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Geachte heer/mevrouw, beste klant,

Eind maart 2017 is een nieuwe wet tot stand gekomen voor het uitbreiden van tolheffingen 
op truckvervoer naar alle Duitse regionale wegen per 1 juli 2018. Deze wet dient ter 
versterking van het gebruiksgefinancierd verkeersnet en het beleid van 
“infrastructure financed by mobility”. Hierbij komen de tolinkomsten rechtstreeks ten goede 
aan onderhoud en uitbreiding van de infrastructuur van het Duitse wegverkeer. 

Eind juni 2016 ging het Duitse Bondsministerie voor Vervoer en Digitale Infrastructuur 
(BMVI) een overeenkomst aan met Toll Collect om het technisch fundament voor deze 
uitbreiding te leggen. Het tolnetwerk zal met circa 40.000 kilometer B-wegen worden 
uitgebreid. Momenteel wordt op een totaal van 15.000 kilometer snelwegen en bepaalde 
regionale wegen in Duitsland tol geheven.

Wie een OBU gebruikt is al helemaal op de toluitbreiding voorbereid.

Een satellietgestuurd tolsysteem is de beste optie voor zo’n groot toekomstig netwerk van 
tolwegen. Met name het automatisch innen van tol met een on-board unit (OBU) biedt de 
klant een duidelijk voordeel, bijvoorbeeld omdat de chauffeur onderweg zijn route op elk 
moment kan wijzigen. Dit betekent flexibiliteit en bespaart transport- en logistieke 
bedrijven iedere dag weer tijd en geld. Nog een voordeel: de meer dan een miljoen reeds 
geïnstalleerde on-board units kunnen ook na de uitbreiding van de tol op truckvervoer op 
alle B-wegen gewoon in gebruik blijven.

Maar zelfs voor wie geen OBU heeft biedt Toll Collect straks simpele en praktische 
inlogopties voor ieder type gebruiker: een nieuwe app en een betrouwbare, versimpelde 
online inlogoptie, en upgraded toll terminals waarmee snel en makkelijk afrekenen een feit 
is. In deze brochure komt u meer te weten over de toluitbreiding. Lees hem dus, om op 1 
juli 2018 optimaal voorbereid te zijn.

In de komende maanden houden we u op de hoogte en informeren we u over de op 
handen zijnde wijzigingen in het tolsysteem en de uitbreiding van het netwerk.

Met vriendelijke groet, Hanns-Karsten Kirchmann

A RELIABLE PARTNER

TOLL NETWORK EXPANSION

REDACTIONEEL

 

40.000
kilometer regionale 
wegen aan het Duitse 
tolsysteem 
toegevoegd.

Hanns-Karsten 
Kirchmann, Voorzitter 
Raad van Bestuur 
Toll Collect GmbH.
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Op grond van een door de Duitse 
overheid aangenomen wet is de tol op 
truckvervoer vanaf 1 juli 2018 van 
toepassing op alle Duitse 
verkeerswegen. Het tolnetwerk wordt 
met circa 40.000 kilometer uitgebreid.

Toll Collect heeft van de Duitse overheid 
opdracht gekregen het tolsysteem voor 
truckvervoer voor te bereiden op de op 
handen zijnde uitbreiding van het Duitse 
tolnetwerk. Doel is erop toe te zien dat tol 
afrekenen voor transportondernemingen en 
hun chauffeurs zoals altijd simpel een 
betrouwbaar zal blijven verlopen.

Het opschalen van het tolsysteem en 
uitbreiden van het tolnetwerk bij voortgaand 
gebruik betekent een grote technische 
uitdaging – zeker gezien het huidige hoge 
kwaliteitsniveau van 99,9 procent correcte 
detectie van verreden toltrajecten.

