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1. Link naar de  ondersteunende documentatie 
De link naar de handleiding en de FAQ vind je hier: 

 

2. Basisprincipe voor betalingen via PersoExpenses 
PersoExpenses is zo opgezet de je als eindgebruiker zelf bepaalde vergoedingen of toelagen kan 
aanvragen via deze Selfservice applicatie. 

Het principe is dat er elke maand voor jou een onkostennota wordt klaar gezet, waarin  je al je kosten 
voor de betreffende maand kan registreren. Je kan dit zien als een soort “betaalmandje” waarin je kosten 
gaat toevoegen. 
 
Let wel op : de maand waarvoor je de onkosten indient, moeten volledig verstreken zijn en voor dezelfde 
maand of periode kan je maar 1 onkostennota indienen. Het is dus de bedoeling dat je al je onkosten 
voor die maand of periode bundelt. 

Voorbeeld :In de onkostennota voor de maand juli 2020 “072020”met een begindatum nota op 
01/07/2020 en einddatum nota op 31/07/2020. kan je alle kosten registreren die binnen deze periode 
vallen. Je kan dus geen kosten registeren voor de maand juni. Daarvoor moet je de onkostennota  062020 
gebruiken. 
 

3. Taal instellen 
Normaal wordt de  taal automatisch aangepast op basis van jouw profiel. Mocht dit toch niet het geval 
zijn, of je wenst deze aan te passen, dan kan je zelf jouw taal instellen. 

 Bij het inloggen kan je de taal kiezen in de rechterbovenhoek van het scherm. 
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 Nadat je aangemeld bent, kan je de taal nog wijzigen via “Profile” – “Profilesettings” – 
“Systemsettings” – kies jouw taal en klik op “save” 
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4. Aanvragen 
Voordat je een fietsvergoeding of een compenserende vergoeding voor het gebruik van een persoonlijk 
voertuig voor woon-werkverkeer kan aanvragen, moet je hiervoor eerst het voorafgaand akkoord vragen 
van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde. Het betreft een akkoord over de af te leggen afstand. Je 
doet dit via de het luik “Aanvragen”. 
 

4.1 Link naar fedweb 

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-
verplaatsingskosten-tussen-de-woonplaats-en-de 
 

4.2 Aanvragen voor een traject voor woon-werkverkeer 

4.2.1 Fietsvergoeding 

Het gaat om verplaatsingen van minimum 1 km van je feitelijke woonplaats naar je werkplaats, heen en 
terug.  

De vastgelegde reisweg hoeft niet noodzakelijk de kortste te zijn, je mag kiezen voor een fietsveilige route. 

Je mag aanvullend gebruikmaken van het openbaar vervoer (of je eigen wagen) maar je mag de 
fietsvergoeding niet combineren met een gratis abonnement openbaar vervoer (of een compenserende 
vergoeding voor je eigen wagen) voor hetzelfde traject en tijdens dezelfde periode. 

Je registreert je voorafgaandelijke aanvraag m.b.t. het af te leggen traject eenmalig in PersoExpenses. Je 
doet deze aanvraag zonder einddatum. Als bijlage voeg je een afdruk van google maps toe met het traject 
dat je wil laten valideren. 

 Ga naar   Aanvraag beginnen : je komt in het scherm om je aanvraag te registreren : 
 

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-verplaatsingskosten-tussen-de-woonplaats-en-de
https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-verplaatsingskosten-tussen-de-woonplaats-en-de
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 Geef als naam aan je aanvraag “Fietsvergoeding woon-werk” 
 Vul een begindatum in  

Opgelet ! De begindatum van je aanvraag via PersoExpenses kan maximum teruggaan tot de 1ste van 
de huidige maand. 

 Laat de einddatum open 
 Geef eventueel een toelichting mee aan de goedkeurder van de aanvraag in het veld “Opmerkingen” 
 Ga naar het tabblad “Onkosten” en kies “Fietsvergoeding woon-werkverkeer” 

 

 
 

 

 
 
 
 
 Je krijgt een detailscherm – als onkostentype staat “Fietsvergoeding woon-werkverkeer” vermeld. 
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 Geef in het veld transactiedatum de begindatum van jouw aanvraag in 
 Je kan, indien gewenst, een opmerking meegeven aan de goedkeurder van de aanvraag 
 Geef het aantal km’s (de som van het traject heen en terug) in – dit moet steeds een afgerond getal 

zijn. 
 Geef de postcodes van het vertrekpunt en de eindbestemming in 
 Voeg via de knop “Bijlagen – Documenten bijvoegen” een bijlage van jouw traject uit google maps toe 

voor de goedkeurder. Dit document moet opgeladen worden in pdf formaat. 
 

 
 
 Je krijgt het bericht dat de bijlage bijgevoegd is. 

 

 
 
 Via “Documenten controleren” kan je checken of je bijlage goed toegevoegd is. 

 

 
 



PersoExpenses 
 9 

 
 
 Sla de aanvraag op  de aanvraag wordt geregistreerd. 

Bij deze aanvraag staat een waarschuwing dat indien het om een elektrische fiets gaat, deze niet 
sneller mag rijden dan 25km/u. Deze melding is niet blokkerend. 

 Dien je aanvraag in via de oranje knop “Aanvraag indienen” 
 

 

 

Wanneer je vergeten bent om een bijlage van het traject op te laden, krijg je een foutmelding. 
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 Voeg  dan via de knop “Bijlagen” alsnog een bijlage van jouw traject uit google maps toe.  

 
De melding “Indien het een elektrische fiets betreft, mag deze maximum 25km/u” is niet blokkerend. 
 

