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

 

2. 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. 
 

 

 

 Nadat je aangemeld bent kan je de taal nog wijzigen via “Profiel” – “Profielinstellingen” – “System 
Settings” – kies jouw taal en klik op “Save” 
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3.  Aanvragen goedkeuren 
Medewerkers die een fietsvergoeding of een compenserende vergoeding voor het gebruik van hun 
persoonlijk voertuig voor woon-werkverkeer wensen aan te vragen moeten hiervoor een voorafgaand 
akkoord hebben. Zij vragen dit akkoord aan via het luik “Aanvragen”.  
 
De goedkeurders voor de éénmalige aanvragen zijn niet dezelfde als de goedkeurders van de latere 
onkostenstaten. Overeenkomstig de geldende reglementering is de goedkeurder de leidend ambtenaar. 
In de praktijk wordt dit gedelegeerd. De goedkeurder van de éénmalige aanvragen wordt opgegeven door 
de organisatie en is gekend in PersoExpenses. 

3.1 Link naar fedweb: 

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

3.2 Aanvragen voor een traject voor woon-werkverkeer 

3.2.1 Fietsvergoeding 

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

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

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

Om de fietsvergoeding te krijgen registreert de medewerker voorafgaandelijk een aanvraag m.b.t. het af 
te leggen traject eenmalig in PersoExpenses. Hij doet deze aanvraag zonder einddatum. Als bijlage voegt 
hij een afdruk van Google Maps toe met het traject dat hij wil laten valideren. 

Opgelet ! In PersoExpenses mag de aanvraag maximum teruggaan tot de 1ste van de huidige maand. Indien 
er verder in het verleden fietsvergoedingen moeten toegekend worden, moeten deze geregistreerd 
worden via de Backoffice. 

3.2.2 Een compenserende vergoeding voor het gebruik van een 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 hij er zelf voor kiest om zijn woon-werkverkeer met de eigen wagen af te leggen dan wordt dat niet 
vergoed. 

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

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

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

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

Hij kan dan een voorafgaandelijke akkoord m.b.t. het af te leggen traject vragen. Hij doet deze éénmalige 
aanvraag, in principe zonder einddatum als deze situatie gedurende een tijd ongewijzigd zal blijven. Als 
bijlage voegt hij een afdruk van Google Maps toe met het traject (heen en terug) dat hij wil laten valideren 
alsook een attest tot staving van de reden. 

De volgende stavingsattesten moeten toegevoegd zijn: 
 een medisch attest waarbij de behandelende geneesheer bevestigt dat de aanvrager niet in staat is 

om het openbaar vervoer te gebruiken voor zijn woon-werkverkeer  
 een attest van de openbare vervoermaatschappij 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 

 

Opgelet ! In PersoExpenses mag de aanvraag maximum teruggaan tot de 1ste van de huidige maand. Indien 
er verder in het verleden compenserende vergoedingen moeten toegekend worden, moeten deze 
geregistreerd worden via de Backoffice. 

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

 bij een lichamelijke verhindering – tijdelijk of permanent voegt hij een attest van de arts toe. Een 
standaardformulier is terug te vinden 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 moet 
een attest van de openbare vervoermaatschappij toegevoegd worden 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 een persoonlijke voertuig in volgende gevallen: 

• het betreft een tijdelijke lichamelijke verhindering 
• bij een dringende oproep 
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• omwille van het 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 maken (dit wordt beoordeeld door de leidend ambtenaar) 

 

In deze gevallen wordt slechts een  tijdelijk akkoord gegeven om een persoonlijk voertuig te gebruiken 
voor het woon-werkverkeer en dit te laten vergoeden.  

Opgelet! In deze gevallen moet er steeds een einddatum vermeld staan in de aanvraag. Indien er geen 
einddatum voorzien is zal de medewerker bij voortduur automatisch een voorstel voor het dagelijkse 
traject voor zijn woon-werkverkeer ontvangen. 

3.2.3 Individueel goedkeuren 

 Open de applicatie: 
In de rechter bovenhoek onder jouw profiel zie je het aantal aanvragen waarvoor je goedkeuring 
nodig is. 

 

 
 
 
 Ga naar het tabblad “Aanvragen”: je krijgt een lijst van alle aanvragen. 

