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Zich aanmelden en 
algemene informatie
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Link

• Via PersoContact (sago)
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Zich aanmelden

• Via eID of Itsme
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Velden met een asterisk
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• In het algemeen moeten velden met een asterisk worden 
ingevuld

Vul in



Onderweg
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• Keer op elk moment terug naar het beginscherm:



Beginscherm
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Nieuwe
aanvraag

Mijn
berichten

Delegaties
beheren



Settings : taal

• Kies de taal van de toepassing via de instellingen 
rechtsboven
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Aanvragen
Algemeen
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Je aanvragen

• Hier vind je de aanvragen die je hebt ingediend:
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Termijn: 6 maanden



Je aanvragen : filters

• Je kan de filter gebruiken op soort aanvraag ...
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Je aanvragen : filters

… en/of een datum:
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Creëer een nieuw aanvraag van 
vergoeding
• Klik op de knop “Aanmaken" rechts onderaan

14



Aanvragen van vergoeding : in het 
algemeen
• Kies eerst het jaar en de maand
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Aanvragen van vergoeding: in het 
algemeen
• Selecteer vervolgens de dagen in de kalender van de 

gekozen maand: hier de 14de, 16de, 21ste en 23ste
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Aanvragen: statuut

• Je kunt al je aanvragen vinden via het beginscherm.

• Je kunt de filters en de datumstempel gebruiken.

17



Toepassing: reiskosten en 
vergoedingen

Vraag eerst 
om 

goedkeuring 
voor een 
traject

en dan vergoeding
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FIN/FAS: begin van de codering op 01/07/2022
BOSA / MIS: zullen hun aanvragen met terugwerkende kracht tot 
01/03/2022 kunnen coderen.
Daarna geldt de regel dat codering mogelijk is met een maximum van 6 
maanden terug.



Annulering / verwijdering
Algemeen

19



Annulering / verwijdering van een
aanvraag
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In de lijst van de aanvragen,
laat het brilletje de aanvraag zien
laat het pijltje je teruggaan naar de aanvraag

Procedure om een aanvraag te annuleren wanneer
deze nog niet werd verzonden.

Aanvraag
weergeven

Aanvraag
terughalen



Annulering / verwijdering van een
aanvraag
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De berichtjes hieronder verschijnen als pop-up.



Annulering / verwijdering van een
aanvraag
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Verwijder
aanvraag

Aanvraag
weergeven

Wijzig
aanvraag



Aanvragen : “on behalf”
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Aanvragen : “on behalf”

• Klik op het icoon rechts onderaan
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Aanvragen : “on behalf”
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• Werknemer selecteren

De rest van de procedure is dezelfde 
als voor een persoonlijke aanvraag



Aanvragen : “on behalf”

• Om terug te keren naar je eigen profiel, klik rechtsonder
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Fiets – woon-werkverkeer
Fietstraject

Fietsvergoeding

Stopzetten actief, reeds gebruikt fietstraject

Verwijderen actief fietstraject
27



Fietstraject

• Eerst je fietstraject aanvragen voordat je een fietsvergoeding 
aanvraagt
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Fietstraject

• Voer de begindatum van het traject in en bevestig:
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Fietstraject

• Combinatie met openbaar vervoer? Kruis ja of nee aan

30

?



Fietstraject

• Combinatie met openbaar vervoer?

Nee
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MOBIB-kaart 19 cijfers

Ja



Fietstraject

• Naam van het fietstraject: geef een naam aan elk fietstraject
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Fietstraject

• Selecteer het soort traject
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Goed
om

weten



Fietstraject

• Plaats van vertrek en bestemming
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Fietstraject

Codeer het begin- en eindadres via Google Maps:
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Fietstraject

Kruis het vakje "Ik fiets heen en terug" aan als dit het geval is.

De afstanden worden in beide gevallen automatisch 
berekend:
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Fietstraject
• Google maps berekent automatisch de afstand

• Als de informatie niet klopt, kun je "de afstand handmatig 
vervangen" aanvinken.