4.2.2 Een compenserende vergoeding voor het gebruik van je persoonlijk voertuig 
voor woon-werkverkeer 

Elk personeelslid geniet gratis vervoer op het Belgische grondgebied tussen zijn feitelijke woonplaats en 
zijn werkplaats als hij gebruik maakt van het gemeenschappelijk openbaar vervoer.   

Als je er zelf voor kiest om je woon-werkverkeer met de eigen wagen af te leggen dan wordt dat niet 
vergoed. 

Als je echter bewijst dat je het gemeenschappelijk openbaar vervoer niet kan gebruiken omwille van één 
van de hieronder vermelde redenen kan je een compenserende vergoeding aanvragen voor het gebruik 
van een persoonlijk voertuig voor je woon-werkverkeer. 
Geldige redenen zijn: 
• je hebt tijdelijk of permanent een lichamelijke verhindering waardoor je het gemeenschappelijk 

openbaar vervoer niet kan gebruiken; 
• jouw werkplaats is meer dan 3 km verwijderd van de dichtstbijzijnde halteplaats van een openbaar 

vervoermiddel; 
• je werkschema volgens een onregelmatige uurrooster of in opeenvolgende ploegen sluit het gebruik 

van het gemeenschappelijk openbaar vervoer uit over een afstand van ten minste drie kilometer. 
 

Je dient dan een voorafgaandelijke aanvraag in m.b.t. het af te leggen traject. Je doet deze aanvraag, in 
principe zonder einddatum als deze situatie gedurende een tijd ongewijzigd zal blijven. Je registreert een 
éénmalige aanvraag in PersoExpenses. Als bijlage voeg je een afdruk van google maps toe met het traject 
(heen en terug) dat je wil laten valideren alsook een attest tot staving van de reden. 

Je geeft de reden op waarom je het openbaar vervoer niet kan gebruiken voor je traject woon-
werkverkeer:  

 bij een lichamelijke verhindering – tijdelijk of permanent, kan je gebruik maken van het 
standaardformulier dat je geneesheer kan invullen. Je vindt het formulier terug in de link onder 
“Opmerkingen voor bedrijf”; 

 indien de werkplaats gelegen is op meer dan drie kilometer van een halte van het openbaar vervoer 
of indien het onregelmatige uurrooster of prestaties in opeenvolgende ploegen het gebruik van het 
openbaar vervoer uitsluiten over een afstand van ten minste drie kilometer, kan je als bijlage een 
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attest van de openbare vervoermaatschappijen toevoegen waarin wordt verklaard dat er geen, of 
toch zeker niet op de nodige tijdstippen, gemeenschappelijk openbaar vervoer wordt aangeboden. 
Dit attest mag vervangen worden door een afdruk van het internet waaruit blijkt dat er geen openbaar 
vervoer wordt aangeboden tijdens de nodige tijdstippen. 

 
Het gratis openbaar vervoer is enkel cumuleerbaar met de compenserende vergoeding voor het gebruik 
van je persoonlijke voertuig in volgende gevallen: 

• het betreft een tijdelijke lichamelijke verhindering; 
• je kreeg een dringende oproep; 
• omwille van je werkschema volgens een onregelmatige uurrooster of in opeenvolgende ploegen 

op de dagen en uren waarop verplaatsingen met het gemeenschappelijk openbaar vervoer 
onmogelijk zijn; 

• het betreft specifieke omstandigheden, die de verplaatsing via het gemeenschappelijk openbaar 
vervoer moeilijk of onmogelijk maken (dit wordt beoordeeld door de leidend ambtenaar). 

 

In deze gevallen kan je tijdelijk het akkoord vragen om je persoonlijk voertuig te gebruiken voor je woon-
werkverkeer en dit te laten vergoeden.  

Opgelet ! In deze gevallen moet je wel een einddatum vermelden in je aanvraag 

 
 Ga naar  Aanvragen -  Nieuwe aanvraag : je komt in het scherm om je aanvraag te registreren: 
 

 
 

 
 
 

 Geef als naam aan je aanvraag “Persoonlijk voertuig woon-werk” 
 Vul een begindatum in  

Opgelet! De begindatum van je aanvraag via PersoExpenses kan maximum teruggaan tot de 1ste van 
de huidige maand. 

 Laat de einddatum open, tenzij u deze reeds kent. 
Opgelet! In de volgende gevallen dient u wel een einddatum in te geven: 
 Tijdelijke fysieke beperking : de einddatum is de einddatum van het medisch attest 
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 Dringende oproep : het betreft een toelating voor de dag van de oproep (einddatum is de 
volgende dag) 

 Uitzonderlijke omstandigheden, goedgekeurd door de leidende ambtenaar: de einddatum 
van de termijn waarvoor de uitzonderlijke omstandigheden goedgekeurd zijn. 

 Geef eventueel een toelichting mee aan de goedkeurder van de machtiging in het veld “Opmerkingen” 
 Ga naar het tabblad “Onkosten”: kies “Compenserende vergoeding persoonlijk voertuig woon-

werkverkeer”:  je krijgt een detailscherm 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Als onkostentype staat “Compenserende vergoeding persoonlijk voertuig woon-werkverkeer” 

vermeld. 
 Geef in het veld Transactiedatum de begindatum van uw aanvraag in 
 Je kan, indien gewenst, ook hier een opmerking meegeven aan de goedkeurder van de aanvraag 
 Geef het aantal km’s (totaal traject heen en terug) in – dit moet steeds een afgerond getal zijn. 
 Geef de postcodes van vertrek en eindbestemming in 
 Geef de reden op waarom je het openbaar vervoer niet kan gebruiken voor je traject woon-

werkverkeer 
 Voeg via de knop “Bijlagen” een bijlage van jouw traject uit google maps toe voor de goedkeurder 

alsook een attest tot staving van deze reden waarom je het openbaar vervoer niet kan gebruiken. 
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De volgende stavingsattesten moeten aan je aanvraag toegevoegd worden: 
 een medisch attest waarbij de behandelende geneesheer bevestigt dat je niet in staat bent 

om het openbaar vervoer te gebruiken voor jouw woon-werkverkeer.  
Een standaardformulier hiervoor vind je terug onder de link bij “Opmerkingen voor bedrijf”. 