De uitbreiding van het tolnetwerk met factor 
tweeëneenhalf zal betekenen dat veel meer 
bedrijven van dit tolsysteem gebruik gaan 
maken. Ook zullen in veel meer voertuigen

OBU’s moeten worden geïnstalleerd. Veel 
gebruikers die tot dusver handmatig hebben 
ingelogd voor hun tolafrekeningen zullen 
besluiten om over te stappen op comfortabel 
automatisch inloggen. Daarom loont het 
voor bedrijven om zich tijdig tevoren op de 
hoogte te stellen en zo spoedig mogelijk tot 
actie over te gaan.

De beste keuzes voor vervoerders.

Wie al bij Toll Collect geregistreerd staat 
met trucks die van een on-board unit (OBU) 
zijn voorzien, hoeft voor de uitbreiding van 
het tolnetwerk niets te doen en is er 
helemaal klaar voor. Verder werkt Toll 
Collect aan nog simpeler afrekenen via 
handmatig inloggen. Hiervoor komt vanaf 
2018 een app op de markt. Ook blijft de 
mogelijkheid bestaan online in te loggen met 
gebruikmaking van upgraded toll terminals.

Meer informatie over 
de diverse 
inlogmogelijkheden 
voor tol afrekenen 
vindt u op blz. 5 en 8 
t/m 9. 

MEER KILOMETERS

BEWEZEN KWALITEIT
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Automatisch 
inloggen kent veel 
voordelen. Hier 
komt u ze te weten. 

Transportondernemingen en hun 
chauffeurs kunnen zich volledig op hun 
core business blijven richten. OBU’s 
vormen de all-in-one oplossing voor alles 
wat met tol afrekenen te maken heeft. 
Automatisch, simpel en betrouwbaar.

Voor veelrijders blijft de OBU het meest 
comfortabele afrekensysteem. Zoals iedereen 
weet die automatisch inlogt, bespaart een 
OBU tijd en ook geld. Waar het op neer komt is 
dat een OBU betrouwbaar is en hoge kwaliteit 
biedt. Ook na de uitbreiding met de Duitse 
regionale wegen kunt u op uw OBU blijven 
vertrouwen. Reeds geïnstalleerde OBU’s 
kunnen ondanks de aanzienlijke uitbreiding 
met andere toltrajecten gewoon in gebruik 
blijven. 

Bedrijven die vanaf 2018 aan het tolsysteem 
gaan deelnemen, moeten van tevoren 
beslissen hoe ze hun tol willen gaan 
afrekenen. Voor bedrijven die vaak van 
tolwegen gebruik maken verdient het de 
voorkeur om hun tol af te rekenen via 
automatisch inloggen met een OBU. Deze 
bedrijven moeten zich eerst online bij het Toll 
Collect klantportal registreren om een OBU te 
laten installeren.

Daarna kunnen ze hun voertuigen online 
registreren, waarna de vervoerder naar 
een servicepartner gaat die de OBU 
installeert. Toll Collect levert de OBU 
gratis; de vervoerder betaalt alleen 
installatiekosten.

MORE KILOMETRES HANDIG EN SNEL

PROVEN QUALITY DE ON-BOARD UNIT
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De OBU blijft even betrouwbaar – alle 
reeds geïnstalleerde toestellen kunnen 
ook na de uitbreiding van het tolnetwerk 
gewoon in gebruik blijven.

Het opnemen van 40.000 kilometer aan B-
wegen stelt het tolsysteem voor nieuwe 
uitdagingen. Vergeleken met snelwegen zijn 
regionale wegen vaker en sneller aan 
verandering onderhevig, bijvoorbeeld als 
gevolg van nieuwe aanleg, afsluiting of een 
toegangsverbod. Dit betekent dat de data 
die voor het innen van tolheffingen benodigd 
zijn vaker en op kortere termijn zullen 
wijzigen dan nu. Daarom heeft Toll Collect 
upgrades aangebracht in het automatisch 
inloggen met een on-board unit. Vroeger 
stuurde de OBU berekende tolbedragen via 
een mobiel netwerk door naar een 
computercentrale. Straks sturen ze alleen 
de rit- en voertuiggegevens die relevant zijn 
voor het innen van tol naar het datacentrum. 
Pas daarna wordt hier de uiteindelijke tol 
berekend.

