voor Vlaanderen. 

Bron:Jonkers en Vanhove, 2010b. 

                                                      
90 Jonkers S. en Vanhove F., 2010b. Actualisatie CAR Vlaanderen 2.0. Rapport in opdracht van Vlaamse Overheid, Departement 

LNE. Niet openbaar 
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Figuur 47: De windrichting frequentieroos, gemiddeld voor Vlaanderen. 

Bron:Jonkers en Vanhove, 2010b. 

D.2.3 Wegkenmerken 

In Pluim Snelweg zijn gegevens nodig van twee wegkenmerken: de aanwezigheid (hoogte) van 

schermen en de weghoogte. In de huidige studie is aangenomen dat de weghoogte overal 0 is (geen 

verhoogde wegligging) en dat er geen schermen aanwezig zijn. Volgens de beschikbare informatie 

zijn er geen schermen aanwezig bij wegen dicht bij de lage-emissiezones. Gegevens over weghoogte 

ontbraken grotendeels. De aannames zijn voor de doelstelling van deze studie gerechtvaardigd, 

omdat de invloed van de weghoogte en schermen gering is wanneer scenario’s met elkaar 

vergeleken worden.  

D.2.4 Ruwheid 

De ruwheid van de omgeving heeft invloed op de turbulentie en daarmee op de verspreiding van 

polluenten. In Pluim Snelweg wordt gewerkt met 4 ruwheidklassen. In de huidige studie is ervoor 

gekozen om overal ruwheidklasse 3 te hanteren (z0=0.3 m). Op basis van orthofotokaarten van 

Vlaanderen zou op sommige wegstukken wellicht eerder ruwheidklasse 4 (z0=1.0 m) van toepassing 

zijn, maar voor een veilige benadering (i.e. schatting van maximaal effect) is toch gekozen voor een 

minder grote ruwheid91.  

 

                                                      
91 De verschillen in Pluim-concentratiebijdrage kunnen oplopen tot ca 50%, maar bij ruwheidsklasse 4 wordt geen 

rekening gehouden met het werkelijk optredende binnenstedelijke windprofiel: de windsnelheid is daar lager. Daardoor 

kan met ruwheidsklasse 4 de concentratiebijdrage gemakkelijk onderschat worden.  
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D.3 CAR 

Voor de CAR berekeningen is een wegenvolgend rooster toegevoegd met receptorpunten om de 10 

meter aan beide zijden van de weg. De gehanteerde toetsafstand tot de weg is 5 meter. 

Tijdens het modelleren bleek dat er enkele wegschakels zijn met zeer weinig verkeer. De emissies 

die beneden een bepaalde drempelwaarde (afhankelijk van de range aan emissiesterkten) liggen, 

worden automatisch op 0 gezet. Wegschakels waarvoor dat het geval is verdwijnen uit het CAR-

receptorenveld. In de huidige studie zijn de volgende invoergegevens gebruikt: 

D.3.1 Emissies 

Waar in andere studies emissiefactoren, wagenparksamenstelling en snelheidsverdeling als invoer 

voor CAR nodig zijn kon nu direct gerekend worden met de emissies die per wegschakel bepaald 

zijn.  

D.3.2 Meteorologie 

CAR maakt gebruik van de windsnelheid, niet van de windrichting. Het windsnelheidsveld uit 

Figuur 46 wordt ook voor CAR gebruikt.  

D.3.3 Wegtype 

In het CAR model worden vijf wegtypen onderscheiden (Jonkers en Vanhove, 2010b)92. Deze 

hebben invloed op de verdunning van polluenten. Voor de huidige studie is bij afwezigheid van 

gegevens over de wegtypen gekozen voor een vast wegtype. Dit is een sterke versimpeling van de 

werkelijkheid, maar geeft wel een indicatie van de relatieve verschillen tussen scenario’s. Het 

gekozen wegtype is 3b (street canyon). In de binnensteden die beschouwd worden is een groot 

aantal wegen daadwerkelijk een street canyon. Dit is het wegtype waarbij de verdunning van de 

polluenten het laagst is. Op die manier geven de resultaten van deze studie een indicatie van de 

maximale effecten van de lage-emissiezones. 

