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BIJLAGE BIJ ARBEIDSREGLEMENT : VOERTUIGVOLGSYSTEEM (TRACK AND TRACE) 
WAGENPARK STAD MENEN en OCMW MENEN  
 

1. Algemeen 

Onder voertuigvolgsysteem wordt verstaan: het elektronisch systeem dat toelaat om, in real-time, via 
het internet, alle dienstvoertuigen te lokaliseren en alle trajecten van de dienstvoertuigen in kaart te 
brengen. Zo krijgt het bestuur zicht op de GPS-positie van elke wagen, de afgelegde route, de 
kilometerstand, de snelheid en de richting van het voertuig. Deze gegevens worden automatisch 
geregistreerd. 
De gebruikers van de voertuigen moeten zich aanmelden door middel van een persoonlijke 
identificatie. 
 

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

§1. Dit reglement is opgesteld om het voertuigvolgsysteem in te voeren rekening houdend met de 
vereisten van  
-de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, naast  
-de bepalingen van de Grondwet ( artikel 22 ) en  
-het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ( in het bijzonder artikel 8 EVRM ).  
 
§ 2. Vertrekkend vanuit de behoeften van de goede werking van het stadsbestuur ( OCMW bestuur ) 
worden, in dit reglement, de principes van finaliteit, proportionaliteit en transparantie beschouwd als 
waarborgen die essentieel geacht worden voor de bescherming van de verwerking van de 
persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer van de personeelsleden. 

- Het principe van finaliteit van het gebruik van een voertuigvolgsysteem is vastgelegd in pt. 4 
over de doeleinden en deze zijn vooral ingegeven door economische motieven. 

- Door het principe van proportionaliteit garandeert dit reglement dat de werkgever, door zijn 
beheerders van het voertuigvolgsysteem, dit voertuigvolgsysteem niet zal aanwenden op een 
wijze die onverenigbaar is met de uitdrukkelijk omschreven doeleinden in pt. 4.  

- Het principe van transparantie vindt zijn uitwerking in het voldoen aan de 
informatieverplichting: dit reglement geeft informatie over de nagestreefde doeleinden (pt. 4), 
over het functioneren van het voertuigvolgsysteem (pt.7) en over diegenen die toegang 
hebben tot het systeem (pt.6), de rechten van het personeelslid om kennis te nemen van de 
gegevens en de informatie die door het voertuigvolgsysteem werden geregistreerd over het 
voertuig waar hij mee onderweg was, als chauffeur of als passagier, en de bewaartijd van 
deze gegevens.  

 
In zoverre het voertuigvolgsysteem een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer 
tot gevolg heeft, moet deze tot een minimum beperkt blijven. 

3. Toepassingsgebied 

Dit reglement geldt voor alle personeelsleden van stad Menen ( OCMW Menen ), als bestuurder of als 
passagier. Een dienstvoertuig eigendom van Stad of OCMW wordt enkel gebruikt voor professionele 
doeleinden.   

Het OCMW beschikt over een wagen die, via autodelen, ook uitgeleend wordt aan de bevolking, maar 
die wagen wordt gedurende de arbeidsuren ook ingezet als bedrijfswagen en kan gemonitord worden 
via de ‘ Cambio software ‘. 

4. Doeleinden 

Het voertuigvolgsysteem is opgevat als algemeen beheersysteem dat moet leiden tot het 
gemakkelijker behalen van volgende doelen: 
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- De arbeidsorganisatie efficiënter maken door de rijtijden en afstanden te optimaliseren en, 
waar mogelijk, in te korten ( strooiroutes;…); 

- Het opmaken van rapporten over de afgelegde trajecten (bijvoorbeeld bij discussie in verband 
met klachten, bij schadegevallen, ongevallen, …); 

- Een betere dispatch van het personeel bij dringende oproepen waardoor zowel tijdswinst als 
besparing op brandstof- en onderhoudskosten kan bekomen worden door het inzetten van de 
dichtstbijzijnde wagen; 

- In het kader van een actief beleid inzake preventie van arbeidsongevallen en 
verkeersveiligheid en het sensibiliseren inzake de naleving van de verkeersreglementering; 

- De verhoogde beveiliging van het voertuigenpark en hun lading o.a. tegen diefstal, joy-riding 
…; 

- Faciliteren van opmaak en opvolging van facturen voor diensten waarvoor gebruik gemaakt 
wordt van een voertuig. 
 