Verbeterd systeem: nu volautomatisch.

Met ingang van najaar 2017 worden on-
board units steeds meer overgezet op 
centraal innen van tolheffingen. Hiervoor 
hoeven vervoerders, chauffeurs of 
logistieke ondernemingen niets te doen. 
Nadat de conversie voltooid is, wordt deze 
zichtbaar in de vorm van een nieuw venster 
dat op de display van de on-board unit 
verschijnt.

Het uniforme akoestische signaal dat nu 
nog klinkt bij gebruik van een toltraject 
verdwijnt. Straks wordt alleen het aantal 
assen en type service tijdens de rit 
aangeduid (zie afbeelding). Het volgende 
blijft echter bestaan: een groene LED-
aanduiding betekent voor de chauffeur dat 
de tol correct is geïnd. Via het klantportal 
kan individuele ritinformatie worden 
opgevraagd.

Huidige display Display straks

UPGRADE

AUTOMATISCH INLOGGEN
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Bij Toll Collect krijgen bescherming en 
veiligheid van gegevens altijd voorrang.

Met het invoeren van de Duitse 
tolwegenwet (BFStrMG) regelt de Duitse 
overheid al sinds 2004 uitgebreide 
gegevensbescherming. Krachtens deze wet 
mogen toldata alleen voor het innen van 
tolgelden worden aangewend en verwerkt. 
Een zeer hoog beschermingsniveau wordt 
bewerkstelligd door strenge wettelijke 
voorwaarden. Het volgende is hierbij van 
belang: gebruik alleen voor specifieke 
doeleinden, direct wissen, een verbod op 
het doorsturen van gegevens aan derden 
en het voorschrift dat data door beveiliging 
niet kunnen worden geconfisqueerd. Zelfs 
na de upgrade blijft het tolsysteem alleen 
een afrekensysteem!

Technische upgrades en 
gegevensbescherming hand in hand. 

De Duitse overheid heeft een wet 
goedgekeurd op grond waarvan het 
tolsysteem met circa 40.000 kilometer B-
wegen wordt uitgebreid. Daarom wordt het 
Duitse tolsysteem voor truckvervoer op de 
nieuwe eisen voorbereid. 

Om de huidige beschermings- en         
beveiligingsniveaus voor data te kunnen 
handhaven werken ingenieurs en 
softwaredeskundigen nauw samen met 
experts op gebied van dataprotectie. 
Daarbuiten blijft Toll Collect insteken op 
het uitgangspunt van minimale data-
aanmaak en zuinigheid in gebruik van 
data om iedereen het hoogste 
beschermingsniveau te kunnen bieden.

Toll Collect voert de  industriële norm voor wissen van 
gegevens als pilot in conform de uitgangspunten voor 
gevensbescherming 

Samen met Toll Collect wierp het Duits Normeringsinstituut 
(DIN) zich in 2011 op het onderwerp “wissen conform 
uitgangspunten voor databescherming” en publiceerde in 2016 
de “Richtlijn voor het ontwikkelen van een wisconcept met 
afgeleide wistermijnen ten aanzien van persoonsgebonden 
data”, bekend als DIN 66 398. Toll Collect toonde vervolgens 
de praktische bruikbaarheid van deze richtlijn aan. Het door 
Toll Collect ontwikkelde wisconcept komt exact overeen met 
de DIN-norm die in de Duitse industrie geldt voor 
wisconcepten.

UPGRADED ONZE GARANTIE

AUTOMATIC LOG-ON ALL-IN GEGEVENSBESCHERMING
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Sneller, simpeler, comfortabeler: Vanaf 
2018 biedt het upgraded handmatig 
inlogsysteem voor tol afrekenen iedere 
gebruiker de optimale toegangsoptie 
voor zijn behoeften en wensen.