D.3.4 Bomenfactor 

De invloed van begroeiing op de windsnelheid, en daarmee dus ook op de verspreiding, wordt in 

het CAR model meegenomen door middel van een bomenfactor (Jonkers en Vanhove, 2010b). 

Omdat ook geen gegevens beschikbaar waren over de bomenfactor is ervoor gekozen om de 

bomenfactor vast op 1.5 te zetten (worst case benadering). 

 

D.4 Achtergrondconcentraties 

De achtergrondconcentraties van NO2, PM10, PM2.5 en EC zijn op een resolutie van 3 x 3 km2 

verkregen van VITO (Lefebvre et al., 2010)93. Ook is de achtergrondconcentratie van ozon 

                                                      
92 Jonkers S. en Vanhove F., 2010b. Actualisatie CAR Vlaanderen 2.0. Rapport in opdracht van Vlaamse Overheid, Departement 

LNE. Niet openbaar 
93 Lefebvre W., Janssen, S., Schrooten, L., Deutsch, F., Vankerkom, J., Degraeuwe, B., Veldeman, N., Peelaerts, W., Van 

Looy, S., Lodewijks, P., Meynaerts, E., Op ’t Eyndt, T., Schepens, J., Lefebre, F., Blyth, L., 2010. Luchtkwaliteit langs 

snelwegen en belangrijke gewestwegen in Vlaanderen, studie uitgevoerd in opdracht van LNE. 2010/RMA/R/0254 
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beschikbaar gesteld. Deze is gebruikt om de concentratiebijdrage aan NO2 af te leiden uit de 

berekende concentratiebijdrage aan NOx.  

 

D.5 Bepalen van de NO2 concentratie 

De bijdrage van het verkeer aan de NO2 concentratie is de som van de concentratiebijdrage van 

direct geëmitteerd NO2 en die als gevolg van de chemische omzetting van NO in NO2. Voor de 

omzetting wordt gebruik gemaakt van de totale NOx emissie en de daaruit berekende totale 

concentratiebijdrage aan NOx. Met een empirische formule wordt uit de NOx concentratiebijdrage 

en de ozonconcentratie de concentratiebijdrage van omgezet NO2 afgeleid.  

 

D.6 Dubbeltellingcorrectie 

Een deel van de gemodelleerde verkeersbijdrage is ook al opgenomen in de 

achtergrondconcentratie. Daarvoor zou gecorrigeerd moeten worden. Echter, de 

dubbeltellingcorrectie is voor de beschouwde zone relatief klein ten opzichte van de totale 

concentratie. Gezien de onzekerheid in de absolute concentraties als gevolg van verschillende 

aannamen die gedaan zijn, is ervoor gekozen de dubbeltelling achterwege te laten.  

 

D.7 Visualisatie van de resultaten 

De berekende concentraties worden met een GIS-applicatie weergegeven als  concentratiekaarten. 

Dit gebeurt op basis van de receptorpunten die voor de CAR-wegen zijn gemaakt. Wanneer een 

stuk weg met Pluim Snelweg is doorgerekend, zijn bij deze weg geen CAR-receptorpunten 

aanwezig en wordt het stuk weg niet weergegeven in de concentratiekaarten.  
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Annex E Concentratiekaarten 

E.1 NO2 

 

Figuur 48: NO2 concentratiekaarten basisscenario 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 49: NO2 concentratiekaarten scenario LEZE 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 50: NO2 concentratiekaarten scenario LEZI 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 51: NO2 concentratiekaarten basisscenario 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 52: NO2 concentratiekaarten scenario LEZE 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 53: NO2 concentratiekaarten scenario LEZI 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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E.2 PM10 

 