Meegegeven opmerkingen kan je consulteren via de kolom “Opmerkingen”. 
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 Je kan de aanvragen individueel bekijken. Klik daarvoor op de naam van de aanvraag die je wilt 
bekijken: de aanvraag wordt geopend en je krijgt het detail te zien. 

 
 

 
 
 

 Controleer de toegevoegde bijlage door op de knop “Bijlagen – Documenten weergeven in een 
nieuw venster” te klikken: je krijgt dan de toegevoegde bijlagen te zien. 
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 Als je akkoord gaat met de aanvraag,  klik dan op de knop “Goedkeuren”: je krijgt de bevestiging dat 

de aanvraag werd goedgekeurd. 
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 Als je niet akkoord gaat met de aanvraag, kan je jouw opmerkingen meegeven in het veld 
“Opmerkingen” en de aanvraag terugsturen via “Aanvraag terugsturen”  
Je kan zelf de ingangsdatum of afstand niet aanpassen.  
Je kan, indien gewenst, zelf een bijlage opladen wanneer je een andere reisroute wil voorstellen. 
 

 
 

3.2.4 In bulk goedkeuren 

 Ga daarvoor naar de tab “Aanvragen” en vink het vakje boven alle aanvragen aan: alle aanvragen 
worden aangevinkt. 

 Klik op “OK”: de rode knop “Goedkeuren” verschijnt: 
 

 
 

 Klik op “Goedkeuren”: je krijgt de bevestiging dat de aanvragen goedgekeurd zijn. 
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4.  Onkosten goedkeuren 
Optie 1: Het goedkeuren van de maandelijkse onkostenstaten gebeurt door de functionele/hiërarchische 
chef zoals gekend in SCOPE ESS. Het betreft hier dezelfde goedkeurder als voor de verloven. Na 
goedkeuring door de chef wordt de onkostennota doorgestuurd voor betaling. 

 
Optie 2: Het goedkeuren van de maandelijkse onkostenstaten gebeurt door de functionele/hiërarchische 
chef zoals gekend in SCOPE ESS. Het betreft hier dezelfde goedkeurder als voor de verloven. In optie 2 
heeft de klant ervoor gekozen om één of meerdere extra goedkeurder(s) toe te voegen aan de flow. 
 

4.1 Link naar fedweb: 

4.1.1 Woon-werkverkeer 

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

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

4.1.3 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 

 
 

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
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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4.2 Woon-werkverkeer 

• Fietsvergoeding woon-werkverkeer 
• Tussenkomst eigen voertuig woon-werkverkeer 
• Tussenkomst gemeenschappelijk openbaar vervoer woon-werkverkeer 

 

4.2.1 Fietsvergoeding woon-werkverkeer 

Op basis van de, in SCOPE ESS, ingevoerde afwezigheden en registraties voor telewerk zal jouw 
medewerker al dan niet de fietsvergoeding kunnen aanvragen. Om dit mogelijk te maken, is een correcte 
registratie van aan- en afwezigheden in SCOPE ESS een absolute must. Wij rekenen daarvoor op de 
functionele en hiërarchische chefs binnen de organisaties om hun medewerkers aan te zetten dit correct 
toe te passen en zelf tijdig aangevraagde afwezigheden goed te keuren. Ook gevraagde verwijderingen 
van afwezigheden dienen nauw opgevolgd te worden om een goede automatische controle mogelijk te 
maken. 

 
4.2.2 Compenserende vergoeding voor het gebruik van een persoonlijk voertuig voor 

woon-werkverkeer 

Op basis van de, in SCOPE ESS, ingevoerde afwezigheden en registraties voor telewerk zal jouw 
medewerker al dan niet de compenserende vergoeding kunnen aanvragen. Om dit mogelijk te maken, is 
een correcte registratie van aan- en afwezigheden in SCOPE ESS een absolute must. Wij rekenen daarvoor  
op de functionele en hiërarchische chefs binnen de organisaties om hun medewerkers aan te zetten dit 
correct toe te passen en zelf tijdig aangevraagde afwezigheden goed te keuren. Ook gevraagde 
verwijderingen van afwezigheden dienen nauw opgevolgd te worden om een goede automatische 
controle mogelijk te maken. 

