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1. Algemeen 
1.1 Ik wil een opmerkingen toevoegen aan mijn onkostennota. Hoe doe ik dat? 

Via “gegevens” – “opmerkingen” kan je een opmerkingen meegeven aan je chef m.b.t. de volledige 
onkostennota. 
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1.1 Wat vind ik terug onder “Goedkeuringsproces” ? 

Onder “goedkeuringsproces” kan je de naam van de goedkeurder terugvinden. 

 
 
1.2 Wat vind ik terug onder “Controlespoor”?  
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Onder “controlespoor” vind je het logboek/de historiek van wat er met een ingediende kost gebeurd is.  
 
1.4 Ik wil mijn aanvraag/onkosten door iemand anders laten indienen. Kan dat? 

Ja, indien je, om een of andere reden, jouw aanvraag door een andere persoon wil laten indienen dan 
kan dit door aan deze persoon delegatie te verlenen. Je gaat als volgt te werk : 

 Ga naar Profiel - Profielinstellingen 

 

 

 

 Klik in Profielopties op “Onkostengedelegeerden” 
 

 

 

 Ga naar “Gedelegeerden” en klik op “Toevoegen” 
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 Tik de naam in van de persoon aan wie je wil delegeren : de naam verschijnt in het rolmenu 
 Klik op de naam van die persoon : je komt in het scherm waar je de rechten kan toekennen 

 

 

 

 Geef de gedelegeerde volgende rechten:  
 Kan voorbereiden 
 Kan nota’s indienen 
 Kan aanvragen indienen 
 Kan kwitanties weergeven 
En klik op “Opslaan”: je krijgt de bevestiging dat de wijzigingen zijn opgeslaan. 
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De persoon waarvoor je de delegatie hebt opgezet kan zich nu aanmelden onder jouw naam en de 
aanvragen of onkosten in jouw naam registreren. 

1.5 Ik moet een aanvraag/onkostennota’s indienen voor een andere persoon die, om 
een of andere reden, dit zelf niet kan doen. Hoe doe ik dat? 

Opdat jij een aanvraag of onkosten zou kunnen registreren in naam van iemand anders, moet die 
persoon daarvoor eerst een delegatie opzetten op jouw naam (zie vraag …). Pas nadat deze delegatie is 
opgezet kan jij je aanmelden in naam van deze persoon. 

Ga als volgt te werk om de handelingen uit te voeren : 

 Ga naar Profiel : je krijgt een extra optie voorgesteld “U treedt op als een andere gebruiker” 
 Klik de naam van de persoon die de delegatie heeft verleend aan : de knop “Sessie starten” 

verschijnt 
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 Klik op “Sessie starten”: je bent nu ingelogd als de delegeerde en kan alle aanvragen of onkosten in 
zijn of haar plaats indienen. 
 

 
 

 Wanneer je klaar bent, klik dan in het groene veld “Acting As”: de knop “U treedt niet meer op 
namens anderen” verschijnt 
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 Klik op de knop “U treedt niet meer op namens anderen”: je komt terug in je eigen inlogscherm 
terecht. 

 

 

 

1.6 Ik heb een delegatie opgezet naar iemand anders om in mijn plaats een 
aanvraag/onkosten in te dienen. Hoe beëindig ik de delegatie? 

 Ga naar Profiel - Profielinstellingen 

 

 

 

 Klik in Profielopties op “Onkostengedelegeerden” 
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 Ga naar “Gedelegeerden” en vink de naam van de gedelegeerde aan 
 Klik dan op “Verwijderen” 

 
 

 

 Bevestig dat je de gedelegeerde wil verwijderen door op “OK” te klikken: je krijgt de bevestiging dat 
de wijzigingen zijn opgeslagen. 
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2. Aanvragen 
2. 1 Als eindgebruiker 

2.1.1 Ik wil een vergoedingen voor mijn woon-werkverkeer (fietsvergoeding of 
compenserende vergoeding voor een persoonlijk voertuig) aanvragen met 
terugwerkende kracht. Kan dit via PersoExpenses? 