Figuur 54: PM10 concentratiekaarten basisscenario 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 55: PM10 concentratiekaarten scenario LEZE 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 56: PM10 concentratiekaarten scenario LEZI 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 57: PM10 concentratiekaarten basisscenario 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 58: PM10 concentratiekaarten scenario LEZE 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 59: PM10 concentratiekaarten scenario LEZI 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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E.3 PM2.5 

 

Figuur 60: PM2.5 concentratiekaarten basisscenario 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 

 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 197 

 

Figuur 61: PM2.5 concentratiekaarten scenario LEZE 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 62: PM2.5 concentratiekaarten scenario LEZI 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 63: PM2.5 concentratiekaarten basisscenario 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 

 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 200 

 

Figuur 64: PM2.5 concentratiekaarten scenario LEZE 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 65: PM2.5 concentratiekaarten scenario LEZI 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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E.4 EC 

 

Figuur 66: EC concentratiekaarten basisscenario 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 67: EC concentratiekaarten scenario LEZE 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 68: EC concentratiekaarten scenario LEZI 2015 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 69: EC concentratiekaarten basisscenario 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 70: EC concentratiekaarten scenario LEZE 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 71: EC concentratiekaarten scenario LEZI 2020 (jaargemiddelde µg/m3) 
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Annex F Concentratie verschilkaarten 

F.1 NO2 

 

Figuur 72: NO2 verschilkaart 2015 scenario LEZE (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 73: NO2 verschilkaart 2015 scenario LEZI (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 74: NO2 verschilkaart 2020 scenario LEZE (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 75: NO2 verschilkaart 2020 scenario LEZI (jaargemiddelde µg/m3) 
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F.2 PM10 

 

Figuur 76: PM10 verschilkaart 2015 scenario LEZE minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 77: PM10 verschilkaart 2015 scenario LEZI minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 78: PM10 verschilkaart 2020 scenario LEZE minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 79: PM10 verschilkaart 2020 scenario LEZI minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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F.3 PM2.5 

 

Figuur 80: PM2.5 verschilkaart 2015 scenario LEZE minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 81: PM2.5 verschilkaart 2015 scenario LEZI minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 82: PM2.5 verschilkaart 2020 scenario LEZE minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 83: PM2.5 verschilkaart 2020 scenario LEZI minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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F.4 EC 

 

Figuur 84: EC verschilkaart 2015 scenario LEZE minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 85: EC verschilkaart 2015 scenario LEZI minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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Figuur 86: EC verschilkaart 2020 scenario LEZE minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 



 

Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen 223 

 

Figuur 87: EC verschilkaart 2020 scenario LEZI minus Basis (jaargemiddelde µg/m3) 
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Annex G Blootstellingshistogrammen 

In deze Annex worden de blootstellingshistogrammen weergegeven voor NO2 en PM2.5. Deze 

werden ter illustratie berekend voor het scenario LEZI in jaar 2015. Onderstaande histogrammen 

vormen een aanvulling op deze die berekend werden voor EC in Sectie 5.4.2. Deze Annex bevat 

ook de blootstellingshistogrammen voor EC in 2020 (scenario’s LEZE en LEZI). 

Merk op dat in deze studie een vereenvoudigde analyse gedaan werd, waarbij inwoners gekoppeld 

zijn aan het dichtstbij zijnde CAR receptorpunt. Alleen adressen waarvan de afstand tot het 

dichtstbij zijnde receptorpunt kleiner is dan 40 meter zijn meegenomen94. De werkelijk blootstelling 

zal voor deze bewoners lager liggen omdat de mensen op grotere afstand van de weg wonen. Het 

aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan concentraties hoger dan een bepaalde drempel 

(bijvoorbeeld de door Europa opgelegde grenswaarden zoals aangeduid in onderstaande 

histogrammen) zal daarom in werkelijkheid lager uitvallen. Echter voor een verschilanalyse volstaat 

deze methode. 