Met upgraded handmatig inloggen kan de 
gebruiker ook gewoon via internet of bij de 
tolterminal blijven inloggen. Nieuw is de 
inlogoptie met de app. De diverse 
inlogopties kennen veel voordelen, zoals:

- plannen op adres en type voertuig met
opgave van plaats van vertrek en
bestemming en tussenstops. Dus
routeplanning op maat, inclusief tolvrije
wegen.

- Straks kan elke gebruiker alle
beschikbare inlogopties gebruiken zonder
zich eerst bij Toll Collect te moeten
registreren.

- Het is dan zelfs mogelijk om tevoren in te
loggen voor een rit en deze rit vervolgens
onderweg met de app te annuleren.

- Dankzij de inlogopties met app of
online hoeft er niet langer bij de
tolterminal te worden gestopt, wat
tijdsbesparing oplevert.

Straks inloggen en afrekenen op 
elke gewenste locatie met behulp 
van de gemakkelijke nieuwe app.

- De app van Toll Collect bij invoer van
het nieuwe uitgebreide tolsysteem is
de meest flexibele toegang tot
handmatig inloggen. De gebruiker kan
straks op elke gewenste plaats en tijd
gewoon inloggen, zelfs met een
smartphone of tablet in een
geparkeerd voertuig.
De app komt gratis beschikbaar in de
gebruikelijke app stores (Android, iOS,
Windows Phone).

Online inloggen en direct afrekenen

Buiten de app en tolterminals biedt Toll 
   Collect nu al de mogelijkheid tot 
automatisch inloggen. Evenals met de 
geplande app 2018 kan straks ook vanuit 
elke locatie worden ingelogd. Dat kan 
met elk apparaat (PC of tablet) met 
internettoegang, ongeacht het type 
gebruiker.

Tol
aan de

terminal

Tol

TERMINAL, ONLINE, EN NU OOK .........  ACCESS TOO

HANDMATIG INLOGGEN
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Toll   online
Tol

via app

Upgraded tolterminals in Duitsland en 
grensregio's, met nieuwe 
dienstverlening aan de klant.      

In aanvulling op de app en online inloggen 
komen er circa 1.100 nieuwe tolterminals 
aan de grens, voornamelijk bij grote 
tankstations, truckstops en 
wegrestaurants. Ze komen in de plaats 
van de bestaande terminals, die geleidelijk 
worden ontmanteld. Zoals bij alle andere 
handmatige inlogsystemen kunnen routes 
ook bij de nieuwe terminals punt voor punt 
worden bepaald. met inbegrip van tolvrije 
wegen. Een mogelijkheid die bij handmatig 
inloggen nu nog niet bestaat. Ook kunnen 
tussenstops worden ingevoerd.

Voor niet-geregistreerde gebruikers komt 
er bij upgraded handmatig inloggen nog 
een service bij: wie als geregistreerde of 
niet-geregistreerde klant een online 
account aanmaakt kan frequent handmatig 
ingelogde voertuigen en frequent verreden 
routes opslaan.

Zo wordt inloggen nog efficiënter en 
bespaart de klant tijd. Via de app of online 
     applicatie kan de klant zijn opgeslagen 
gegevens altijd beheren en wissen.

Nieuw afrekensysteem: online in plaats 
van cash

Bij maximaal 800 van de nieuwe 
tolterminals kan straks nog in contanten 
worden afgerekend. Ook biedt Toll Collect 
dan ook een betaaloptie met een 
paysafecard in plaats van cash. 
Paysafecard is een elektronisch prepaid 
betaalsysteem waarmee een ingelogde 
gebruiker kan afrekenen via PC, tablet of 
app. De kaart is tegen contante betaling te 
koop bij diverse presale locaties zoals 
bepaalde tankstations, postkantoren of 
kiosken.

