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Alle vrachtwagens met een Maximum Toegelaten Massa van meer dan 3.5 ton evenals alle
opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC (ongeacht hun gewicht) moeten
een kilometerheffing betalen in België (respectievelijk sinds 1 april 2016 en sinds 1 januari 2018).
Deze maatregel is van toepassing op autosnelwegen en op een aantal gewest- en gemeentewegen. Om
aan de Belgische tolregelgeving te voldoen, moet u uw voertuig registreren in een Satellic Road User
Portal (RUP) of aan een Satellic service punt. Dit document maakt u wegwijs in de documenten die u
nodig hebt voor uw registratie.

Voertuigregistratie
Bij de registratie van een voertuig in de Satellic Road User Portal (RUP) of aan een Satellic service punt
wordt u gevraagd:
a.
b.

Bepaalde gegevens over uw voertuig te verstrekken
Alle relevante voertuigdocumenten te uploaden in de RUP of te scannen aan een service punt

Dit document biedt een overzicht van alle voertuigdocumenten die Satellic aanvaardt als bewijs voor de
voertuiggegevens die u moet verstrekken.

Upload of scan de documenten die als bewijs dienen voor de ingevoerde waarden. ALLE
DOCUMENTEN waarvan u informatie voor de registratie hebt gebruikt, MOET U UPLOADEN NAAR
DE RUP OF SCANNEN AAN EEN SERVICE PUNT. Alleen op die manier kan Satellic de door u
ingevoerde gegevens valideren. Door de juiste documenten te uploaden/scannen, vermijdt u ook dat u
te veel tol betaalt.

EEN OBU IS VEREIST ALS HET MOTORVOERTUIG EEN MAXIMUM
TOEGELATEN MASSA VAN MEER DAN 3,5 TON HEEFT OF VOOR
OPLEGGERTREKKENDE VOERTUIGEN VAN CATEGORIE N1 MET
CARROSSERIECODE BC, ONGEACHT HUN GEWICHT.

U moet de volgende gegevens registreren:

1. Het land van registratie van het voertuig
Het land van registratie van het voertuig is het land waarin uw voertuig is ingeschreven, m.a.w. het land
dat uw kentekenbewijs heeft uitgegeven. Voorbeelden van het kentekenbewijs vindt u in de appendix
van dit document (§ 2.1).

2. Het kentekennummer
Het kentekennummer is vermeld op elk kentekenbewijs. U moet het kentekenbewijs en het juiste
kentekennummer uploaden of scannen om in overeenstemming te zijn met de Belgische tolregelgeving.
Voorbeelden van het kentekenbewijs vindt u in de appendix van dit document (§ 2.1).

3. De Maximale Toegelaten Massa van de slepen (MTMS)
Een OBU, het toestel dat noodzakelijk is om de tol te betalen, is alleen nodig wanneer de tractor een
Maximum Toegelaten Massa van meer dan 3,5 ton heeft. Het gewicht dat echter geregistreerd moet
worden, is de Maximale Toegelaten Massa van de slepen (MTMS). Dat is het maximale operationele
gewicht, inclusief aanhanger, zoals toegelaten door het land van registratie. Volg de volgende stappen
om het gewicht te bepalen:
1.

De wenselijke manier* is om uw ‘Plating’ Certificaat aan te leveren. Een voorbeeld van dit
‘Plating’ Certificaat en de registratiewaarden kan u in de appendix van dit document vinden (§
2.2).

2.

Als u geen ‘Plating’ Certificaat kan aanleveren, kan u het Gelijkvormigheidsattest dat door de
fabrikant verleend wordt, aangeven. Een voorbeeld van het Gelijkvormigheidsattest en de
registratiewaarden kan u in de appendix van dit document vinden (§ 2.3).

3.

Als u geen enkel van bovenstaande documenten kan aanleveren, kan u een afbeelding van de
constructieplaat of de VIN-plaat gebruiken. De VIN-plaat is een metalen plaat die aan het frame
van uw voertuig werd vastgemaakt. Een voorbeeld van de VIN-plaat en de registratiewaarden
kan u in de appendix van dit document vinden (§ 2.4)

4.