Het volgende valt af te leiden: 

 Voor alle stoffen vindt een verschuiving van de blootstelling naar lagere klassen plaats. De 

inwoners worden dus gemiddeld aan lagere concentraties blootgesteld.  

 Voor NO2 in 2015 krijgen de meeste inwoners te maken met een daling tussen 0 en 1 

µg/m3. Het maximale effect is in de orde van 3,5 µg/m3. In de figuur is te zien dat voor 

NO2 enkele bewoners te maken krijgen met een stijging van de concentratie. Dat is 

waarschijnlijk geen feitelijke stijging: de verschillen wijken niet significant af van 0.  

 Voor PM2.5 in 2015 krijgen de meeste inwoners te maken met een daling tussen 0 en 0,8 

µg/m3. Het maximale effect is in de orde van 1,5 µg/m3. 

 Voor EC krijgen de meeste inwoners in 2020 te maken met een daling tussen 0 en 0,4 

µg/m3. Het maximale effect is 0,8 µg/m3. 

 Bij alle bovengenoemde getallen moet nog eens opgemerkt worden dat het gaat om 

maximaal mogelijke verschillen i.v.m. de worst case benadering van de 

concentratieberekening.  

 

                                                      
94 Binnenstedelijk is een berekende CAR concentratie alleen geldig in de straat zelf, tot aan de gevel. Voor de bewoners 

van de eerste huizenrij kan wel een schatting van de blootstelling gegeven worden, maar feitelijk niet voor de bewoners 

van de huizenrijen daarachter. 
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Tabel 33: Aantal blootgestelden per concentratieklasse NO2 (µg/m3) in 2015 

 

 

Tabel 34: Aantal inwoners per verschilconcentratieklasse NO2 (µg/m3) in 2015 
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Tabel 35: Aantal blootgestelden per concentratieklasse PM2.5 (µg/m3) in 2015 

 

 

Tabel 36: Aantal inwoners per verschilconcentratieklasse PM2.5  (µg/m3) in 2015 
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Tabel 37: Aantal blootgestelden per concentratieklasse EC (µg/m3) in 2020 

 

 

Tabel 38: Aantal inwoners per verschilconcentratieklasse EC (µg/m3) in 2020 
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Annex H Geluid – methodiek 

Met het model URBIS kan geluidsbelasting gemodelleerd worden conform de EU Environmental 

Noise Directive (volgens de in Nederland vastgestelde standaard rekenmethode II, SRMII). TNO 

heeft de afzonderlijke modules uit URBIS inmiddels ondergebracht in het model Urban Strategy. 

Voor geluid is in deze studie gebruik gemaakt van de geluidsmodule uit het model Urban Strategy.  

Voor geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer zijn de volgende invoergegevens benodigd: 

 De ligging van wegen en gebouwen. Er is in deze studie gewerkt met geografisch correcte 

bestanden. Het gebouwenbestand is hetzelfde als toegepast in de studie van Lefebvre et al., 

201195. 

 Per voertuigtype (personenvoertuigen, lichte vrachtvoertuigen en zware vrachtvoertuigen): 

de totale intensiteit en gemiddelde rijsnelheid per etmaal en de verdeling ervan over dag-

avond-nacht:  

o dag: 7u tot 19u (12 uren) 

o avond: 19u tot 23u (4 uren) 

o nacht: 23u tot 7u (8 uren) 

Deze gegevens werden opgesteld op basis van de aangeleverde gegevens uit het 

Multimodaal model: zie sectie A.2.2 vanaf blz. 154. 

 Per wegschakel het type asfalt. De beschikbare gegevens kwamen niet een op een overeen 

met de gebruikte categorieën in Urban Strategy. Ze zijn als volgt aan elkaar gekoppeld:  

Tabel 39 Koppeling van wegdektypen, voor wegschakels met verkeersintensiteit groter dan 0. 

