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Betalingsgids  

Vanaf 1 april 2016 moeten alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in België over een werkende OBU (On 
Board Unit) beschikken. 	  
 
Er zijn twee manieren om een OBU te verkrijgen en de tol te betalen: via de Road User Portal 
(toegankelijk via www.satellic.be) of via een van onze service punten.  
   
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de betaalmethoden: 

 
Tabel 1: overzicht betaalmethoden	  
 
ü Waarborg	  
OBU's worden ter beschikking gesteld van de weggebruiker tegen een waarborg van €135. Wanneer 
meerdere OBU's via de RUP worden besteld, kan de betaling alleen via bankoverschrijving gebeuren. 
Anders worden zowel kredietkaarten als bankkaarten aanvaard. 	  
Deze waarborg wordt terugbetaald aan de weggebruiker nadat de OBU in goede staat werd teruggeven.  
 
ü Tol	  
Een weggebruiker kan tol betalen voor hij begint te rijden, of hij kan beginnen rijden en later betalen. Deze 
opties worden pre-paid en post-paid genoemd. Bij de registratie moet de voorkeurmethode worden 
geselecteerd op de Road User Portal of bij een service punt. 	  
 

• Pre-paid 
Als de weggebruiker voor pre-paid kiest, dient hij zijn OBU op te laden voor hij in België rijdt. 
Wanneer hij begint te rijden, kan de weggebruiker altijd het resterende saldo raadplegen op de OBU 
en op de Road User Portal. 	  
 
• Post-paid 
Post-paid betalingen worden uitgevoerd met het gebruikelijke proces van de kaartuitgever 

                                                             
1 Geaccepteerde kredietkaarten: Mastercard en Visa 
2 Geaccepteerde tankkaarten: Aral/BP, DKV, LogPay Card, ENI/AGIP, ESSO, EuroShell, euroToll SAS, EuroTrafic, 
Eurowag, Multi Service Tolls, OMV, RESSA, Statoil, SVG/HGK, TOTAL, TSI Global Star, UTA, PLOSE 
3 Enkel mogelijk bij bestelling van meerdere OBU’s.  
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Waarborg (€135) 
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Pre-paid 

Kredietkaarten  
Tankkaarten  
Overschrijving 

Kredietkaarten  
Tankkaarten  
Cash 

 
Post-paid Kredietkaarten 

Tankkaarten 
 

Kredietkaarten  
Tankkaarten  
 

Als de OBU geen krediet meer heeft op de pre-paid-account of als er niet langer een geldige 
post-paid-account is, wordt de weggebruiker beschouwd als een tolontduiker, omdat er niet langer 
een gegarandeerde betaalmethode is; het lampje op de OBU wordt rood. Dat betekent dat de 
weggebruiker niet langer voldoet aan de tolvoorschriften en dat hij een boete riskeert. 
 


