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1

Niet-tolplichtige voertuigen:
Registratie

2
3

I Aanvrager
Vul dit formulier a.u.b. volledig in met behulp van een computer. Als
u niet over een computer beschikt, gebruik dan goed leesbare
drukletters Kruis a.u.b. aan wat van toepassing is. Verplichte
invulvelden worden gekenmerkt door een *.
Klantgegevens
Bedrijf (met rechtsvorm) of naam
MB-nummer
(indien voorhanden)
Adres
Straat, huisnummer
Postbus
Postcode
Plaats
Land
Website
Contactpersoon
Aanhef
De heer
Mevrouw
Naam, voornaam
Telefoon
(a.u.b. landnummer, netnummer, abonneenummer)
Fax
(a.u.b. landnummer, netnummer, abonneenummer)
E-mail
II. Opdracht tot registratie
De volgende voertuigen of voertuigcombinaties moeten als niettolplichtig worden geregistreerd.
Indien nodig a.u.b. pagina kopiëren
Voertuig
Nationaliteitskenteken (landenkenteken)
Officieel kenteken motorrijtuig
Voertuig- en opbouwtype
Toegelaten totaalgewicht van het motorvoertuig vanaf 7,5 t
Ja / Nee
Eventueel het kenteken van een voortdurend gekoppelde aanhanger
(een afzonderlijke registratie van aanhangwagens is niet mogelijk)
Reden voor registratie (zie overzicht pagina 4)
Ander voertuig (8n) hier beschrijven
Registratieduur van minder dan 2 jaar gewenst?
Ja, tot (DD.MM.JJJJ)
Denk aan de kopie van het kentekenbewijs deel I en eventuele
andere bewijzen (zie pagina 4) voor elk voertuig.
III. Verklaring
Ik verklaar dat
• ik houder van de aangegeven motorvoertuigen ben en dat elk
voertuig in de geselecteerde registratieperiode permanent en niet
slechts tijdelijk onder de vrijstellingsvoorwaarden valt,
• bij het voorleggen van een reden voor registratie in
overeenstemming met de cijfers 1, 2 a en 3 tot 7 de aangegeven
bestemming van het motorvoertuig aan de buitenkant duidelijk
herkenbaar is,
• in geval van een registratiereden zoals in cijfer 8-10 het voertuig
noch bouwtechnisch voor commercieel goederenverkeer of
fabrieksverkeer is bestemd, noch hiervoor wordt gebruikt. Het
voertuig is noch door zijn constructie (voertuig- en opbouwtype)
bedoeld voor goederenverkeer, noch wordt het gebruikt voor
goederenverkeer zoals bedoeld in §1 van de Duitse wet betreffende
het goederenverkeer (GüKG). Het gebruik van het voertuig in het
commerciële goederenverkeer of fabrieksverkeer is reden voor
uitsluiting van de registratie.
Ik ben ervan op de hoogte dat
• ik zelf verantwoordelijk ben voor de daadwerkelijke en wettelijke
correctheid van de gegevens (principe van zelfverklaring),
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• de registratie voor maximaal twee jaar wordt uitgevoerd en ik
verplicht ben, Toll Collect over eventuele wijzigingen (bijv. om- of
afmelding) of het wegvallen van de voorwaarden voor vrijstelling
voor elk voertuig onmiddellijk te informeren,
• deze registratie van door mij aangegeven voertuigen en
voertuigcombinaties juridisch gezien geen erkenning inhoudt 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.
Ik ben mij ervan bewust, dat
• de bevoegde instanties het recht hebben op elk willekeurig
moment de juistheid van de door mij opgegeven gegevens te
controleren,
• het door opzet of nalatigheid niet of niet tijdig betalen van de tol
kan worden bestraft met een geldboete tot 20.000 €, en dat indien
als strafbaar feit bedrog kan worden bewezen (§ 263 StGB van het
Duitse wetboek van strafrecht) de kans bestaat op een geld- of
vrijheidsstraf tot maximaal vijf jaar alsmede het naheffen van de niet
afgedragen tolgelden.