Code data Antwerpen Code Urban Strategy 

Betonnen boordsteen 10 (ID)  
Betonnen boordsteen 15 (IA)  
Betonnen boordsteen 20 (IB)  
Betonplaten  
Betonstraatstenen 20 x 20 49: elementenverharding in keperverband 
Betonstraatstenen 22 x 11 49: elementenverharding in keperverband 
Betonstraatstenen 22 x 22 49: elementenverharding in keperverband 
Betontegel 30 x 15 49: elementenverharding in keperverband 
Betontegel 30 x 30 49: elementenverharding in keperverband 
Dolomiet  
Gebakken straatstenen 20 x 10 (plat) 49: elementenverharding in keperverband 
Gebakken straatstenen 20 x  ? (op kant) 49: elementenverharding in keperverband 
Gemengde elementen verharding 49: elementenverharding in keperverband 
KWS (asfalt) 0: referentiewegdek (asfalt) 
Mozaïkkeien 9: gewone elementenverharding 
Onverhard 0: referentiewegdek (asfalt) 
Platines 49: elementenverharding in keperverband 
Sierbestrating 9: gewone elementenverharding 
Straatkeien 9: gewone elementenverharding 

                                                      
95 Lefebvre et al. (2011) Voorstel van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidshinder te beheersen in 

de stad Antwerpen, studie uitgevoerd in opdracht van Stad Antwerpen – Stadsontwikkeling/Milieu. 2011/RMA /R /29 
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Straatkeien (verlaagd) 9: gewone elementenverharding 
“Blanco” of  “0” 0: referentiewegdek (asfalt) 

 

 Informatie van het landgebruik. Data uit de CORINE-database zoals toegepast in de studie 

van Lefebvre et al., 2011 zijn gebruikt.  

Op basis van het gebouwen GIS bestand zijn aan alle gevels van de gebouwen (behalve de 

gebouwen die volledig ingesloten worden door andere gebouwen) receptoren toegekend op 4 meter 

hoogte. Op deze receptoren is de etmaalgemiddelde geluidsbelasting (Lden) berekend. Vervolgens is 

aan ieder gebouw de geluidsbelasting van de receptor met de hoogste waarde toegekend. 

In de geluidberekeningen is geen rekening gehouden met verhoogde of verdiepte ligging van wegen. 

Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van eventuele geluidschermen.  
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Annex I Geluidskaarten 

Figuur 88 toont de geluidskaart voor het basisscenario 2015. Weergegeven is de etmaalgemiddelde 

geluidsbelasting per gebouw, waarbij de waarde van de maximale belasting op een gevel is 

toegekend aan het gebouw. Het valt op dat voor geluid ook minder drukke wegen zorgen voor een 

hoge belasting, met name als gevolg van het soort wegdek.  

Figuur 89 toont de geluidskaart voor het scenario LEZI 2015. De verschillen met het basisscenario 

zijn minimaal. In de gangbare geluidsmodellen wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van 

het wagenpark. De invloed ervan op de geluidsemissie (zowel uit de uitlaat als van de banden) is 

namelijk erg onzeker. Het is daarom niet mogelijk om de effecten van een LEZ als gevolg van het 

vernieuwen van het wagenpark op de geluidsbelasting te bepalen. Wel kan er gekeken worden naar 

de effecten van het verminderen van de voertuigintensiteit. Dat is voor het scenario LEZI (inclusief 

de Singel) gedaan.  

Figuur 90 geeft de verschilkaart voor geluid in 2015. De verschillen zijn uitermate klein, in de orde 

van 0-0.2 dB. In 2015 zijn de verschillen iets groter dan in 2020. De verschillen zijn dermate klein 

dat ze als niet significant beschouwd moeten worden.  
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Figuur 88: De etmaalgemiddelde geluidsbelasting (Lden,max in dB) per gebouw in het basisscenario. 

Weergegeven is waarde van de maximale gevelbelasting voor 2015. De Ringweg R1 is niet meegenomen 

in de berekening. 
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Figuur 89: De etmaalgemiddelde geluidsbelasting (Lden,max in dB) per gebouw in het scenario LEZI. 