 
4.2.3 Openbaar vervoer woon-werkverkeer 

Bij de federale overheid genieten de personeelsleden gratis vervoer op het Belgische grondgebied tussen 
hun woonplaats en hun werkplaats als zij gebruik maken van het gemeenschappelijk openbaar vervoer. 
Zij moeten hiervoor een aanvraag doen bij Persopoint via SAGO. 
 
Enkel indien zij nog niet over een abonnement openbaar vervoer beschikken mogen zij hiervoor zelf 
tickets aankopen. Via PersoExpenses kunnen zij de kostprijs van deze vervoerbewijzen terugvorderen.   

Opgelet! Er moet in de mate van het mogelijke gebruik worden gemaakt van voordeligere 
meerrittenkaarten.  Bij hun aanvraag moet een scan van de gebruikte vervoersbewijzen worden 
toegevoegd. 
 
4.3 Dienstreizen 

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

 
4.3.1 Openbaar vervoer dienstreizen 

Dienstverplaatsingen gedaan tijdens de uitoefening van de functie geven recht op de terugbetaling van 
de gemaakte 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 of hiërarchische 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. 
 
Bij deze onkostennota moet de gebruiker een betalingsbewijs toevoegen.  
 
Indien hij geen betalingsbewijs heeft of dit verloren heeft moet hij in de applicatie een “Verklaring van 
ontbrekende kwitantie” opstellen. Je vindt het betalingsbewijs of de “Verklaring van ontbrekende 
kwitantie” terug onder het blauwe icoontje. 
 

4.3.2 Dienstverplaatsingen met een persoonlijk voertuig 

Om recht te hebben op een kilometervergoeding:  
 is het noodzakelijk dat er voor jouw dienst of voor jouw medewerker een kilometercontingent 

voorzien is. Check dit alvorens je een aanvraag voor een kilometervergoeding goedkeurt. 
 
 moet de verplaatsing plaatsvinden buiten de agglomeratie van de administratieve standplaats als 

er een bestaat, of, als dat niet het geval is, buiten de gemeente van de 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 
alvorens je onkosten goedkeurt.  

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.  
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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, 
de te vergoeden kilometers moeten beperkt worden tot de afstand van de administratieve standplaats 
naar de plaats van de dienstopdracht. Verifieer of jouw medewerker hiermee rekening heeft gehouden 
alvorens een onkost goed te keuren. 
 
4.3.3 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. 

4.3.4 Fietsvergoeding t.g.v. dienstreizen 

Er kan een fietsvergoeding toegekend worden voor 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, men mag kiezen voor een fietsveilige 
route. 

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

4.3.5 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 het vertrek uit de administratieve standplaats tot het werkelijke uur van aankomst bij 
de terugkeer in de administratieve standplaats.  
Ook wanneer jouw medewerker niet langs de administratieve standplaats gaat, moet er voldaan zijn 
aan de voorwaarde van minimum 6 uur wanneer het vertrek en het eindpunt van de 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 de administratieve standplaats. 
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Ook als de medewerker niet langs de 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 organisatie of een derde de kost van de maaltijd niet op zich genomen hebben 

 
 mag de medewerker ander voordeel genoten hebben om de maaltijdkosten te dekken (bv. sociaal 

restaurant) 
 
Check of deze voorwaarden voldaan zijn alvorens je een verblijfsvergoeding bij dienstopdrachten 
goedkeurt. 

4.3.6 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 de 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.  
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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 organisatie of een derde de kost van de overnachting niet op zich genomen hebben 

 
 mag jouw medewerker geen ander voordeel genoten hebben om de overnachting te dekken  
 

Check deze voorwaarden alvorens je een aanvullende vergoeding voor verblijfskost goedkeurt. 

4.4 Toelagen verbonden aan de specifieke organisatie van het werk  

4.4.1 Wachttoelagen 

Via PersoExpenses wordt een standaardformulier ter beschikking gesteld waarin jouw medewerker per 
maand, per dag zijn 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  hij/zij recht 
heeft.  

Dit eindtotaal vult hij/zij in, in de corresponderende onkostentypes, op de laatste werkdag van de 
betreffende maand. Er moet dus maar 1 lijn per maand per type wachtdienst geregistreerd worden. Het 
formulier moet als bijlage toegevoegd worden. 

