
 
  

Facturatie BE TOLL 



Na te hebben ingelogd op de RUP van Satellic. 
Vindt u onder de button “Mijn Facturen” alle info aangaande gefactureerde 
bedragen/voertuig.  



Bij aanklikken van “Nederlands” krijgt u een overzicht van de bedragen per box/voertuig.  
Dit bedrag is incl. Waalse BTW. (niet uitgesplitst) Zie volgende slide voor  vb. 
 



Overzicht van alle nummerplaten en hun verbruik/periode. 
Bedrag is incl. BTW voor Waals Gewest. (niet uitgesplitst)  



Bij aanklikken van “Zien” krijgt u een overzicht van het voertuig en het bedrag dat voor deze 
periode moet voldaan worden aan DKV.  
Dit bedrag is gelijk aan het bedrag vermeld op de  DKV “Statement of account”  
 
 



Totaal bedrag voor deze periode = DKV “Statement of Account”  
 

Voor details / facturen / wagen te zien en te downloaden klikt men op de nummerplaat. 
Het boven vermelde “Totaal bedrag”  = “Statement off account “ van DKV  



Onder iedere nummerplaat  is de volgende info beschikbaar: 
1. Overzicht voertuig 
2. Aanslagbiljet Brussel 
3. Aanslagbiljet Vlaanderen 
4. Factuur Wallonië. (nodig voor BTW recuperatie) 
5. Gedetallieerd  rit overzicht  



Overzicht van het voertuig op de verschillende Gewesten. Met opsplitsing van 
BTW op Waals grondgebied.  
!! Document  is  NIET  bruikbaar voor  terugvordering van BTW !! 

Printscreen “overzicht voertuig”  



Originele “SOFICO” factuur vind men onder  “factuur  Wallonië”. Deze moet gebruikt 
worden om de BTW terug te vorderen.   Vandaag niet mogelijk om een gecummuleerde 
factuur te downloaden. Maw. U moet  separaat voor alle nummerplaten deze factuur 
downloaden . 



 Printscreen  “factuur SOFICO” 

Factuur van SOFICO, te gebruiken om BTW terug te vorderen. 



 
Samenvatting: 
 
Wat te doen met DKV “Account of Statement” en de Facturen van de Gewesten? 
 
 
1. Login op RUP Satellic met uw account gegevens 
2. Ga naar  “Mijn facturen” 
3. Kies de gewenste periode  
4. Download de facturen / voertuig voor alle gewesten. 
5. Boek deze af tegen het  “statement of account” van DKV 
6. Vorder doormiddel van de officiele SOFICO factuur uw BTW terug voor het 

Waalse gewest. 
 
 
 
 
 
 