Weergegeven is waarde van de maximale gevelbelasting voor 2015. De Ringweg R1 is niet meegenomen 

in de berekening. 
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Figuur 90: Het verschil in de etmaalgemiddelde geluidsbelasting (Lden,max in dB) per gebouw tussen 

LEZI en BAS voor 2015. 
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Figuur 91:  De etmaalgemiddelde geluidsbelasting (Lden,max in dB) per gebouw in het basisscenario. 

Weergegeven is waarde van de maximale gevelbelasting voor 2020. De Ringweg R1 is niet meegenomen 

in de berekening. 
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Figuur 92: De etmaalgemiddelde geluidsbelasting (Lden,max in dB) per gebouw in het scenario LEZI. 

Weergegeven is waarde van de maximale gevelbelasting voor 2020. De Ringweg R1 is niet meegenomen 

in de berekening. 
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Figuur 93: Het verschil in de etmaalgemiddelde geluidsbelasting (Lden,max in dB) per gebouw tussen 

LEZI en BAS voor 2020. 
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Verklarende woordenlijst  

LEZ: Lage EmissieZone. 

MMM Antwerpen: provinciaal MultiModaal Model Antwerpen: transportmodel voor de provincie 

Antwerpen in beheer van het Vlaams Verkeerscentrum van het departement MOW. 

TEN: Trans-European Networks: netwerken op het gebied van vervoers-, telecommunicatie- en 

energie-infrastructuur die de hele Europese Unie beslaan, en waarvoor de EU subsidie geeft. 

TREMOVE: Europees transportmodel om de effecten van beleidsmaatregelen op transport en 

emissies te bepalen. TREMOVE werd ontwikkeld door Transport & Mobility Leuven in opdracht 

van de Europese Commissie.  

LEZE: scenario waarbij de LEZ samenvalt met het gebied tussen de R1 en de Schelde, maar 

exclusief de Singel. 

LEZI: scenario waarbij de LEZ samenvalt met het gebied tussen de R1 en de Schelde, inclusief de 

Singel. 

EC: Elementair Koolstof of roet is een stof die ontstaat bij een onvolledige verbanding van 

brandstoffen (voornamelijk diesel). EC is het meest schadelijke polluent op vlak van 

volksgezondheid. De fijne stofdeeltjes hebben de eigenschap dat zij zeer gemakkelijk giftige stoffen 

opnemen.  Omdat ze zo klein zijn, dringen ze diep in de longen in.  Daar kunnen de giftige stoffen 

die ze transporteren hun vernietigend werk doen.  Dit schaadt onze gezondheid en vermindert onze 

verwachte levensduur met enkele maanden (wanneer je in Vlaanderen leeft). 

NOX: Stikstofoxide: stof die ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen in verkeer 

(voornamelijk dieselvoertuigen) en industrie. Stikstofoxiden zijn gassen die in hoge concentraties 

een verstikkende werking kunnen hebben. Mensen die worden blootgesteld aan stikstofoxiden 

krijgen symptomen als oogirritatie, longziekten en slijmvlies afwijkingen.  

NO2: Stikstofdioxide: stof die ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen in verkeer en 

industrie.  

PM10: fijn stof deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. Uit 

epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de 

gezondheid. In België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute 

blootstelling aan fijn stof. 

PM2.5: fijn stof deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer. Het is 

bekend dat gezondheidsschade vooral optreedt door de kleinere fractie van het fijn stof: de PM2.5. 

Deze deeltjes dringen het diepst door in de longen en richten de meeste schade aan. Deze fractie 

wordt ook voor een groter deel door mensen veroorzaakt, o.a. door wegverkeer en scheepvaart. 

CAR: model voor de berekening van de concentratiebijdrage van stedelijk verkeer. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Netwerk_%28algemeen%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toxicologie