 een attest van de openbare vervoermaatschappijen waarin wordt verklaard dat er geen, of 
toch zeker niet op de nodige tijdstippen, gemeenschappelijk openbaar vervoer wordt 
aangeboden. Dit attest mag vervangen worden door een afdruk van het internet waaruit blijkt 
dat er geen openbaar vervoer wordt aangeboden tijdens de nodige tijdstippen 

 bewijs van oproep van hoogdringendheid waarin vermeld wordt dat elke vertraging of 
tijdverlies ernstige nadelige gevolgen heeft 

Deze documenten moeten opgeladen worden in pdf formaat. 
 

 
 

 
 
 

 Sla de aanvraag op  via “Opslaan”: de aanvraag wordt geregistreerd 
 Dien je aanvraag in via de oranje knop “Aanvraag indienen” 
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Wanneer je vergeten bent om een bijlage van het traject op te laden krijg je een foutmelding. 
 

 
 

 
 Voeg  dan via de knop “Bijlagen” een bijlage van jouw traject toe uit google maps  en het stavingsattest 

voor deze aanvraag. 
 

4.3 De status van jouw aanvragen bekijken 

Onder de knop “Status” kan je zien welke status jouw aanvraag heeft. 

 

Van zodra je aanvraag goedgekeurd is, kan je onkostenstaten indienen vanaf de vermelde 
aanvangsdatum. Ga daarvoor naar de rubriek “Onkosten”. 
 
Een teruggestuurde aanvraag kan je aanpassen en opnieuw voor goedkeuring indienen. 
 

5. Onkosten 
5.1 Link naar fedweb  

5.1.1 Woonwerkverkeer 

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-
verplaatsingskosten-tussen-de-woonplaats-en-de 
 
5.1.2 Dienstreizen 

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-reiskosten 
 

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-verplaatsingskosten-tussen-de-woonplaats-en-de
https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-verplaatsingskosten-tussen-de-woonplaats-en-de
https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-reiskosten
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5.1.3 Toelagen verbonden aan de specifieke organisatie van het werk : 
Wachttoelagen 

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/toelagen/toelagen-verband-met-specifieke-
organisatie-van-het-werk-0 

5.2 Principe  

Zoals reeds vermeld onder punt 2 moet je voor elke maand waarvoor je kosten wil laten terugbetalen een 
onkostennota indienen. De maanden waarvoor je de onkosten indient moeten volledig verstreken zijn en 
voor dezelfde maand kan je maar 1 onkostennota indienen. Alle onkosten voor dezelfde maand worden 
dus gebundeld.  
 
In de applicatie zal er voor elke maand automatisch een onkostennota worden klaar gezet. Je voegt de 
kosten voor deze maand toe aan deze onkostennota. 
 
 

5.3 Een onkostennota invullen. 

 Elke maand zal er automatisch een onkostennota voor jou klaar worden gezet. Hierin kan je al je kosten 
voor deze maand registreren. 
 
Ga als volgt te werk: 
 
 Ga naar “Onkosten” 

 

 

 
 Klik op de onkostennota waarvoor je verdere onkosten wil indienen, deze staat nog steeds op status 

“Niet ingediend”: je komt in het detailscherm en kan nu de onkosten verder toevoegen  
 

 
 

 

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/toelagen/toelagen-verband-met-specifieke-organisatie-van-het-werk-0
https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/toelagen/toelagen-verband-met-specifieke-organisatie-van-het-werk-0
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5.4 Woonwerkverkeer 

 
Voor je woon-werkverkeer (fiets en persoonlijk voertuig) krijg je een voorstel op maat met daarin de 
dagen waarop je volgens onze informatie recht hebt op de vergoedingen. Dit voorstel is gebaseerd op je 
aan- en afwezigheden in SCOPE. Het is dus heel belangrijk dat je deze nauwkeurig bijhoudt.  
 
De onkostennota zal beschikbaar zijn na het beëindigen van de maand, ongeveer tegen de 5de van de 
volgende maand. 
 
Opgelet! Je zal ten vroegste een voorstel ontvangen m.i.v. de 1ste van de actuele betaalmaand! 
Indien je vergoedingen woon-werkverkeer wil aanvragen met terugwerkende kracht moet je dit via de 
Backoffice doen. 
 
De datum van goedkeuring is bepalend voor het verkrijgen van een automatisch voorstel. 
 
Tot hier gekomen voor aanpassing 
 
5.4.1 Fietsvergoeding woon-werkverkeer 

Vanaf de maand waarin jouw voorafgaandelijke aanvraag voor een fietstraject is goedgekeurd zal je 
automatisch een onkostenvoorstel m.b.t. jouw fietsvergoedingen ontvangen. Dit zal rond de 5de van de 
maand daaropvolgend zijn.  
 
 
 Je ontvangt een onkostenvoorstel voor de voorbije maand 
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 Kijk goed na of de voorgestelde dagen een correcte weergave van de realiteit zijn. 
 
 Er ontbreken dagen waarop je toch de fietsroute hebt afgelegd: je kan zelf geen extra dagen 

toevoegen. Wanneer er dagen ontbreken, controleer dan je afwezigheden in “SCOPE ESS” en pas 
die zo nodig aan. Na het aanpassen van je aan- of afwezigheden krijg je de volgende dag een 
update van de onkostennota in PersoExpenses. Je krijgt een update telkens er een wijziging in 
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“SCOPE ESS” wordt geregistreerd, op voorwaarde dat je de onkostennota nog niet hebt ingediend. 
Controleer evenwel tijdig jouw voorstel want deze update stopt na 6 maand. 