 

4.5  Goedkeuren  

 De naar jou doorgestuurde onkostennota’s vind je onder “Vereiste goedkeuringen” 

 

 Klik op “Vereiste goedkeuringen”: je krijgt een lijst van de goed te keuren onkostennota’s 
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 Ga naar “Nota’s”: je krijgt een overzicht van de ingediende onkostennota’s met vermelding van de 
totale aangevraagde bedragen. 

 Vink de onkostenstaat aan die je wenst goed te keuren: de rode knop “Goedkeuren” verschijnt. 
Je kan nu op basis van de samenvatting van de onkostenstaat beslissen om deze onkostennota goed 
te keuren. Om een onkostennota in detail te bekijken – zie volgende stap. 
 

 
 

 Klik de onkostennota aan die je wenst goed te keuren: je krijgt een detail van de aanvraag te zien. 
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 Kijk de ingediende onkosten na 
 Wanneer de eindgebruiker jou een opmerking heeft meegegeven kan je deze consulteren onder het 

icoontje 
 

 

 

 Een toegevoegd bewijsstuk vind je terug onder het icoontje  
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 Je kan een onkost in detail bekijken door op de lijn zelf te klikken 

 

 Bij onkostenaanvragen voor een kilometervergoeding kan je de gereden route nakijken in de 
aanvragen. Je vindt deze terug onder het icoontje “Afstand berekenen” 
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 Je gaat akkoord met voorgelegde onkostenstaat? 

Opgelet! Als je goedkeurt is dit voor de volledige onkostenstaat. 
Klik je op de rode knop “Goedkeuren”: je krijgt de digitale overeenkomst voor de fiatteur te zien. 
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 Vergewis je ervan dat alle onkosten die je gaat goedkeuren conform zijn met de reglementaire 
voorwaarden en klik dan op “Accepteren”: je krijgt de bevestiging van de goedkeuring. 

 

 

 

5. Delegeren 
Wanneer je voor een bepaalde periode afwezig bent, is het belangrijk dat aangevraagde onkosten, bij 
voortduur kunnen goedgekeurd worden. Je kan hiervoor een delegatie opstellen. 

 Ga naar “Profiel – Onkostengedelegeerden”  
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 Onder “Gedelegeerden” kan je zelf een delegatie opzetten 

 

 Onder “Gedelegeerde voor” kan je jouw delegaties consulteren 

 

 Ga naar “Gedelegeerden” en klik op “Toevoegen” 

 

 Kies een persoon aan wie je jouw taken tijdelijk wil delegeren 
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 Geef de gedelegeerde de rechten die je wilt overdragen:  
 

 

 

6. Goedkeuren als gedelegeerde 
Opdat je onkostennota’s zou kunnen goedkeuren in naam van iemand anders, moet die persoon 
daarvoor eerst een delegatie opzetten op jouw naam. Pas nadat deze delegatie is opgezet kan je 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 gedelegeerde en kan alle aanvragen of onkosten 
in zijn of haar plaats goedkeuren. 
 

 
 

 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 naar je eigen inlogscherm 
terecht en de sessie is afgesloten. 

 

 

 

7.  Goedkeuren als extra goedkeurder 
Wanneer jouw organisatie voor optie 2 heeft geopteerd dan zullen  de maandelijkse onkostenstaten, na 
goedkeuring door de functionele/hiërarchische chef, voor definitieve goedkeuring en betaling, 
doorgestuurd worden naar één of meerdere extra goedkeurder(s). Pas nadat de extra goedkeurder(s)  zich 
akkoord heeft/hebben verklaard zal de onkostennota doorgestuurd worden voor betaling. 
 

7.1 De lijst oproepen 

 
 Ga naar “Onkosten”  
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 Vul de filters als volgt in: 
• Goedkeuringsstatus 
• Is gelijk aan 
• Goedgekeurd en in financiële behandeling 

 

 Klik op “OK”: je krijgt de lijst met alle onkostennota’s waarvoor een extra goedkeuring nodig is. 
 

7.2 De lijst exporteren naar Excel 

Je kan dit overzicht exporteren naar een Excel via de knop “Naar Excel verzenden”: op die manier 
kan je er alle bewerkingen in Excel op toepassen. 
 

 
 



PersoExpenses Handleiding voor de goedkeurder 
 28 

 
 

7.3 Een filter inzetten m.b.t. de hoogte van de bedragen 

Op basis van filters kan je eventueel een selectie maken van de getoonde onkostennota’s bv. toon 
alle onkostennota’s met een bedrag hoger dan 200,00 €. Dit kan handig zijn om de te controleren 
onkostennota’s te selecteren. 