TERMINAL, ONLINE AND NOW MOBILE .............. MOBIEL TOEGANG

MANUAL LOG-ON
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Ook na de uitbreiding met alle andere 
Duitse verkeerswegen moet controle 
op feitelijke en correcte betaling van 
tol op truckvervoer op deze wegen 
mogelijk zijn.

Hiervoor komen er langs de B-wegen 
controlezuilen bovenop de bestaande 
mobiele controles op handhaving door de 
BAG, de Duitse instantie voor 
goederenvervoer. Op deze 
verkeerswegen komen geen tolpoorten. 
De zuilen beschikken over technische 
eigenschappen soortgelijk aan die van de 
tolpoorten op de autobahn. Maar in 
tegenstelling tot tolpoorten staan de 
zuilen uiteraard niet boven elke rijbaan 
maar langs de weg, waardoor ze beter 
passen in het landelijk karakter.

voegen in de veelal 

Hierdoor blijft de invloed op milieu en 
natuurlijke omgeving minimaal.

De zuilen zijn GEEN snelheidscamera’s! Ze 
zijn er uitsluitend om te controleren of de tol 
op truckvervoer vanaf 7,5 ton maximum 
toegestaan gewicht correct is betaald. De 
zuilen zijn bijna vier meter hoog en hebben 
een andere kleur dan snelheidscamera’s.

Technologie en werkwijze van de 
controlezuil
Controlezuilen zijn op een vaste plek langs 
de rijbaan aangebracht. Bij het passeren 
van een voertuig controleren ze of het 
voertuig tolplichtig is. Evenals bij tolpoorten 
bevat de Duitse tolwet verkeerswegen 
(BFStrMG) strenge voorschriften voor het 
detecteren van voertuigen bij 
controlezuilen. Alleen gegevens afkomstig 
van trucks vanaf 7,5 ton maximum gewicht 
die worden verdacht van het niet- of niet 
correct voldoen van tolheffingen worden 
zoals nu ook al gebeurt naar een 
controlecentrale doorgestuurd. Alle overige 
data worden direct gewist.  

In plaats van de 
bekende tolpoorten op 
de autobahn komen er 
nieuwe 
handhavingszuilen 
langs de overige Duitse 
verkeerswegen.

HANDHAVING LANGS DE DUITSE B-WEGEN ADS

NIEUWE CONTROLEZUILEN

Autobahn Verkeersweg
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Langs de Duitse 
B-wegen 
worden straks 
nieuwe 
controlezuilen 
geplaatst. 

Vervaardiging controlezuilen

De productie van de meer dan 600 
controlezuilen startte zomer 2017. De 
locaties werden samen met de gebruikers 
bepaald, waarbij men heeft gelet op de 
mogelijkheid van elektrische aansluiting en 
verbindingen voor telecommunicatie.  

De  goedkeuringsprocedure werd 
aan het betreffende regionale 
bestuur voorgelegd. Dankzij 
nieuwe installatieprocedures 
kunnen eventuele wegafsluitingen 
tot een minimum worden beperkt.

ENFORCEMENT ON FEDERAL TRUNKR 

NEW ENFORCEMENT PILLARS
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Addressen en 
contact: 
Toll Collect GmbH 
Customer Service 
Postfach 11 03 29 
10833 Berlin 
service@toll-collect.de

Meer informatie:
www.toll-collect.de
www.mauttabelle.de
www.bmvi.de
www.bag.bund.de
www.toll-collect-blog.de 
www.youtube.com/user/
TollCollectVideo
www.facebook.com/TollCollect 

Met dank aan:
Toll Collect GmbH, Fotolia

Druk:
Toll Collect GmbH 
Communicatie
Martin Rickmann 
(verantwoordelijk krachtens de 
Duitse perswet)
Linkstraße 4 · 10785 Berlin 
www.toll-collect.de
 presse@toll-collect.de          Datum: 
mei 2017

Productie en ontwerp: 
SpiessConsult GmbH & Co. KG