 
 Er zijn dagen vermeld waarop je het traject toch niet met de fiets hebt afgelegd, bv. omwille van 

slechte weersomstandigheden, en je wil deze verwijderen. Dit doe je zo: 
 Vink de overbodige lijn aan en klik op “Verwijderen” 
 

 
 

 Bevestig dat je dit onkostenitem wil verwijderen: de lijn is verwijderd 
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5.4.2 Compenserende vergoeding voor het gebruik van een persoonlijk voertuig voor 
woon-werkverkeer 

Vanaf de maand waarin je voorafgaandelijke aanvraag voor een traject is goedgekeurd, zal je automatisch 
een onkostenvoorstel m.b.t. jouw compenserende vergoedingen ontvangen. Dit zal rond de 5de van de 
maand daaropvolgend zijn.  
 
 
 Je ontvangt een onkostenvoorstel voor de voorbije maand 
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 Kijk goed na of de voorgestelde dagen een correcte weergave van de realiteit zijn. 
 
 Er ontbreken dagen waarop je  toch de route hebt afgelegd: je kan zelf geen extra dagen 

toevoegen. Wanneer er dagen ontbreken, controleer dan je afwezigheden in “SCOPE ESS” en pas 
die zo nodig aan. Na het aanpassen van je aan- of afwezigheden krijg je de volgende dag een 
update van de onkostennota in PersoExpenses. Je krijgt een update, telkens er een wijziging in 
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“SCOPE ESS” wordt geregistreerd, op voorwaarde dat je de onkostennota nog niet hebt ingediend. 
Controleer evenwel tijdig jouw voorstel want deze update stopt na 6 maand. 

 
 Er zijn dagen vermeld waarop je het traject toch niet hebt afgelegd en je wil deze verwijderen. Dit 

doe je zo: 
 Vink de overbodige lijn aan en klik op “Verwijderen” 
 

 

 
 

 Bevestig dat je dit onkostenitem wil verwijderen: de lijn is verwijderd 
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5.4.3 Openbaar vervoer woon-werkverkeer 

Via PersoExpenses kun je de kostprijs van zelf betaalde vervoerbewijzen voor woon-werkverkeer 
terugvorderen.   

Bij de federale overheid geniet je gratis vervoer op het Belgische grondgebied tussen je woonplaats en de 
werkplaats als je gebruik maakt van het gemeenschappelijk openbaar vervoer. Je moet hiervoor een 
aanvraag indienen bij PersoPoint via Sago. 
 
Enkel indien je nog niet over een abonnement openbaar vervoer beschikt, mag je hiervoor zelf tickets  
aankopen. Via PersoExpenses kun je de kostprijs van deze zelf aangekochte vervoerbewijzen 
terugvorderen.   

Opgelet! Er moet in de mate van het mogelijke gebruik worden gemaakt van voordeligere 
meerrittenkaarten.  Bij jouw aanvraag voeg je een scan van de gebruikte vervoersbewijzen. 
 

 Ga naar jouw onkostennota voor deze maand  
 Kies als onkostentype “Openbaar vervoer woon-werkverkeer”: je komt in een detailscherm terecht 

waarin  het juiste onkostentype reeds is ingevuld 
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 Vul de datum in 
 Vul het bedrag in 
 Geef eventueel een opmerking mee voor de goedkeurder van jouw aanvraag 
 Vul de postcode van het vertrekpunt in 
 Vul de postcode van de eindbestemming in 
 Bij deze onkostennota moet je een betalingsbewijs toevoegen.  

Ga onderaan naar de knop “Kwitantie toevoegen” en voeg je aangekocht vervoerbewijs als pdf-
bestand toe 
 

 
 

 Sla je onkostennota op: de onkostenlijn verschijnt in de linker kolom. 
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 Onder het blauwe icoon kan je de kwitantie zichtbaar maken. 
 

 
 
Vervoersbewijs kwijt? 
Indien je geen betalingsbewijs hebt of dit verloren bent, kan je dit aangeven in de applicatie. Je zal je 
onkostennota dan zonder dit bewijsstuk kunnen indienen. Je kan ook een opmerking meegeven in het 
veld “Opmerkingen”. 
 
 Sla je onkost op: je krijgt de melding dat je een kwitantie moet opladen 
 

 
 
 Ga naar de knop “Kwitanties” bovenaan en rol het menu open 
 Kies “Verklaring van ontbrekende kwitantie” 
 

 
 
 Vink de onkost aan waarvoor je de verklaring wil opstellen en klik op “Accepteren en maken”: je 

krijgt de bevestiging dat jouw verklaring wordt toegevoegd aan de onkostennota 
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 Onder het blauwe icoontje vind je de verklaring terug  
 

 
 

5.5 Dienstreizen 

5.5.1 Soorten onkosten : 

• Reiskosten voor openbaar vervoer tgv dienstreizen 
• Kilometervergoeding tgv dienstreizen 
• Parkeerkosten tgv dienstreizen (afhankelijk van een beslissing van de organisatie) 
• Fietsvergoeding tgv dienstreizen 
• Verblijfskosten bij dienstreizen 
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• Aanvullende vergoeding voor verblijfskosten bij dienstreizen (overnachting tgv een dienstreis) 
 

5.5.2 Openbaar vervoer dienstreizen 

Als je dienstverplaatsingen moet doen tijdens de uitoefening van je functie heb je recht op de 
terugbetaling van je reiskosten, indien voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 
 de verplaatsing werd gedaan voor de behoeften van de dienst;  
 de verplaatsing werd toegestaan door de functionele chef. 

