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FLASH Nr. 50 - 29/04/2020 

VIAPASS GATE: 
Problemen met OBU’s van Satellic door laatste update: 

Satellic zal zijn verantwoordelijkheid nemen 
 

Ingevolge de oproep van UPTR heeft Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass, bevestigd 

dat Satellic zijn verantwoordelijkheid zal opnemen tegenover hun klanten. 

Onderstaand kan u integraal het bericht van Viapass terugvinden. 

Voor UPTR is het feit dat de controleautoriteit het falen van de update van de OBU’s door Satellic 

veroordeelt, het bewijs van een fout in hoofde van de belastinginner. Op basis hiervan zou het mogelijk 

moeten zijn om een eerlijke schadevergoeding te verkrijgen voor de geleden verliezen en gederfde 

opbrengsten. De situatie voldoet aan de vereisten van de klassieke foutaansprakelijkheid (zoals 

toegelicht in onze flash nr. 48 van gisteren). 

Geblokkeerde upgrade OBU’s Satellic: correctie maatregelen. 

De software upgrade die vanaf 23 april voor problemen zorgde bij verschillende Satellic OBU’s werd stilgelegd. 

Gebruikers lopen geen risico op onterechte boetes. 

Einde vorige week heeft dienstverlener Satellic een update doorgevoerd op de software van zijn On Board Units 

(OBU). Dit zorgde er echter voor dat een aantal OBU’s blokkeerde.  In het totaal gaat het op dit moment over 867 

toestellen op 77.000 uit de eerste golf updates. 4000 toestellen uit de eerste golf werden nog niet aangeschakeld 

door hun gebruikers. 

Viapass heeft de dienstverlener verzocht zijn verantwoordelijkheid in deze op te nemen, en volgende concrete 

maatregelen zijn van toepassing: 

–             Het updateproces werd onmiddellijk stilgelegd bij vaststelling van het probleem op vrijdagmorgen 

24/04/2020. 

–             Viapass en de Gewestelijke Overheden zorgen ervoor dat gebruikers met getroffen Satellic OBU geen 

onterechte boete krijgen als ze op dat moment met hun voertuig op de openbare weg reden. 

–             Satellic zal alle getroffen gebruikers rechtstreeks contacteren, en ervoor zorgen dat waarborgen zeer 

snel (10 werkdagen) worden teruggestort. Dit geldt ook voor pre-paid bedragen op de OBU. 

–             Satellic moet een faire compensatie aanbieden aan getroffen gebruikers 

–             De fout in de update zal worden gecorrigeerd, en de correctie zal pas worden uitgerold als alles opnieuw 

werd getest. 

Meer informatie en details op de website van de provider Satellic via deze link: 

https://www.satellic.be/nl/news/misgelopen-update-op-sommige-obus 

https://www.satellic.be/nl/news/misgelopen-update-op-sommige-obus