Ik verklaar dat alle opgaven volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Toll Collect zal de door mij in het kader van deze opdracht verstrekte
gegevens alleen verwerken en gebruiken voor registratiedoeleinden
voor de tolplichtvrijstelling. Daarvoor zal Toll Collect de gegevens
inclusief de afzonderlijk voorgelegde documenten ook aan de Duitse
rijksdienst voor goederenverkeer (BAG) overmaken. Ik ga ermee
akkoord dat Toll Collect de gegevens die in het kader van deze
opdracht zijn verzameld, verwerkt en gebruikt. Bovendien ga ik
ermee akkoord dat Toll Collect deze gegevens overmaakt aan de
Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG).
Ik ben ervan op de hoogte dat ik deze inwilliging met uitwerkingen
voor de toekomst op elk moment kan herroepen. Hiervoor kunt u een
schrijven richten aan Toll Collect, Customer Contact / Kontrolle,
10875 Berlin, Duitsland of via fax versturen naar het nummer: +49 30
74077 7332.
Plaats, datum
Handtekening en evt. Firmastempel
Stuur a.u.b. het volledig ingevulde formulier inclusief bijlagen met
een rechtsgeldige handtekening en firmastempel naar het volgende
adres:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Duitsland
of fax het naar het nummer:
+49 30 74077 7332
IV. Bijlage registratieredenen (niet terugsturen)
Vul de registratiereden voor elk voertuig in op pagina 2 (veld 29).
Nr.
Voertuigsoort
Bewijsstukken (voeg steeds een kopie van het kentekenbewijs deel I
toe)
1. Voertuig van de politieautoriteiten
vergunning van politieautoriteit vereist
2a. Voertuig van de Bescherming Bevolking of de Rampendienst
hiervoor is een vergunning van het Rijksbureau Technische
Hulporganisaties of een andere overeenkomstige overheids- of
daarvoor aangewezen privé-instantie noodzakelijk – dit zijn onder
meer de Arbeiter-Samariter-Bund
(arbeidersbarmhartigheidsverbond), de Duitse vereniging ter redding
van drenkelingen, het Duitse Rode Kruis, de Johanniter-Unfall-Hilfe
(ongevallenhulp van de johannieters), de Malteser-Hilfsdienst
(hulporganisatie voor gezondheidszorg, rampendienst en EHBO) en
alle buitenlandse zusterorganisaties
2b. Voertuig voor het transport van humanitaire hulpgoederen
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.
Voeg geschikte bewijsstukken toe, bijv. vrijstelling van de
vennootschapsbelasting (algemeen nut/liefdadigheid), laadlijst,
belastingvrijstelling volgens § 3 nr. 5a van de Duitse wet op de
motorrijtuigenbelasting (KraftStG).
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3. Voertuig van de brandweer
hiervoor is een vergunning als beroeps-, vrijwillige- of
bedrijfsbrandweer vereist
4. Voertuig van een andere nooddienst
voertuig moet een vergunning tot het verrichtten van nooddiensten
bezitten en over het algemeen alleen zijn te gebruiken voor het
verrichtten van nooddiensten, hierbij moet het bedrijf een
zelfstandig georganiseerde nooddienst in paraatheid hebben resp.
via verdragen een koppeling met nooddienstorganisaties op een
hoger niveau hebben, waarbij de werkzaamheden van de nooddienst
een spoedkarakter hebben dat vergelijkbaar is met dat van de
brandweer
5. Voertuig van de overheid
vergunning als overheidsvoertuig noodzakelijk
6. Voertuig voor de dienst wegenonderhoud en
wegenwerkzaamheden
Voertuig dat uitsluitend en permanent wordt gebruikt voor
wegenonderhoud en wegwerkzaamheden, inclusief voertuigen voor
reiniging en winterdienst. Toelating op een publiek-rechterlijk
regionaal openbaar lichaam of een particuliere onderneming vereist;
gebruik in opdracht van de overheid steeds uitsluitend voor deze
doeleinden. Voeg een kopie van een belastingvrijstelling toe volgens
§ 3 nr. 3 of volgens § 3 nr. 4 van de Duitse wet op de
motorrijtuigenbelasting (KraftStG).
7. Voertuig voor kermis- en circusdoeleinden
Voertuig dat uitsluitend wordt gebruikt voor kermis- en
circusdoeleinden (bijv. Woonmobiel, motorvoertuig voor verkoop-,
schiet-, loterij- of apparatuurwagens). Voeg een kopie van een
belastingvrijstelling toe volgens § 3 nr. 8 van de Duitse wet op de
motorrijtuigenbelasting (KraftStG) en een kopie van de kaart voor
reizende handel.