 
De functionele of hiërarchische chef ziet erop toe dat de kosten voor de verplaatsingen voor de behoeften 
van de dienst zo laag mogelijk zijn, rekening houdend met de verschillende mogelijkheden voor het ten 
laste nemen van deze kosten. 
 

 Ga naar jouw onkostennota voor deze maand  
 Kies  als onkostentype “Openbaar vervoer dienstreizen”: je krijgt een nieuw detailscherm. In het veld 

“Onkostentype” staat het door jouw gekozen type. 
 

 

 Vul de datum van de dienstreis in 
 Vul het bedrag in 
 Geef eventueel een opmerking mee voor de goedkeurder van jouw aanvraag 
 Vul de postcode van het vertrekpunt in 
 Vul de postcode van de eindbestemming in 
 Indien voorzien, geef een detail van de dienstreis 
 Bij deze onkostennota moet je een betalingsbewijs toevoegen  
 Ga onderaan naar de knop “Kwitantie toevoegen” en voeg   je aangekochte vervoerbewijs toe als 

pdf-bestand 
 Sla je onkostennota op: de onkostenlijn verschijnt in de linker kolom.  
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 Onder het blauwe icoon kan je de kwitantie zichtbaar maken. 

 

 
 
Vervoersbewijs kwijt ? 
Indien u geen betalingsbewijs hebt of dit verloren bent, kan je dit aangeven in de applicatie. Je zal je 
onkostennota dan zonder dit bewijsstuk kunnen indienen. U kan ook een opmerking meegeven in het 
veld “Opmerkingen”. 
 

 Sla je onkost op: je krijgt de melding dat je een kwitantie moet opladen 
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 Ga naar de knop “Kwitanties” bovenaan en rol het menu open 
 Kies “Verklaring van ontbrekende kwitantie” 

 

 
 

 Vink de onkost aan waarvoor je de verklaring wil opstellen en klik op “Accepteren en maken”: je krijgt de 
bevestiging dat jouw verklaring wordt toegevoegd aan de onkostennota 
 

 

 
 

 
 

 Onder het blauwe icoontje vind je de verklaring terug  
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5.5.3 Dienstverplaatsingen met een persoonlijk voertuig 

Om recht te hebben op een kilometervergoeding:  
 Is het noodzakelijk dat er voor jouw dienst of voor jezelf een kilometercontingent voorzien is. 

Check dit alvorens je een aanvraag voor een kilometervergoeding indient. 
 
 Moet de verplaatsing plaatsvinden buiten de agglomeratie van jouw administratieve standplaats 

als er een bestaat, of, als dat niet het geval is, buiten de gemeente van jouw administratieve 
standplaats.  
Noot: de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde van jouw organisatie kan de vergoeding 
toekennen zelfs als die verplaatsingen plaatsvinden binnen de agglomeratie van de 
administratieve standplaats als er een bestaat, of, als dat niet het geval is, binnen de gemeente 
van de administratieve standplaats. Check welke beslissing genomen is binnen jouw organisatie.  

De agglomeraties die inzake vergoedingen in aanmerking moeten worden genomen, zijn de 
volgende:  

a) Brusselse agglomeratie: Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Etterbeek, 
Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-
ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-
Woluwe.  

b) De als volgt gevormde agglomeraties:  
1) Antwerpen: Antwerpen, Mortsel, Zwijndrecht.  
2) Charleroi: Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Montignies-le-Tilleul.  
3) Gent: Gent, Merelbeke.  
4) Luik: Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Luik, Saint-Nicolas, Seraing.  
5) Borinage: Boussu, Frameries, Bergen, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain.  
6) Centrum-Henegouwen: Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz.  
7) Oostende: Bredene, Oostende.  
8) Verviers: Dison, Verviers. 

 

Opgelet! 
Bij vertrek van of terugkeer naar de woonplaats mag de kilometervergoeding niet meer bedragen dan 
indien de administratieve standplaats het vertrek- en eindpunt zou geweest zijn. Met andere woorden, 
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de te vergoeden kilometers moeten beperkt worden tot de afstand van de administratieve standplaats 
naar de plaats van de dienstopdracht. 
 
Voordat je een kilometervergoeding ingevolge dienstreizen kan aanvragen moet je eerst jouw voertuig 
registreren. Je moet dit maar 1 keer doen. 
 

 Ga naar “Profiel – Profielinstellingen – Privéauto” 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Registreer de nummerplaat  van jouw voertuig voorafgegaan door de kenletters van jouw organisatie 
bv. BOSA ABC-123, zet het type voertuig op “Auto” en sla op. 
Indien je meerdere auto’s registreert, kan je tevens een voorkeurauto instellen. Vink hiervoor dit veld 
aan. 
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De onkost indienen: 
 

Ga naar jouw onkostennota voor deze maand. 
 Kies “Kilometervergoeding auto dienstreizen”: je krijgt een nieuw detailscherm. In het veld 

“Onkostentype” staat het door jouw gekozen type. 
 

 

 

 

 Vul de datum van de dienstreis in 
 Vul de afstand in 

Je kan hiervoor de hulp van google maps gebruiken door op het icoontje te klikken 
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Opgelet! 
Bij vertrek van of terugkeer naar de woonplaats mag het traject niet langer zijn dan indien de 
administratieve standplaats het vertrek- en eindpunt zou geweest zijn. Met andere woorden, de te 
vergoeden kilometers moeten beperkt worden tot de afstand van de administratieve standplaats naar 
de plaats van de dienstopdracht. 