Het toezicht op de uitvoering van de taken, die zijn toevertrouwd aan de werknemers, gebeurt in 
verhouding tot bovenvermelde beoogde doelstellingen. 
 
Dit houdt in dat er geen constante controle is waarbij een permanente en systematische opvolging van 
de actuele gegevens gebeurt. De uitlezing van de gegevens, voornamelijk voor periodieke overzichten 
en globale rapportering, dient ook steeds te gebeuren met de bovenvermelde doelstellingen voor 
ogen. 
Gegevens uit het voertuigvolgsysteem kunnen evenwel gebruikt worden bij een gerechtelijk 
onderzoek of om misbruiken aan te tonen wanneer er al andere aanwijzingen zijn van misbruik. 

5. Rechten en verplichting van de werknemer 

Ieder personeelslid wordt via een personeelsvergadering ( indien rechtstreeks betrokken bij het 
voertuigvolgsysteem ) en deze bijlage bij het Arbeidsreglement op de hoogte gebracht van het 
voertuigvolgsysteem, de doeleinden en de modaliteiten. 
De werkgever verschaft deze informatie telkens via de onthaalbrochure aan elk nieuw aangeworven 
werknemer die in, de uitoefening van de taak, in aanraking komt met dit systeem. 

De werknemer is gerechtigd om onjuiste gegevens, die op hem betrekking hebben, te doen 
verbeteren. 

De werknemer kan de verwijdering van zijn persoonsgebonden gegevens vragen indien deze 
onvolledig, niet ter zake dienend of langer bewaard worden dan de toegestane duur. Elke werknemer 
mag de verwijdering van de gegevens vragen bij uitdiensttreding. 
 
De werkgever informeert de werknemer, binnen 10 werkdagen, over het al dan niet of in welke mate 
er gevolg gegeven wordt aan de het verzoek tot verbetering of verwijdering. 

De werknemer heeft de verplichting om de toepassing van het voertuigvolgsysteem tijdens de 
arbeidstijd mogelijk te maken. De werknemer moet de defecten aan het systeem onmiddellijk melden 
bij de leidinggevende. 

6. Beheerders van het voertuigvolgsysteem 

De beheerder van het voertuigvolgsysteem van het stadswagenpark zijn, in eerste lijn, de technisch 
coördinator en het diensthoofd uitvoerend facilitaire dienst en administratief technische 
gebouwendienst ( bij afwezigheid van de technisch coördinator ) en, in tweede lijn, het economaat. 

De beheerders van het voertuigvolgsysteem van het wagenpark van het OCMW zijn, in eerste lijn, de 
verantwoordelijke thuiszorgdienst en de wagenparkbeheerder van het IVA zorg en, in tweede lijn, de 
administratief medewerkers onthaal IVA. 
Voor het wagenpark van het OCMW kunnen toegangsrechten verleend worden wanneer de facturatie 
van diensten, geleverd door het IVA Zorg Menen, gekoppeld wordt aan het voertuigvolgsysteem.  
  
De werkgever neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat 
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de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijft tot de bevoegde personen 
en tegen verlies van de gegevens of elke andere niet-toegestane verwerking van de gegevens. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke neemt de lijst van de personen die toegang hebben tot de 
persoonsgegevens, met beschrijving van hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van de 
gegevens, op in het verwerkingsregister. 
 
De functionaris voor de gegevensbescherming beschermt, in samenwerking met de 
informatieveiligheidscel, de rechten van de betrokken personeelsleden conform de wetgeving, vermeld 
in pt. 2. 

De beheerders, verwerkingsverantwoordelijke, functionaris voor de gegevensbescherming en de 
leden van de informatieveiligheidscel zijn gehouden door een discretieplicht.   

7. Verwerking gegevens 

§1. Het systeem verwerkt de elektronische lokalisatiegegevens zoals de reisroute, de adressen van 
stilstand, de hiermee corresponderende tijdstippen en de duurtijd en de gemiddelde snelheid van de 
afgelegde trajecten en de kilometerstand van het voertuig. 

§2. De verwerking in de zin van opvragen, raadplegen en gebruiken gebeurt niet permanent en louter 
in functie van het beoogde doel. De uitlezing van de gegevens gebeurt periodisch, nuttig voor een 
globale rapportering. Om die reden worden er standaardrapporten, ev. per dienst, gegenereerd 
waarbij de persoonsgegevens van de personeelsleden geanonimiseerd worden. De rapporten worden 
via de Algemeen Directeur voorgelegd aan het Managementteam. 

