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Vult u a.u.b. alleen het Duitstalige formulier in. Dank u!

Informatie voor gebruikers van niettolplichtige voertuigen
Niet-tolplichtige voertuigen
Volgens § 1 lid 1 en 2 van het Duitse Bundesfernstraßenmautgesetzes
-BFStrMG (de Duitse wegenverkeerswet die gaat over de tol op
rijkswegen) zijn bepaalde voertuigen resp. voertuigcombinaties niettolplichtig.
Hieronder vallen de volgende van tol vrijgestelde voertuigen:
• Autobussen,
• Voertuigen van de strijdkrachten,
• Politievoertuigen,
• Voertuigen van de Bescherming Bevolking en de Rampendienst,
• Voertuigen die worden ingezet ten behoeve van het algemeen nut
of voor liefdadige organisaties voor het vervoeren van humanitaire
hulpgoederen die dienen voor het verlichten van een noodsituatie.
• Voertuigen van de brandweer,
• Voertuigen van andere nooddiensten,
• Voertuigen van de bondsregering,
• Voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor wegenbouw en het
onderhoud van wegen, inclusief voertuigen voor wegenreiniging
zoals strooivoertuigen en sneeuwploegen,
• Voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor kermis- en
circusdoeleinden,
• Land- of bosbouwvoertuigen met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid 40 km/h die door land- of bosbouwbedrijven en
dienovereenkomstige loonbedrijven worden ingezet voor het
gebruikelijke transport van producten of relevante benodigdheden
in de land- en bosbouw,
• Elektrisch aangedreven voertuigen zoals bedoeld in § 2 nr. 1 van de
Duitse wet inzake elektromobiliteit (EmoG),
• Voertuigen op aardgas (CNG of LNG), uiterlijk tot 31 december 2020
(geen LPG)

De registratieduur is maximaal twee jaar. Deze kan aansluitend
worden verlengd. Registraties die voor afloop van de
registratietermijn niet worden verlengd, verstrijken automatisch.
Aanvraagformulieren
Op de website van Toll Collect vindt u drie formulieren. Hiermee kunt
u de:
registratie,
verlenging van uw registratie,
deregistratie
van niet-tolplichtige voertuigen aanvragen.
Vul het formulier volledig in. De ingevulde formulieren stuurt u
ondertekend met fotokopieën van alle voertuiggegevens
(kentekenbewijs deel I) en de betreffende bewijsstukken naar Toll
Collect.
Voor verlengingen geldt een vereenvoudigde procedure: Is er
inhoudelijk niets veranderd in de papieren sinds de eerste
registratie, dan hoeft u niet opnieuw een kopie bij te voegen.
Stuur alle documenten ondertekend naar: Toll Collect GmbH,
Customer Contact/ Kontrolle, 10875 Berlin, Duitsland of fax ze naar
het nummer: +49 30 74077 7332.

Voertuigen die niet voor goederenverkeer zijn bestemd en er niet
voor worden gebruikt, zijn tolvrij.
Bij van tol vrijgestelde voertuigen moet te herkennen zijn dat de
motorrijtuigen voor het betreffende doel zijn bestemd.
Uitzonderingen hierop zijn bussen, voertuigen voor het transport van
humanitaire hulpgoederen, landbouwvoertuigen met een door de
constructie bepaalde maximumsnelheid van 40 km/h alsmede
elektrisch aangedreven voertuigen en voertuigen op aardgas.
Registratie
Autobussen en voertuigen van de strijdkrachten worden zelfstandig
door het tolsysteem herkend. Houders van andere niet-tolplichtige
voertuigen kunnen deze bij Toll Collect laten registreren, om onnodig
oponthoud door controles te voorkomen en naheffingen te
vermijden.
Voorwaarde voor een registratie is, dat het voertuig in de gekozen
registratieperiode permanent en niet slechts tijdelijk onder de
vrijstellingscriteria valt. De houder van een motorvoertuig heeft het
recht een verzoek tot vrijstelling in te dienen, in het geval van
voertuigen die bestemd zijn voor het transport van humanitaire
hulpgoederen kunnen ook buitenlandse voertuigen met
toestemming van de houder worden geregistreerd. Een afzonderlijke
registratie van aanhangwagens zonder motorvoertuig is niet
mogelijk.
Er bestaat geen registratieplicht. Uitzonderingen op de tolplicht
bestaan onafhankelijk van het wel of niet geregistreerd zijn. Deze
registratiemogelijkheid is een aanvullende dienstverlening van Toll
Collect GmbH en berust geheel op vrijwilligheid.
Deze registratie is gebaseerd op het principe van de zelfdeclaratie,
d.w.z. de indiener van het verzoek is
• zélf verantwoordelijk voor de feitelijke en juridische juistheid van
de verstrekte gegevens en
• verplicht Toll Collect onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen
van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens.
Deze registratie van voertuigen en voertuigcombinaties houdt echter
geen erkenning in van de vrijstelling van tol door Toll Collect GmbH
of het BAG (Bundesamtes für Güterverkehr – de Duitse rijksdienst
voor goederenverkeer), er kunnen dus geen rechten aan worden
ontleend.
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