 

 

7.4 Een onkostennota in detail bekijken 

 Om het detail van de onkostennota te bekijken klik je hem aan : de lijnen zoals vermeld in de 
onkostennota verschijnen. 



PersoExpenses Handleiding voor de goedkeurder 
 29 

 
 
 Om een detail van de lijn te krijgen klik je ze aan: het detail verschijnt in het scherm rechts. 

 
 

 
 
 Ga je niet akkoord met de, door de functionele of hiërarchische chef goedgekeurde onkostennota, 

dan kan je deze terugsturen naar de medewerker met opmerkingen. 
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 Om terug te keren naar de lijst klik je op “Nota’s verwerken” 

 

 
 

 

7.5 Een onkostennota markeren voor controle 

 Wanneer je een onkostennota grondig wil controleren kan je dit aanduiden in de onkostennota. 
Selecteer hem en klik op “Controle vereist”: het venster “Markeren als controle wordt uitgevoerd” 
verschijnt. Je kan hier extra informatie toevoegen indien gewenst. 
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In de onkostennota is vermeld dat hij het voorwerp uitmaakt van een controle. 
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 Als je klaar bent met de controle klik je op de knop “Controle voltooid”: het venster Markeren als 
“Controle voltooid” verschijnt. Je kan hier extra informatie toevoegen indien gewenst. 

 

 

 

 

7.6 Een onkostennota individueel goedkeuren 

 Als je een onkostennota individueel hebt nagekeken en deze wil goedkeuren, klik je op 
“Goedkeuren” voor de betreffende onkostennota: enkel deze onkostennota wordt goedgekeurd. 
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7.7 Onkostennota’s in bulk goedkeuren 

 Wanneer je de door jou geselecteerde onkostennota’s geverifieerd hebt en de rest in bulk wil 
goedkeuren vink je alle aanvragen aan en klik dan op de knop “Goedkeuringsstatus wijzigen”: de 
onkostennota’s worden dan definitief goedgekeurd. 
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Nota’s die door jou of je collega aangeduid zijn als “Controle wordt uitgevoerd” kunnen niet in bulk 
worden goedgekeurd. Deze moeten eerst individueel worden goedgekeurd of de controle moet 
beëindigd zijn door de knop “Controle voltooid” 

 

Indien er geen onkostennota’s aangeduid zijn voor controle 
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8. Advies vragen 
Volgens de normale flow in PersoExpenses wordt een onkostennota voor betaling doorgestuurd van zodra 
de onmiddellijke chef zich hiermee akkoord heeft verklaard. 

Wanneer je, als onmiddellijke chef, niet zeker bent of een aanvraag tot betaling wel degelijk voldoet aan 
de reglementaire voorwaarden kan je “ad hoc”, de onkostennota voor advies/goedkeuring doorsturen 
naar een andere persoon. Deze kan behoren tot de HR dienst of een andere dienst. 

 Klik de onkostennota aan waarvoor je advies wil vragen  
 Kies nu voor “Goedkeuren & doorsturen” 

 

 Zoek de persoon op aan wie je advies wilt vragen, geef jouw toelichting mee in het daartoe 
voorziene vak en klik op “Goedkeuren & doorsturen” 
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9. Advies geven 
Wanneer een onkostennota, voor advies, naar jou werd doorgestuurd vind je deze terug onder jouw 
“Goedkeuringen” 

 
 

 Klik op het tabblad “Nota’s”: je krijgt de lijst met alle doorgestuurde onkostennota’s en in de kolom 
kan je de opmerkingen zien die door de functionele of hiërarchische chef zijn meegestuurd. 