Hoe geef je dat aan in de applicatie? 

a) Je rijdt eerst langs je administratieve standplaats en maakt 1 dienstreis die start van daaruit: 
 Vul in het veld A het adres van je administratieve standplaats in 
 Vul in het Veld B het adres van de dienstopdracht in 
 Klik op “Route berekenen” 

 

 Klik op “Retourreis maken”: je krijgt een voorstel: 

 

 Controleer de route en de zakelijke km’s 
 Indien dit correct is, klik op “afgelegde reisafstand toevoegen aan onkosten”  
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b) Je rijdt eerst langs je administratieve standplaats en maakt van daaruit meerdere dienstreizen 

na elkaar: 
 Vul alle bestemmingen van je dienstreis na elkaar in  
 Klik op “Route berekenen” 
 Controleer de route en de zakelijke km’s 
 Indien dit correct is, klik op “Afgelegde reisafstand toevoegen aan onkosten”  
 

 

 
c) Je vertrekt van thuis en het traject van je woonplaats naar de plaats van de dienstopdracht is 
langer dan het traject van je administratieve standplaats naar de plaats van de dienstopdracht: 
Je kan hier meteen de route vanaf je administratieve standplaats ingeven zoals vermeld onder a). Een 
andere manier is deze: 
 Vul in het veld A je thuisadres in 
 Vul in het veld B het adres van je administratieve standplaats in 
 Vul in het Veld C het adres van de dienstopdracht in 
 Vul in het Veld D opnieuw het adres van je administratieve standplaats in 
 Vul in het veld E opnieuw je thuisadres in 
 Klik op “Retourreis maken” 
 Vink het privé-gedeelte van de reis aan 
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 Klik op “Route berekenen” 
 Controleer de route, de zakelijke km’s en de persoonlijke km’s 
 Indien dit correct is, klik op “Afgelegde reisafstand toevoegen aan onkosten”  

 
d) Je vertrekt van thuis en het traject van je woonplaats naar de plaats van de dienstopdracht is 

korter dan het traject van je administratieve standplaats naar de plaats van de dienstopdracht: 
 Vul in het veld A je thuisadres in 
 Vul in het veld B het adres van de dienstopdracht in 
 Klik op “Retourreis maken” 
 Je hoeft geen privé-gedeelte van de reis aan te duiden 
 Klik op “Route berekenen” 
 Controleer de route en de zakelijke km’s  
 Indien dit correct is, klik op “Afgelegde reisafstand toevoegen aan onkosten”  

 

 

 

 Na het klikken op “Afgelegde reisafstand toevoegen aan onkosten” wordt de afstand ingevoerd. Het 
bedrag wordt automatisch berekend op basis van de kilometervergoeding. 
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 Geef eventueel een opmerking mee voor de goedkeurder van jouw aanvraag 
 Vul de postcode van jouw standplaats in 
 Vul de postcode van de eindbestemming in 
 Indien voorzien, geef een detail van de dienstreis. 
 Jouw geregistreerde voertuig wordt vermeld in het veld “Voertuig-ID” 

Indien je meerdere voertuigen geregistreerd hebt en een voorkeur ingesteld hebt, dan is het dit 
voertuig dat hier vermeld wordt. 
Je kan hier, via het rolmenu, switchen naar een ander geregistreerd voertuig. 
Zorg ervoor dat er steeds een auto vermeld is. 
 

 
 

 Sla je onkostennota op: de lijn verschijnt in de linker kolom 
 

 
 

5.5.4 Parkeerkosten t.g.v. dienstreizen 

De leidend ambtenaar kan beslissen om parkingkosten terug te betalen. Enkel indien de leidend 
ambtenaar van jouw organisatie dergelijke beslissing heeft genomen, kunnen deze kosten ook 
teruggevorderd worden via PersoExpenses. Het onkostentype “Parkeerkosten” is dus enkel beschikbaar 
indien er voor jouw organisatie hiervoor een beslissing genomen is door de leidend ambtenaar. 

 Ga naar jouw onkostennota voor deze maand.  
 
 Kies “Parkeerkosten”: je krijgt een nieuw detailscherm. In het veld “Onkostentype” staat het door 

jouw gekozen type. 
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 Vul de datum van de dienstreis in 
 Vul de plaats van aankoop van het ticket in: dit moet een stad of gemeente zijn (geen postcode) 
 Vul het bedrag in 
 Geef eventueel een opmerking mee voor de goedkeurder van jouw aanvraag 
 Bij deze onkostennota moet u een betalingsbewijs toevoegen.  

Ga onderaan naar de knop “Kwitantie toevoegen” en voeg een pdf-bestand van je aangekocht 
vervoerbewijs toe 
 

 

 Sla je onkostennota op: de lijn verschijnt in de linker kolom 
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 Onder het blauwe icoon kan je de kwitantie zichtbaar maken. 
 

 

Parkeerticket kwijt? 
Indien u geen betalingsbewijs hebt of dit verloren bent, kan je dit aangeven in de applicatie. Je zal je onkostennota 
dan zonder dit bewijsstuk kunnen indienen. U kan ook een opmerking meegeven in het veld “Opmerkingen”. 
 

 Sla je onkost op  je krijgt de melding dat je een kwitantie moet opladen 
 

 
 
 Ga naar de knop “Kwitanties” bovenaan en rol het menu open 
 Kies “Verklaring van ontbrekende kwitantie” 
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 Vink de onkost aan waarvoor je de verklaring wil opstellen en klik op “Accepteren en maken”: je 

krijgt de bevestiging dat jouw verklaring wordt toegevoegd aan de onkostennota 
 

 

 
 

 
 
 Onder het blauwe icoontje vind je de verklaring terug  
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5.5.5 Fietsvergoeding t.g.v. dienstreizen 

Je kan een fietsvergoeding krijgen voor je verplaatsingen, heen en terug, met de fiets (ook voor een 
elektrische fiets en speedpedelec), een rolstoel of een ander niet motorisch aangedreven licht 
vervoermiddel. Het gaat om verplaatsingen voor dienstopdrachten. 

