De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00647 Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 28 juni 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt,
schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen;
mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Johan
Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Annelies
Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; mevrouw Anne Schiettekatte;
mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer
Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw Mieke
Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van
Bossuyt; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris
Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De Beule; de heer
Mattias De Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; de heer Christiaan Van
Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny
Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els
Roegiers; mevrouw Helga Stevens; de heer Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine
Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Tine Heyse
Betrokken: Mathias De Clercq

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

Op 27 november 2015 werd het Decreet betreffende lage-emissiezones (LEZ-decreet) door de
Vlaamse Regering goedgekeurd.
Op 26 februari 2016 werd het Besluit betreffende lage-emissiezones (LEZ-besluit) door de
Vlaamse Regering goedgekeurd.
Op 31 maart 2017 volgde een goedkeuring van een wijziging van het Besluit betreffende lageemissiezones.
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Op 03 mei 2019 volgde een goedkeuring van een wijziging van het Decreet betreffende lageemissiezones.
Op 06 september 2019 volgde opnieuw een goedkeuring van een wijziging van het Besluit
betreffende lage-emissiezones.
Op 20 december 2016 werd door de gemeenteraad de zone, de invoeringsdatum en het
principekader rond de toelatingsvoorwaarden van de lage-emissiezone, alsook de uitwerking
van de flankerende maatregelen bij de lage-emissiezone in Gent goedgekeurd.
Op 23 april 2019 werden door de gemeenteraad het 'Reglement voor een lage-emissiezone
(LEZ) in Gent' en het 'Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent'
goedgekeurd.
Op 26 mei 2020 werd door de gemeenteraad het ‘Retributiereglement voor een lageemissiezone (LEZ) in Gent’ gewijzigd.
De voorliggende wijziging van het ‘retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent’
heeft betrekking op een tweetal administratieve en juridische aanpassingen.
• De mogelijkheden tot terugbetaling van een betalende jaartoelating worden verruimd
naar een terugbetaling op maandbasis. Enkel LEZ-toelatingen korter dan 1 maand
zullen niet terugbetaald worden bij stopzetting.
• De laattijdige registratie voor aanpassingen in de LEZ-databank verdwijnt.
De wijzigingen treden op 1/07/2022 in werking.

Bijgevoegde bijlage(n):



LEZ_Retributiereglement_2022_wijzigingen.docx (deel van de beslissing)
LEZ_Retributiereglement_2022_gecoordineerd.docx

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:






32 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke;
Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Mathias De
Clercq; Stijn De Roo; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Alana Herman; Isabelle
Heyndrickx; Tine Heyse; Mehmet Sadik Karanfil; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe
Peeters; Karla Persyn; Anne Schiettekatte; Annelies Storms; Sven Taeldeman; Karin
Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckevelt; Jeroen Van Lysebettens;
Jef Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Joris Vandenbroucke; Martine Verhoeve; Filip
Watteeuw; Evita Willaert
10 stem(men) tegen: Adeline Blancquaert; Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Karlijn
Deene; Caroline Persyn; Gert Robert; Els Roegiers; Ronny Rysermans; Helga Stevens;
Anneleen Van Bossuyt
2 onthouding(en): Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Artikel 1:
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Wijzigt het 'Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent’ zoals aangegeven in
het document in bijlage.
De wijzigingen treden in werking op 1/7/2022.
Artikel 2:
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Retributiereglement voor een lageemissiezone (LEZ) in Gent ' zoals gevoegd in bijlage.
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Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent
Wijzigingen
Artikel 4,e
[gewijzigd gemeenteraad dd/mm/jjjj; treedt in werking dd/mm/jjjj]
De retributie voor de laattijdige registratie bedoeld in artikel 4, §2, b, 3) van het LEZ-reglement van een voertuig dat
na registratie niet onderworpen is aan het tarief voorzien in punt a, b of c van dit artikel bedraagt 75 euro per
registratie.

Artikel 5
[gewijzigd gemeenteraad dd/mm/jjjj; treedt in werking dd/mm/jjjj]
§ 1. De LEZ-toelatingen met een oorspronkelijke geldigheidsduur van een jaar, 4 maanden en 1 maand komen in
aanmerking voor een terugbetaling van het aantal resterende maanden van de betaalde retributie zoals bepaald in
artikel 4, a – c van dit reglement, wanneer op het moment van de aanvraag de toelating nog minstens 1 maand geldig
is, te rekenen vanaf de dag na de aanvraag. De terugbetaling gebeurt op het bij de aanvraag opgegeven
rekeningnummer.
§ 2. LEZ-toelatingen met een geldigheidsduur korter dan 1 maand komen niet in aanmerking voor
terugbetaling.
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