 

 Je kan vanaf hier alle functionaliteiten gebruiken zoals de initiële goedkeurder (zie punt 4. Onkosten 
goedkeuren) 

 

 

 


	1. Link naar de ondersteunende documentatie 4
	2. Taal instellen 4
	3. Aanvragen goedkeuren 6
	3.1 Link naar fedweb: 6
	3.2 Aanvragen voor een traject voor woon-werkverkeer 6
	3.2.1 Fietsvergoeding 6
	3.2.2 Een compenserende vergoeding voor het gebruik van een persoonlijk voertuig voor woon-werkverkeer 6
	3.2.3 Individueel goedkeuren 8
	3.2.4 In bulk goedkeuren 11


	4. Onkosten goedkeuren 12
	4.1 Link naar fedweb: 12
	4.1.1 Woon-werkverkeer 12
	4.1.2 Dienstreizen 12
	4.1.3 Toelagen verbonden aan de specifieke organisatie van het werk: Wachttoelagen 12

	4.2 Woon-werkverkeer 13
	4.2.1 Fietsvergoeding woon-werkverkeer 13
	4.2.2 Compenserende vergoeding voor het gebruik van een persoonlijk voertuig voor woon-werkverkeer 13
	4.2.3 Openbaar vervoer woon-werkverkeer 13

	4.3 Dienstreizen 13
	4.3.1 Openbaar vervoer dienstreizen 14
	4.3.2 Dienstverplaatsingen met een persoonlijk voertuig 14
	4.3.3 Parkeerkosten t.g.v. dienstreizen 15
	4.3.4 Fietsvergoeding t.g.v. dienstreizen 15
	4.3.5 Vergoeding voor verblijfskosten dienstreizen 15
	4.3.6 Aanvullende vergoeding voor verblijfskosten bij dienstreizen (overnachting t.g.v. een dienstreis) 16

	4.4 Toelagen verbonden aan de specifieke organisatie van het werk 17
	4.4.1 Wachttoelagen 17

	4.5 Goedkeuren 17

	5. Delegeren 22
	6. Goedkeuren als gedelegeerde 24
	7. Goedkeuren als extra goedkeurder 26
	7.1 De lijst oproepen 26
	7.2 De lijst exporteren naar Excel 27
	7.3 Een filter inzetten m.b.t. de hoogte van de bedragen 28
	7.4 Een onkostennota in detail bekijken 28
	7.5 Een onkostennota markeren voor controle 30
	7.6 Een onkostennota individueel goedkeuren 32
	7.7 Onkostennota’s in bulk goedkeuren 33

	8. Advies vragen 35
	9. Advies geven 36
	1.  Link naar de ondersteunende documentatie
	2. Taal instellen
	3.  Aanvragen goedkeuren
	3.1 Link naar fedweb:
	3.2 Aanvragen voor een traject voor woon-werkverkeer
	3.2.1 Fietsvergoeding
	3.2.2 Een compenserende vergoeding voor het gebruik van een persoonlijk voertuig voor woon-werkverkeer
	3.2.3 Individueel goedkeuren
	3.2.4 In bulk goedkeuren


	4.  Onkosten goedkeuren
	4.1 Link naar fedweb:
	4.1.1 Woon-werkverkeer
	4.1.2 Dienstreizen
	4.1.3 Toelagen verbonden aan de specifieke organisatie van het werk: Wachttoelagen

	4.2 Woon-werkverkeer
	4.2.1 Fietsvergoeding woon-werkverkeer
	4.2.2 Compenserende vergoeding voor het gebruik van een persoonlijk voertuig voor woon-werkverkeer
	4.2.3 Openbaar vervoer woon-werkverkeer

	4.3 Dienstreizen
	4.3.1 Openbaar vervoer dienstreizen
	4.3.2 Dienstverplaatsingen met een persoonlijk voertuig
	4.3.3 Parkeerkosten t.g.v. dienstreizen
	4.3.4 Fietsvergoeding t.g.v. dienstreizen
	4.3.5 Vergoeding voor verblijfskosten dienstreizen
	4.3.6 Aanvullende vergoeding voor verblijfskosten bij dienstreizen (overnachting t.g.v. een dienstreis)

	4.4 Toelagen verbonden aan de specifieke organisatie van het werk
	4.4.1 Wachttoelagen

	4.5  Goedkeuren

	5. Delegeren
	6. Goedkeuren als gedelegeerde
	7.  Goedkeuren als extra goedkeurder
	7.1 De lijst oproepen
	7.2 De lijst exporteren naar Excel
	7.3 Een filter inzetten m.b.t. de hoogte van de bedragen
	7.4 Een onkostennota in detail bekijken
	7.5 Een onkostennota markeren voor controle
	7.6 Een onkostennota individueel goedkeuren
	7.7 Onkostennota’s in bulk goedkeuren

	8. Advies vragen
	9. Advies geven