De vastgelegde reisweg hoeft niet noodzakelijk de kortste te zijn, je mag kiezen voor een fietsveilige route. 

Je mag aanvullend gebruikmaken van het openbaar vervoer (of je eigen wagen) maar je mag de 
fietsvergoeding niet combineren met een tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer (of een 
kilometervergoeding voor je eigen wagen) voor hetzelfde traject en tijdens dezelfde periode. 

 
Voordat je een fietsvergoeding ingevolge dienstreizen kan aanvragen moet je eerst jouw fiets registreren. 
Je moet dit maar 1 keer doen. 
 

 Ga naar “Profiel – Profielinstellingen – Privéauto” 
 

 
 

 
 

 Registreer jouw fiets met een naam naar keuze maar voorafgegaan door de kenletters van jouw 
organisatie bv. BOSA fiets 1, zet het type voertuig op “Fiets” en sla op. 
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De onkost indienen: 

 
 Ga naar jouw onkostennota voor deze maand. 
 

 Kies “Fietsvergoeding dienstreizen”: je krijgt een nieuwe detailscherm. In het veld “Onkostentype” 
staat het door jouw gekozen type. 

 

 

 

 Vul de datum van de dienstreis in 
 Vul de afstand in 

Je kan hiervoor de hulp van google maps gebruiken door op het icoontje te klikken 
 

 
 

 Vul in het veld A het adres van vertrek in 
 Vul in het Veld B het adres van aankomst in 
 Klik op “Route berekenen” 
 Klik op “Retourreis maken” : Je krijgt een voorstel : 
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Het afgelegde traject moet niet noodzakelijkerwijs het kortste traject zijn, maar moet het meest 
aangewezen traject zijn voor fietsers, met bijzondere aandacht voor veiligheid. Indien je een 
andere, veiliger route hebt genomen kan je dit aanpassen in het voorstel. 

 Controleer de route en de zakelijke km’s 
 Indien dit correct is, klik op “Afgelegde reisafstand toevoegen aan onkosten”  
 Na het klikken op “Afgelegde reisafstand toevoegen aan onkosten” wordt de afstand ingevoerd. 

Het bedrag wordt automatisch berekend op basis van de fietsvergoeding. 
 Geef eventueel een opmerking mee voor de goedkeurder van jouw aanvraag 
 Vul de postcode van het vertrekpunt in 
 Vul de postcode van de eindbestemming in 
 Indien voorzien, geef een detail van de dienstreis. 
 Jouw geregistreerde fiets wordt vermeld in het veld “Voertuig-ID” 
 Zorg ervoor dat er steeds een fiets vermeld is. 

 

 

 Sla je onkostennota op: de lijn verschijnt in de linker kolomlinker kolom 
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5.5.6 Vergoeding voor verblijfskosten dienstreizen 

Aandachtspunten! 
 
Om recht te hebben op een verblijfsvergoeding: 

 Moet de dienstverplaatsing minimum 6 uur geduurd hebben. De duur van de verplaatsing wordt 
gerekend vanaf je vertrek uit je administratieve standplaats tot het werkelijke uur van aankomst bij 
je terugkeer in je administratieve standplaats.  
Ook wanneer je niet langs je administratieve standplaats gaat, moet er voldaan zijn aan de 
voorwaarde van minimum 6 uur wanneer het vertrek en het eindpunt van jouw dienstreis de 
administratieve standplaats zou geweest zijn.   

 
 Moet de dienstverplaatsing verder zijn dan een afstand van 25 km buiten het centrum van de 

agglomeratie of van de gemeente van je administratieve standplaats. 
Ook als je niet langs je administratieve standplaats ging, moet er voldaan zijn aan deze voorwaarde.   
De agglomeraties die inzake vergoedingen in aanmerking moeten worden genomen, zijn de volgende:  

a) Brusselse agglomeratie : Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Etterbeek, Evere, 
Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, 
Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.  

b) De als volgt gevormde agglomeraties :  
1) Antwerpen: Antwerpen, Mortsel, Zwijndrecht.  
2) Charleroi: Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Montignies-le-Tilleul.  
3) Gent: Gent, Merelbeke.  
4) Luik: Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Luik, Saint-Nicolas, Seraing.  
5) Borinage: Boussu, Frameries, Bergen, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain.  
6) Centrum-Henegouwen: Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz.  
7) Oostende: Bredene, Oostende. 8) Verviers : Dison, Verviers. 
 

 
 Mag jouw federale dienst of een derde de kost van de maaltijd niet op zich genomen hebben 

 
 Mag je geen ander voordeel genoten hebben om de maaltijdkosten te dekken (bv. sociaal restaurant) 
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De onkost indienen: 

 
 Ga naar jouw onkostennota voor deze maand.  
 Kies “Vergoeding voor verblijfskosten dienstreizen”: je krijgt een nieuw detailscherm. In het veld 

“Onkostentype” staat het door jouw gekozen type. 

 

 

 

 Vul de datum van de dienstreis in 
 Het bedrag hoef je niet in te vullen, dit wordt automatisch ingevuld. 
 Geef het uur van vertrek en het uur van terugkomst in 
 Indien voorzien, geef een detail van de dienstreis. 
 Vul de postcode van jouw standplaats in  
 Vul de postcode van de bestemming in 
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 Sla je onkostennota op: de lijn verschijnt in de linker kolomlinker kolom, het bedrag van 10,00 € is 
ingevuld. 

 
 

 
 
 

5.5.7 Aanvullende vergoeding voor verblijfskosten bij dienstreizen (overnachting 
t.g.v. een dienstreis) 

Aandachtspunten! 
 