7a. Land- en bosbouwvoertuig met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van 40 km/h
Invullen onder letter "T" in het rijbewijs. Werkzaam als land- of
bosbouwer resp. loonbedrijf in land- of bosbouwsector. Verzekering
dat uitsluitend producten en relevante benodigdheden worden
getransporteerd die gebruikelijk zijn in land- en bosbouwbedrijven.
7b. Elektrisch aangedreven voertuigen
Elektrisch aangedreven voertuigen zoals bedoeld in § 2 nr. 1 van de
Duitse wet inzake elektromobiliteit (EmoG); dit zijn puur op accu's
werkende elektrische voertuigen, van buitenaf oplaadbare hybride
elektroauto's of brandstofcelauto's.
7c. Voertuigen op aardgas (uiterlijk tot 31 december 2020)
Bewijs van aandrijving met aardgas: CNG (Compressed Natural Gas)
of LNG (Liquefied Natural Gas), bivalente aandrijving ook mogelijk.
Aandrijving met LPG (Liquefied Petroleum Gas - vloeibaar gas) echter
niet.
8a. Tentoonstellingsvoertuig
8b. Verkoopvoertuig
8c. Werkplaatsvoertuig
Er zijn duurzame vast ingebouwde voorzieningen voor de
overeenkomstige doeleinden vereist. Voeg a.u.b. bewijsmateriaal in
de vorm van foto’s bij.
8d. Woonwagen
8e. Omroep- en reportagewagen
8f. Voertuig voor medisch onderzoek
Invoer in toelating vereist.
8g. Zelfrijdende werkmachine of trekkers voor opleggers, die
uitsluitend in voertuigcombinaties met een
trekkeraanhangerwerkmachine wordt gebruikt.
Bijv. kraanwagen, betonpomp of trekker voor opleggers met een
werkmachine voor trekkeraanhangers. Voeg ook een kopie toe van
het kentekenbewijs deel I van de aanhangerwerkmachine.
8h. Rioolreiniger of tankreiniger
Invoer in toelating als zelfrijdende werkmachine of als speciaal
motorrijtuig. Geen transport van afval.
8i. IJkvoertuig
Speciaal voertuig (evt. met uitzonderingsvergunning conform de
StVZO – de Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer)
8j. LOF landbouwtractor en landbouwmachine
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Invoer onder punt J (voertuigklasse) de met “87” of “89” en onder lid
4 (soort opbouw) met cijfer “1000”. Voeg bewijsmateriaal in de vorm
van foto’s toe. Oude voertuiggegevens: Invoer met sleutel-nr. 8710.
8k. LOF landbouwtractor apparatuurwagen
Invoer onder punt J (voertuigklasse) de met “87” of “89” en onder lid
4 (soort opbouw) met cijfer “2000”. Voeg bewijsmateriaal in de vorm
van foto’s toe. Oude voertuiggegevens: Invoer met sleutel-nr. 8720.
8l. Historisch voertuig (met speciaal kenteken, met toegekende
bedrijfsvergunning als oldtimer)
Toelating met speciaal kenteken “H” of met een rood kenteken
beginnend met “07”
8m. Rijschoolvoertuig
Voertuig dat steeds uitsluitend voor opleidingsdoeleinden wordt
gebruikt en met een dubbele bedieningsinrichting is uitgerust. Voeg
een kopie toe van het kentekenbewijs met invoer van een dubbele
bedieningsinrichting of een attest daarvan.
8n. Ander voertuig
Op pagina 2 in veld 30 afzonderlijk beschrijven en foto’s toevoegen.
9. Testvoertuig
Invoer in toelating conform § 19 lid 6 StVZO of bewijs van een
uitzonderlijke toelating conform § 70 lid 1 StVZO.
10. Paardentransporters met groot wooncompartiment
Er zijn permanente vaste inrichtingen in het voertuig vereist voor de
betreffende doeleinden. Het wooncompartiment moet minstens 50%
van de nutsruimte bedragen. Voeg bewijsmateriaal in de vorm van
foto’s toe. Het voertuig wordt niet in combinatie met een
transportaanhanger gebruikt.
* Verplicht invulveld
De opgegeven bestemming moet aan de buitenkant van het voertuig
goed te herkennen zijn.
Ik geef toestemming. (Alleen bij de online-registratie)
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