Neen, de begindatum van je éénmalige aanvraag voor woon-werkverkeer kan via PersoExpenses 
maximum teruggaan tot de 1ste van de huidige maand. Indien je vergoedingen woon-werkverkeer wil 
aanvragen met terugwerkende kracht moet je dit via de Backoffice doen. 
 
 

2.1.1 Ik ben verhuisd. Hoe moet ik een einde stellen aan mijn traject woon-
werkverkeer?  

 Ga naar de betreffende aanvraag via “Aanvragen” of “Openstaande aanvragen” 
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 Klik op de rode knop “Aanvraag sluiten/uitschakelen 
 

 
 

 Bevestig dat je de aanvraag wil sluiten/uitschakelen door op de “OK” knop te klikken: de aanvraag is 
afgesloten en voor dit traject kunnen er vanaf de datum van afsluiting geen onkosten meer 
ingediend worden. 

 

 

2.2 Als goedkeurder  

2.2.1 Een aanvraag werd geregistreerd met een foutieve aanvangsdatum. Hoe kan ik als 
goedkeurder de datum aanpassen? 
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Als goedkeurder kan je de aanvangsdatum niet zelf aanpassen. Je moet de aanvraag terugsturen met 
een opmerking aan de aanvrager en hem vragen om de datum aan te passen.  
 

3. Onkosten 
3.1 Als eindgebruiker 

3.1.1 Vanaf wanneer mag ik onkosten/toelagen aanvragen via PersoExpenses? 

 Voor organisaties die reeds betaald worden via de SAP loonmotor : je kan betalingen aanvragen via 
PersoExpenses vanaf de Go live datum van deze tool nl. 1 oktober 2020. Alle kosten mbt de in 
PersoExpenses betaalde vergoeding die deze datum voorafgaan moeten nog op de oude manier 
worden aangevraagd nl. via Excel of via Sago. 

 
 Organisaties die reeds in SCOPE zitten maar nog betaald worden via de SAP loonmotor : zij zullen 

pas betalingen via PersoExpenses kunnen aanvragen vanaf de datum dat alle betalingen via de SAP 
loonmotor zullen gebeuren. Alle betalingen die betrekking hebben op een vorige periode moeten 
nog op de oude manier geregistreerd worden = via de S oude LR4 loonmotor. 

 
 Voor organisaties die nog moeten onboarden : je kan betalingen aanvragen vanaf de datum dat de 

populatie van de organisatie effectief betaald zal worden via de SAP. Alle betalingen die betrekking 
hebben op een vorige periode moeten nog op de oude manier geregistreerd worden = via de S oude 
LR4 loonmotor. 

 

3.1.2 Ik heb aan mijn onkostennota voor woon-werkverkeer reeds andere onkosten 
toegevoegd. Evenwel heb ik aanpassingen gedaan in “SCOPE  ESS” wat mijn 
afwezigheden betreft. Gaan mijn andere onkosten overschreven worden bij de 
update van mijn vergoedingen woon-werkverkeer? 

Wanneer je sommige afwezigheidsregistraties in “SCOPE ESS” hebt aangepaste wordt het 
onkostenvoorstel voor jouw woon-werkverkeer aangepast.  Andere onkosten die  je reeds aan dezelfde 
onkostennota van die maand hebt toegevoegd (bv. kilometervergoedingen, openbaar vervoer bij 
dienstreizen, …) blijven onveranderd. Je mag er dus zeker van zijn dat al wat je reeds hebt voorbereid 
ook blijft staan. 
 
3.1.3 Binnen welke termijn moet ik mijn onkostennota m.b.t. een bepaalde maand 

indienen? 

Er is geen termijn voorzien waarbinnen een aangemaakte onkostennota moet ingediend worden.  
 
 
FAQ : ik heb per ongeluk mijn onkostennota verwijderd. Kan ik een nieuwe aanmaken ? 
Neen, dat kan je zelf niet doen. Je moet hiervoor een aanvraag doen via SAGO; 
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3.1.4 Ik heb per vergissing mijn onkostennota te vroeg doorgestuurd. Wat kan ik doen 
als ik nog lijnen moet toevoegen voor de betreffende maand of periode? 