Om recht te hebben op een verblijfsvergoeding: 

 Moet de dienstverplaatsing verder zijn dan een afstand van 75 km buiten het centrum van de 
agglomeratie of van de gemeente van je administratieve standplaats. 
De agglomeraties die inzake vergoedingen in aanmerking moeten worden genomen, zijn de 
volgende :  

a) Brusselse agglomeratie: Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Etterbeek, 
Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-
ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-
Woluwe.  

b) De als volgt gevormde agglomeraties:  
1) Antwerpen: Antwerpen, Mortsel, Zwijndrecht.  
2) Charleroi: Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Montignies-le-Tilleul.  
3) Gent: Gent, Merelbeke.  
4) Luik: Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Luik, Saint-Nicolas, Seraing.  
5) Borinage: Boussu, Frameries, Bergen, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain.  
6) Centrum-Henegouwen: Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz.  
7) Oostende: Bredene, Oostende. 8) Verviers : Dison, Verviers. 

 
 Mag jouw federale dienst of een derde de kost van de overnachting niet op zich genomen hebben 

 
 Mag je geen ander voordeel genoten hebben om de overnachting te dekken  
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De onkost indienen: 

 
 Ga naar jouw onkostennota voor deze maand. 
 
 Kies “Aanvullende vergoeding voor verblijfskosten dienstreizen”: je krijgt een nieuw detailscherm. 

In het veld “Onkostentype” staat het door jouw gekozen type. 
 

 

 

 Vul de datum van de dienstreis in 
 Het bedrag hoef je niet in te vullen, dit wordt automatisch ingevuld. 
 Geef eventueel een opmerking mee voor de goedkeurder van jouw aanvraag 
 Indien voorzien, geef een detail van de dienstreis. 
 Vul de postcode van je administratieve standplaats in 
 Vul de postcode van de eindbestemming in 
 Sla je onkostennota op: de lijn verschijnt in de linker kolom, het bedrag van 75,00 € is ingevuld. 
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5.6 Toelagen verbonden aan de specifieke organisatie van het werk  

5.6.1 Wachttoelagen 

Je hebt recht op een wachttoelage wanneer de wachtdienst  een ononderbroken of onderbroken 
periode omvat van minimum 15  en maximum 24 uur. 

Via PersoExpenses wordt een standaardformulier ter beschikking gesteld waarin je per maand, per dag 
het aantal uren per type wachtdienst kan registreren. Op het einde van de maand wordt, per type 
wachtdienst, het totaal van die uren omgezet in het aantal wachtdiensten waarop je recht hebt.  

De onkost indienen: 
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 Je vindt het formulier onder “Opmerkingen voor bedrijf” “Wachttoelage formulier” 

 

Dit eindtotaal vul je in, in de  corresponderende onkostentypes, op de laatste werkdag van de betreffende 
maand. Je hoeft dus maar 1 lijn per maand per type wachtdienst te registreren. Het formulier voeg je als 
bijlage toe. 

 Ga naar jouw onkostennota voor deze maand. 
 Kies  als onkostentype de juiste wachtdienst: 
 Actieve wachtdienst tijdens de week 
 Passieve wachtdienst tijdens de week 
 Actieve wachtdienst tijdens het weekend 
 Passieve wachtdienst tijdens het weekend 

 

 

 

 je krijgt een detailscherm. In het veld “Onkostentype” staat het door jouw gekozen type. 
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 Kiest als “Transactiedatum” de laatste werkdag van de betreffende maand. 
 Vul het aantal wachtdiensten van dat type voor de betreffende maand in, op basis van het 

standaardformulier dat ter beschikking is gesteld 
 

 
 

 Het bedrag hoef je niet in te vullen, dit wordt automatisch ingevuld. 
 Geef eventueel een opmerking mee voor jouw chef 
 Voeg het ingevulde standaardformulier als pdf-bestand toe via “Kwitantie toevoegen”  

 

 
 

 
 Sla je onkostennota op: de onkostenlijn verschijnt in de linker kolom 
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 Je krijgt een melding: “Het correcte wettelijke bedrag wordt bijgehouden en berekend in de 
loonmotor”. Dit is enkel een melding en is niet blokkerend om je onkostennota in te dienen. 
 

 

 Onder het blauwe icoontje kan je het bijgevoegde formulier terugvinden. 

 

 

 Doe de registratie voor elk type wachtdienst dat je deze maand vervuld hebt en sla de lijnen op. 
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5.7 Een onkostennota indienen 

 Controleer, voor je de onkostennota indient, of al de onkosten die je in deze onkostennota wil 
opnemen vermeld zijn in de linker kolom. 
Opgelet! Wanneer een onkostennota eenmaal goedgekeurd is, kan ze niet meer teruggeroepen 
worden. U kan elke onkostennota slechts 1 maal indienen. 
 

 Klik op de rode knop “Nota indienen”: de digitale gebruikersovereenkomst verschijnt 
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Tekst digitale gebruikersovereenkomst : 

Opgelet! U kan deze onkostennota slechts 1 keer indienen! 
 
Door op de knop 'Accepteren & Verzenden' te klikken, bevestig ik dat:    
1. mijn aan- en afwezigheden correct werden ingevuld in “SCOPE” 

 
2. mijn onkostennota  voldoet aan de voorwaarden vermeld in het KB van 13/7/2017  
(zie voorwaarden kilometervergoeding, verblijfsvergoeding en aanvullende verblijfsvergoeding   
onder de links in “OPMERKINGEN VOOR BEDRIJF) 
 
3.ik weet dat onterecht ontvangen vergoedingen en of toelagen kunnen teruggevorderd worden.” 
 

 Vergewis je ervan dat al je ingediende onkosten conform zijn met de reglementaire voorwaarden en 
klik dan op “Accepteren en verzenden”: je krijgt de bevestiging dat de nota verzonden is en een 
overzicht van de te betalen kosten onder de rubriek “Onkostennota”. De vermeldingen onder 
“Bedrijfsuitgaven” negeer je. 
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