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Organisaties met een wagenpark krijgen er 
vaak mee te maken: medewerkers die hun 
gemaakte kilometers onnauwkeurig 
bijhouden. ‘Vergeten’ of ‘geen tijd’ wordt 
als reden aangevoerd, maar het niet 
correct bijhouden van de kilometers zorgt 
voor onnodige overheadkosten en 
problemen met de Belastingdienst. Deze 
whitepaper geeft inzicht in hoe u grip op 
uw rittenregistratie krijgt zonder dat uw 
medewerkers het als een inbreuk op hun 
privacy zien.  
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Sluitende, fiscaal 
gecertificeerde 
kilometeradministratie

Het bijhouden van een sluitende, fiscaal 
gecertificeerde administratie van kilometers 
en uren van uw gehele wagenpark, vereist de 
nodige aandacht en concentratie. Niet alleen 
van uw administratieafdeling, maar ook en 
vooral van uw buitendienstmedewerkers. Zij 
zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor
het bijhouden van alle kilometers, zowel 
zakelijk als privé. Maken zij per ongeluk een 
kleine fout? Dan kan dat voor naheffingen 
en zelfs fikse boetes van de Belastingdienst 
zorgen. Maar dat niet alleen. De kosten van 
het beheer van een wagenpark zitten 
steevast in de top vijf van overheadkosten 
van bedrijven.
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Realtime inzicht en extra 
controlemiddel 

Door het automatiseren van de rittenregistratie 
worden de kosten voor u als ondernemer inzichtelijker. 

Door het plaatsen van geavanceerde gps-tracking 
in al uw wagens heeft u te allen tijde een actueel 

kilometerinzicht van al uw voertuigen, medewerkers 
en projecten. Daarnaast krijgt u realtime inzicht in de 

gemaakte brandstofkosten en het rijgedrag van uw 
medewerkers. 

Het implementeren van een geautomatiseerde 
rittenregistratie biedt u als werkgever vele voordelen 

en zorgt daarnaast voor een extra controlemiddel. 
Helaas brengt het ook een valkuil met zich mee. Uw 
werknemers kunnen zich bespioneerd voelen en de 
apparatuur ervaren als een teken van wantrouwen. 
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Juridisch is het plaatsen van 
een track-en-tracesysteem 
toegestaan

Een veelgehoord argument van medewerkers om de 
plaatsing van een track-en-tracesysteem tegen te gaan 
is dat zij zich beroepen op hun privacy en aangeven niet 
gevolgd te willen worden in hun privétijd. Maar wat veel 
ondernemers (en medewerkers) niet weten is dat de 
meeste black boxes, boordcomputers of gps-systemen 
uitgezet kunnen worden in privétijd. Zowel zakelijk als 
privé met bedrijfswagens gereden kilometers kunnen 
nauwkeurig en inzichtelijk worden geregistreerd met 
een simpele privé/zakelijk-schakelaar. 

Bovenal is het plaatsen van een track-en-tracesysteem 
gewoon wettelijk toegestaan, mits u daar een legitieme 
reden voor heeft, zoals kunnen nagaan welke auto zich 
het dichtst in de buurt van een klant bevindt zodat u 
deze naar de klant kan sturen. 
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Wilt u er zeker van zijn dat 
medewerkers het niet als 

wantrouwen ervaren? Dan adviseer 
ik u om uw medewerkers tijdig en 

zo uitgebreid mogelijk te 
informeren over de plaatsing van 

het volgsysteem. Benadruk dat het 
geen controlemechanisme is, maar 

dat het allemaal draait om 
efficiëntie. Dit geldt zowel voor de 

mensen ‘buiten’ als voor de 
collega's van planning en 

administratie. Zorg dat de 
medewerkers het belang erachter 
zien en u zult merken dat men in 

ruil voor gemak en minder 
rompslomp al snel bereid is om een

  stukje privacy in te leveren.
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• Begin- en eindstand kilometers 

• Adres en postcode van vertrek en aankomst

• Gereden route 

• Soort rit 

• Eventuele ‘omrijkilometers’ 

• Totalen per dag

Fiscusproof met 
rittenadministratie

• Datum

Mocht u een geautomatiseerd rittenregistratiesysteem 
overwegen, let er dan bij het selectieproces wel goed 

op dat het systeem voldoet aan de eisen van de 
Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. Enkel 

systemen die dit keurmerk mogen dragen registreren 
precies de gegevens die de Belastingdienst per 

afgelegde rit van u wil ontvangen:
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Fleet Tracker geeft u eenvoudig 
grip op uw rittenregistratie

Een van de systemen die u in kunt zetten voor het 
automatiseren van uw rittenregistratie is Fleet Tracker 

van Fleet Complete. De gps-technologie van Fleet 
Tracker is een gebruiksvriendelijke oplossing die snel en 

eenvoudig in al uw wagens kan worden geïnstalleerd. 
Een oplossing waarmee u altijd gegarandeerd bent van 

een sluitende, fiscaal gecertificeerde rittenregistratie, 
maar die ook een realtime overzicht biedt van al uw 

voertuigen, medewerkers en projecten. Data waarmee u 
in staat bent om de optimale routes in te plannen en zo 

min mogelijk brandstof verbruiken. 
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Uw data goed beveiligd, altijd 
beschikbaar en zeven jaar 
bewaard

Onze systemen zijn beveiligd conform de eisen van de 
ISO/IEC 27001:2013-certificering voor beveiliging. Wij 
controleren streng op uw veiligheid en investeren 
continu in de nieuwste beveiligingstechnieken. Zo 
kunnen uw data met geen enkele mogelijkheid bij 
onbevoegden terechtkomen. Ook worden uw data 
zeven jaar lang professioneel bewaard. U kunt uw 
gegevens altijd met terugwerkende kracht opvragen als 
de Belastingdienst of uw accountant daarom vraagt.
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Optimale integratie voor een nog 
beter resultaat 

Fleet Tracker kan met ieder 
administratiesoftwarepakket worden geïntegreerd en 

gemakkelijk worden gekoppeld aan systemen als 
bijvoorbeeld Time Tracker voor een nog beter inzicht in 

alle binnen uw organisatie gemaakte kosten. Zo zorgt 
Time Tracker ervoor dat u te allen tijde een actueel 

urenoverzicht van iedere individuele medewerker heeft, 
waardoor u toezicht houdt op het geheel van 

werkzaamheden van alle medewerkers die zijn 
toegewezen aan eenzelfde project. Via de automatische

  administratie worden werkelijke projectkosten 
voortdurend vergeleken met de begrote kosten. Zo 

voorkomt u verrassingen bij nacalculatie. 
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Benieuwd hoe Fleet Complete 
grip op uw rittenregistratie kan 
geven?

Neem dan direct contact op met één van onze 
consultants. Wij denken graag met u mee en vertellen u 
met plezier waarom onder andere BAM, UniConnect en 
het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voor de software 
van Fleet Complete hebben gekozen.
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Over Fleet Complete
Fleet Complete is een wereldwijde 
leverancier van Internet of Things 
(IoT) oplossingen voor het beheer van 
wagenparken, materieel en mobiele 
medewerkers.

De oplossingen van Fleet Complete maken 
de werkzaamheden van de buitendienst 
volledig inzichtelijk. Zo zijn werknemers 
niet langer gebonden aan één plaats en 
worden hun uren altijd correct verrekend, 
gefactureerd en gesalarieerd.