Zo lang jouw chef je onkostennota nog niet heeft goedgekeurd kan je deze nog terughalen om ze verder 
aan te vullen. Je doet dit via de knop “intrekken” 
 

 
 

 
 
 Bevestig dat je de nota wil intrekken: de nota is teruggehaald van bij jouw chef en je kan ze weer 

verder aanvullen en opnieuw indienen 
 

3.1.5 Ik moet voor de betreffende maand voor verschillende dagen dezelfde onkost 
registreren bv. Verblijfsvergoeding. Kan ik de lijnen kopiëren ? 

Je kan gemakkelijk de lijnen kopiëren naar volgende data bv. Je bent op dienstreis geweest en hebt 
hiervoor de vergoeding voor verblijfskosten aangevraagd. De volgende dag ga je opnieuw op dienstreis 
en je wenst deze lijn te kopiëren naar de volgende dag 
Je doet het zo : 
 
Vink de lijn die wilt kopiëren aan en klik op kopiëren : de lijn wordt gekopieerd voor de volgende dag. 
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3.1.6 Hoe krijgt ik een gemakkelijk overzicht van mijn kosten voor de betreffende 
maand? 

Je kan zelf kiezen hoe je onkosten voor de maand voorgesteld worden. Via de knop “weergeven” kan je 
je kosten zichtbaar maken per dag, per onkostentype, per week, per twee weken of per maand. 
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Vb. per dag : 
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Vb. per onkostentype : 

 

 

Vb. per week : 

 

Vb. per twee weken : 

 

3.1.7 Ik wil een dag in het voorstel verwijderen. Hoe doe ik dat? 

 Vink de overbodige lijn aan en klik op “verwijderen” 
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 Bevestig dat je dit onkostenitem wil verwijderen: de lijn is verwijderd 
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 Sla op 

3.1.8 Ik heb meerdere goedgekeurde fietstrajecten. Hoe duid ik het juiste traject voor 
die dag aan? 

PersoExpenses zal je een automatisch voorstel doen. Daarin zijn alle lijnen, waarvoor wij vermoeden dat 
je de fiets gebruikt hebt voor je woon-werkverkeer, opgenomen. Aangezien wij niet weten welke dag je 
welk traject hebt afgelegd stellen wij beide trajecten voor. Je mag evenwel slechts 1 traject per dag 
indienen. 

 Vink dus de lijnen aan met de trajecten die je die dagen niet afgelegd hebt en klik op verwijderen 
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 Bevestig dat je deze onkosten wil verwijderen: de geselecteerde lijnen zijn verdwenen en je houdt 
slechts 1 lijn per dag over. 
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3.1.9 Ik wil een verklaring opmaken van een ontbrekende kwitantie, maar de knop 
“accepteren en maken” staat uitgegrijsd. 

Het is de bedoeling dat je bij het onkostentype waarbij voorzien is dat je een bewijsstuk toevoegt, dit 
onmiddellijk doet. Enkel bij verlies van dit bewijsstuk moet men een verklaring op erewoord toevoegen.  
Je moet daarvoor eerst een lijn met  een onkostentype hebben waarbij er dus een ontbrekende 
kwitantie is. Daarom moet je de lijn eerst opslaan. Pas wanneer de lijn opgeslagen is met de vermelding 
van ontbrekende kwitantie zal je een verklaring op erewoord kunnen aanmaken. 
 

3.2 Als goedkeurder  

3.2.1 Aan wie kan ik, als chef, delegeren? 

Je kan enkel een delegatie opzetten naar iemand van jouw eigen organisatie. Het moet bovendien 
iemand zijn met dezelfde rechten  als jij m.a.w. iemand die ook de rechten van chef heeft.  
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3.2.2 Kan ik als functionele of hiërarchische chef in bulk goedkeuren? 

Neen, van de functionele of hiërarchische chef wordt verwacht dat hij/zij  de hun voorgelegde 
onkostenstaten effectief verifiëren op de correctheid. Daarom is beslist om hier de mogelijkheid om in 
bulk goedkeuren niet beschikbaar te stellen. 
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