Als u geen enkel bewijs kan voorleggen, moet u 60 ton als voertuiggewicht ingeven. Later kan
u de voertuigdata en documenten nog veranderen.
*het ‘Plating’ Certificaat somt het Nationale Maximale toegelaten Sleepgewicht op, terwijl het
Gelijksvormingheidsattest en de VIN-plaat het Maximale Technische Sleepgewicht aangeven.
Dat is nooit lager dan het Maximale Nationale toegelaten Sleepgewicht, maar mogelijk wel
hoger.

4. De emissieklasse
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De emissieklasse is de Europese emissiestandaard van een voertuig. Die emissieklasses zullen als
volgt geregistreerd worden: EURO <nummer>’.
Volg de volgende stappen om de emissieklasse te bepalen:
1.

Gebruik de emissieklasse die vermeld staat op uw kentekenbewijs. Een voorbeeld van het
kentekenbewijs en de registratiewaarden kan u in de appendix van dit document vinden
(§ 2.1).

2.

Als de emissieklasse niet vermeld is op uw kentekenbewijs, dan kan u het EURO-Certificaat
gebruiken. Een voorbeeld van het EURO-certificaat en de registratiewaarden kan u in de
appendix van dit document vinden (§ 2.5).

3.

Als uw emissieklasse niet op uw kentekenbewijs te vinden is en als u geen EURO-Certificaat
hebt, kan u de emissieklassetabellen op de Viapass website (http://www.viapass.be/)
terugvinden.
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2. Appendix: overzicht van de geaccepteerde documenten
De volgende pagina’s geven een gedetailleerd overzicht van de documenten die Satellic aanvaardt als
bewijs. Kijk uw documenten na en gebruik de beschrijving onderaan om de nodige informatie te vinden.
(Hou er rekening mee dat niet al deze documenten verleend moeten worden. Enkel het kentekenbewijs en
andere documenten die de registratiewaarden beschrijven, zijn vereist).

2.1. Registratiebewijs
2.1.1. Huidige versie van het registratiebewijs
Indien uw voertuig in of na 2011 is ingeschreven, ziet uw kentekenbewijs er als volgt uit:

VOORZIJDE

ACHTERZIJDE

 Kentekennummer
Uw kentekennummer is op de achterzijde van uw document vermeld, naast de letter A.

2.1.2 Oudere versies van het kentekenbewijs
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Oudere versie 1 (van 2001)

VOORZIJDE

ACHTERZIJDE
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Oudere versie 2

VOORZIJDE

ACHTERZIJDE

Oudere versie 3

VOORZIJDE

ACHTERZIJDE
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2.2. ‘Plating Certificaat’ (VOSA)
Gebruik de Max. Train Weight. Als dat leeg is, gebruik dan de Train Weight.

Gebruik de Max. Train Weight.
Als dat leeg is, gebruik dan de
Train Weight.
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2.3 Gelijkvormigheidsattest
Het Gelijkvormigheidsattest wordt uitgegeven door de fabrikant van uw voertuig. Het bevat een sectie
die lijkt op de sectie die hieronder staat aangeduid:

Gebruik de gewichtwaarde vermeld in veld 17.4 (of veld 18 bij oudere documenten). In het geval dat de
waarde niet vermeld is, kan u gebruikmaken van het gewicht in 16.4, het technische gewicht, maar dat is
mogelijk hoger dan wat je zou moeten registreren.

2.4 De Constructieplaat
De Constructieplaat of VIN-plaat is een metalen plaat die vastgemaakt wordt aan het frame van het
voertuig. Het geeft niet alleen het VIN-nummer van het voertuig weer, maar ook de gewichtswaarden
van het voertuig. Deze plaat werd door uw fabrikant gemaakt en zou gelijkaardig moeten zijn aan de
plaat hieronder:

De plaat zou in heel Europa dezelfde indeling moeten hebben. Het bevat meestal twee kolommen met
massa’s (gebruik altijd de rechtse kolom).
De tweede rij is de waarde net boven de asgewichten. Die bevat altijd de MTMS.
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2.5 EURO-Certificaat
Het EURO-Certificaat is een certificaat dat de emissieklasse van uw voertuig bevat. Het is verplicht
voor CEMT-transport. De taal kan variëren, maar het ziet er altijd als volgt uit:

Het vak aan de bovenkant van de pagina toont uw voertuig Emissieklasse (het betreffende vakje is aangevinkt).
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