§3. De controle in het kader van toezicht op de uitvoering van de aan de werknemers toevertrouwde 
taken, gebeurt door middel van steekproefsgewijze nazichten en door algemene vergelijkingen of door 
een gerichte controle bij vermoedens van misbruik. 
Elke vraag tot verder en geïndividualiseerd onderzoek moet schriftelijk gericht worden aan de 
Algemeen Directeur en dient, naast alle aanwijzingen van het vermoede misbruik, ook een 
omstandige motivering te bevatten. ( zie ook pt 8 ) 
Het betrokken MAT-lid neemt samen met de Algemeen Directeur een beslissing betreffende een 
eventuele meer gerichte en geïndividualiseerde controle. Deze beslissing is omstandig gemotiveerd 
en omschreven naar duur. 
Het betrokken personeelslid wordt vooraf en zo vlug mogelijk, en uiterlijk binnen de drie werkdagen, 
op de hoogte gebracht.  

§4. De niet-geanonimiseerde gegevens worden maximaal anderhalf jaar bewaard worden. Bij 
gerechtelijke of tuchtprocedures kunnen de gegevens langere tijd bewaard worden. 

§5. De beheerders van het voertuigvolgsysteem verstrekken aan het betrokken personeelslid, op 
diens schriftelijk verzoek, in begrijpelijke vorm, de gegevens en de informatie die door het 
voertuigvolgsysteem werden geregistreerd voor het voertuig waar hij mee gereden heeft en dit binnen 
de termijn van één week na aanvraag. 

8. Gevolgen voor de bestuurder 

§ 1. In geval van afwijkingen en onregelmatigheden in de verwerkte gegevens wordt de betrokken 
werknemer hiervan verwittigd. 
Als de afwijkingen en onregelmatigheden blijven bestaan kan de betrokken werknemer ter 
verantwoording worden geroepen om hier verdere toelichting over te geven. 
Het personeelslid kan de gegevens van voertuigvolgsysteem, die op het personeelslid zelf betrekking 
hebben, opvragen om ev. klachten te weerleggen of bijkomende uitleg te verschaffen bij 
gebeurtenissen of om zich op de gegevens te beroepen. 
Wanneer geen of geen afdoende verklaring kan worden gegeven, kunnen hieraan sancties gekoppeld 
worden zoals bepaald in het arbeidsreglement, de rechtspositieregeling en deontologische code.  
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§ 2. In geval van verkeersinbreuken, kan de werkgever het personeel hierop in algemene termen 
attent maken en sensibiliseren. 
De betrokken werknemer kan individueel ter verantwoording worden geroepen bij herhaaldelijk 
vastgestelde ( door verbaliserende overheid ) inbreuken.  
Afhankelijk van de zwaarwichtigheid en de frequentie van de inbreuken, kunnen hieraan sancties 
gekoppeld worden zoals bepaald in het arbeidsreglement de rechtspositieregeling en deontologische 
code. 
 

9. Klachtenprocedure 

Indien een personeelslid meent benadeeld te zijn in zijn rechten door het voertuigvolgsysteem, kan 
het personeelslid zich richten tot de hiërarchische lijn. 

Het personeelslid kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die een 
onderzoeksbevoegdheid heeft. 

Contactadres: Gegevensbeschermingsautoriteit 
                        Drukpersstraat 35 
                        1000 Brussel 
                        tel: 02/ 274 48 00 
                        fax: 02/274 48 35 
                        per e-mail: contact@apd-qba.be 

 

10. Contactpersoon 

De Algemeen Directeur 
Grote Markt 1 of Noorderlaan 1/A000 
8930 Menen 
 

 
Wijziging aan artikel 30 van het arbeidsreglement ( OCMW ) 
 
Artikel 30 
Zonder limitatief te zijn, worden onder meer volgende feiten als strafbare tekortkomingen aanzien :  

i. Het gebruiken van een identificatiebadge van een ander personeelslid 
voor het starten van een wagen opgenomen in het voertuigvolgsysteem, 

ii. Het verspreiden van gegevens uit het voertuigvolgsysteem of het 
ongeoorloofd zichzelf ( proberen ) toegang te verlenen tot of niet 
toegestane verwerking van gegevens uit het voertuigvolgsysteem, 

iii. Inbreuken op de, in dit arbeidsreglement als bijlage, opgenomen 
bepalingen inzake het voertuigvolgsysteem (track and trace) wagenpark 
stad Menen en OCMW. 

iv. … 


