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Vanaf 1 april 2016 moeten alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton uitgerust zijn met een OBU (On Board 
Unit) wanneer ze op Belgische wegen rijden. OBU's kunnen worden besteld via de webgebaseerde Road 
User Portal (RUP) op satellic.be, waarna de OBU's naar de weggebruiker worden verzonden. De OBU kan 
echter ook worden verkregen in een van de servicepunten verspreid over België en in de buurt van 
grensovergangen naar de buurlanden. 
 
Uw On Board Unit kan door middel van een vaste kabel ook permanent worden verbonden met het 
elektrische systeem van het voertuig. Een vast bedrade installatie heeft verschillende voordelen:  

 comfort, want de OBU wordt automatisch in-/uitgeschakeld wanneer het contact wordt aan-
/afgezet; 

 veiligheid, want minder bediening en geen draden in de bestuurderscabine nodig; 

 betrouwbaarheid van de stroomverbinding. 
OBU's worden standaard geleverd met een stekker voor de sigarettenaansteker. 
 
 
 

 Wie kan een vaste OBU installeren? 
Kits voor vaste installatie zijn verkrijgbaar bij VDO of Phelect. Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website van Satellic. 
 
 

 Hoe werkt het? 
Kits voor vaste installatie bestaan uit een kabel met voorgeïnstalleerde connector, een beschermhuls 
en een handleiding. 
 
Om de kabel te bevestigen, wordt het klepje van het batterijvak van de OBU verwijderd, de kabel 
vervangen, het klepje  gesloten en de kabel verbonden met het voertuig. Er moeten drie draden worden 
aangesloten: plus, aarding, contact. Dankzij de verbinding met het contact schakelt de OBU automatisch 
in wanneer de motor wordt gestart. De OBU wordt bevestigd met zuignappen of dubbelzijdige tape 
(dubbelzijdige kleefband of velcroband).  
 
Voor ADR/ATEX-voertuigen (transport van gevaarlijke goederen) kan elke dienst die in dergelijke 
voertuigen een tachograaf installeert, ook de OBU installeren. 
 
 

 Aansprakelijkheden en certificering 
Satellic kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten, aansprakelijkheden, kwesties rond 
intellectueel eigendom, boetes, verlies van tolinkomsten, tijdsverlies, gevolgschade enz. ten gevolge 
van uitgevoerde werken, gebruikte materialen of andere schade veroorzaakt door de vaste installatie-
activiteit. 
 
Alle aansprakelijkheden berusten bij de gebruiker, want hij is verplicht de goede werking van het 
tolheffingssysteem en de OBU te 
ondersteunen. 
 

 

 Teruggave van de OBU 
Als u gekozen heeft voor een vaste installatie 
van uw OBU, kunt u de OBU zonder de 
externe voedingskabel en oplaadbare batterij 
teruggeven. De verzegeling van de OBU mag 
enkel geopend worden om de externe 
voedingskabel te vervangen en de batterij te 
verwijderen.  