• Vermeld het aantal werkelijk afgelegde kilometers en de 
reden voor dit verschil in het opmerkingenveld
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Fietstraject

• Je kunt een opmerking toevoegen ( de kladblok) of een 
document bijvoegen (de paperclip):
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Fietstraject

• Op het einde: bevestigen, of opslaan als concept, of 
annuleren
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Fietstraject

• Vind je route via het startscherm

• Je kunt dit wijzigen (potlood) of verwijderen (het kruisje).
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Fietsvergoeding

• Beginscherm

Klik op de knop “Aanmaken" rechts onderaan
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Fietsvergoeding

• Selecteer de standaard route
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Fietsvergoeding

Je kunt de route per dag altijd aanpassen onderaan het 
scherm:
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Fietsvergoeding

• Op het einde: bevestigen, of opslaan als ontwerp, of 
annuleren
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt fietstraject
• Klik op de knop “Aanmaken" rechts onderaan
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt fietstraject
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• Kies verwijderen of 
stopzetten in het 
menu

• Kies het type van 
prestatie

• Bevestig

Een traject stopzetten doe je voor een actief traject dat al gebruikt werd, maar dat je in de 
toekomst niet meer wil gebruiken. (bijvoorbeeld wegens verhuizing)  => Je geeft dit een einddatum
en dit traject zal dan in de toekomst niet meer kunnen gebruikt worden voor 
vergoedingsaanvragen.



Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt fietstraject
• Selecteer het stop te zetten traject

• De info voor dit traject verschijnt
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt fietstraject
• Geef de datum waarop het traject moet worden stopgezet

• Lees ook de aanbeveling over de gekozen datum van 
stopzetting.
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt fietstraject
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt fietstraject
• Keer terug naar het beginscherm
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Verwijderen actief fietstraject

• Klik op de knop “Aanmaken" rechts onderaan
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Verwijderen niet gebruikt fietstraject
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• Kies Verwijderen of 
stopzetten in 
het menu

• Kies het prestatietype 
dat je wil verwijderen 
of stopzetten

• En bevestig

Een traject verwijderen doe je wanneer het traject nog nooit werd gebruikt (bijvoorbeeld bij

vergissing in gegevens)



Verwijderen niet gebruikt fietstraject

• Selecteer het stop te zetten traject

• De informatie over dit traject verschijnt
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Verwijderen niet gebruikt fietstraject
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Verwijderen niet gebruikt fietstraject

• Keer terug naar het beginscherm
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Auto - woon-werkverkeer
Autotraject

Autovergoeding

Stopzetting van een actief, reeds gebruikt autotraject

Verwijderen van een niet gebruikt autotraject

Vergoedingsaanvraag woonwerkverkeer voor buitengewone of 
dringende situaties
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Autotraject

• Eerst je autotraject aanvragen voordat je een 
autovergoeding aanvraagt
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Autotraject

• Voer de begindatum van de reis in en bevestig
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Autotraject

• Vul de reden in
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Autotraject

• Afhankelijk van de reden moet je aankruisen of het vervoer 
al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer gebeurt:
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De 19 cijfers van het 
MOBIB-kaartnummer



Autotraject

• Codeer het begin- en eindadres via Google Maps:

61



Autotraject
• Google maps berekent automatisch de afstand

• Als de informatie niet klopt, kun je "de afstand handmatig 
vervangen" aanvinken.

• Vermeld het aantal werkelijk afgelegde kilometers en de 
reden voor dit verschil in het opmerkingenveld
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Autotraject

• Op het einde: bevestigen, of opslaan als ontwerp, of 
annuleren
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Autotraject

• Vind je route via het startscherm

• Je hebt de mogelijkheid om dit te wijzigen (potlood) of te 
verwijderen (het kruisje).
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Autovergoeding

• Zodra je aanvraag voor een autotraject is goedgekeurd, kunt 
je een aanvraag voor een autovergoeding indienen.
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Autovergoeding

• Beginscherm

• Klik op de knop aanmaken rechtsonder
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Autovergoeding

• Selecteer de maand waarvoor je een verzoek wilt indienen

• Bevestig
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Autovergoeding

• Selecteer de dagen op de 
kalender waarop je wilt
rijden
• Ze verschijnen in « blauw »
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Autovergoeding

• Selecteer de standaardroute

• De route toewijzen aan de geselecteerde dagen
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Autovergoeding
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt autotraject
• Klik op de knop “Aanmaken" rechts onderaan
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt autotraject
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• Kies verwijderen of 
stopzetten in het 
menu

• Selecteer het subtype
van de prestaties

• Bevestig de keuzes

Je sluit een actief traject dat al gebruikt is maar dat je niet langer wenst te gebruiken in de 
toekomst (wegens verhuis bijvoorbeeld) => Je geeft dit een einddatum en het traject is daarna
niet meer bruikbaar voor een vergoedingsaanvraag.



Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt autotraject
• Selecteer het stop te zetten traject

• De info van het traject verschijnt
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt autotraject
• Duid de datum aan waarop het traject moet worden stopgezet.

• Vergeet niet om de opmerking over de te kiezen datum te lezen.
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt autotraject
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Stopzetten van een actief, reeds
gebruikt autotraject
• Keer terug naar het beginscherm
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Verwijderen van een niet gebruikt 
autotraject
• Klik op de knop “Aanmaken" rechts onderaan
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Verwijderen van een niet gebruikt 
autotraject
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• Kies verwijderen of 
stopzetten in het 
menu

• Selecteer het subtype

• Bevestig de keuzes

Je verwijdert een traject enkel wanneer het nog nooit werd gebruikt. (door een fout bij het 

aanmaken bijvoorbeeld)



Verwijderen van een niet gebruikt 
autotraject
• Selecteer het te verwijderen traject

• De info over het traject verschijnt
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Verwijderen van een niet gebruikt 
autotraject
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Verwijderen van een niet gebruikt 
autotraject
• Keer terug naar het beginscherm

81



Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
• Registratie van het traject

Eerst je autotraject aanvragen voordat

Je een autovergoeding aanvraagt
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Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
• Registratie van het traject

Registreer de begindatum die moet
overeenkomen met de dag(en) van de staking.

• Bevestig

Opgelet, specifiek voor FOD Financiën :

De aanvrager moet zowel de begindatum als de 
einddatum aanduiden.

Bijvoorbeeld :

Een staking van 3 dagen van 29/11 tot 01/12

De aanvrager moet 29/11 aanduiden als begindatum en 02/12 
als einddatum.
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Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
• Registratie van het traject

Vul de reden in
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Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
• Registratie van het traject

Duid de dag(en) aan die overeenkomt met het einde van de 
staking

Combinatie met openbaar vervoer ?
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Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
• Registratie van het traject

Codeer het begin- en eindadres via Google Maps:
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Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
• Google maps berekent automatisch de afstand

• Als de informatie niet klopt, kun je "de afstand handmatig 
vervangen" aanvinken.

• Vermeld het aantal werkelijk afgelegde kilometers en de 
reden voor dit verschil in het opmerkingenveld
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Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
• Preciseer in het opmerkingenveld dat deze aanvraag

kadert in een staking van de NMBS of openbaar vervoer.

• Voeg een bewijsstuk van de staking bij (bv. Foto van het 
aankondigingenscherm van de NMBS of andere)
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Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
• Registratie van het traject

Op het einde: bevestigen, of opslaan als ontwerp, of 
annuleren
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Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
Vind je route via het startscherm
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Vergoedingsaanvraag 
woonwerkverkeer voor buitengewone 
of dringende situaties
• Vanaf het moment dat je aanvraag voor het autotraject werd 

goedgekeurd, kun je een aanvraag indienen voor de 
vergoeding woon-werkverkeer met deze reden.

• Het traject voor de autovergoeding (voor het traject woon-
werkverkeer) is altijd een enkel traject omdat de 
vergoeding wordt bepaald op basis van een abonnement 
2de klasse van de NMBS en de prijs van zulk abonnement 
wordt altijd bepaald door de enkele ritafstand.
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Openbaar vervoer -
woon-werkverkeer
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Openbaar vervoer –
Woon-werkverkeer
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Openbaar vervoer –
Woon-werkverkeer
• Voer de begindatum van de reis in en bevestig
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Openbaar vervoer –
Woon-werkverkeer
• Klik op de dagen waarop je het openbaar vervoer hebt 

genomen/zal nemen

• De betrokken dagen worden blauw gekleurd
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Openbaar vervoer –
Woon-werkverkeer
• Selecteer vervoersmaatschappij(en) (meerdere keuzes 

mogelijk)
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Openbaar vervoer –
Woon-werkverkeer
• Voer het bedrag van de reizen in;

de berekening wordt automatisch uitgevoerd
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Openbaar vervoer –
Woon-werkverkeer
• Codeer het begin- en eindadres via Google Maps:
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Openbaar vervoer –
Woon-werkverkeer
• Kruis het vakje "Ik ga heen en terug" aan als dit het geval is.

• De afstanden worden in beide gevallen automatisch 
berekend:
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Goedkeuringen
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Goedkeuringen

• Beginscherm
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Goedkeuringen
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• Inbox : Je vindt de aanvragen die nog in 
behandeling zijn

• Sommige verzoeken vereisen speciale
aandacht
• Vordering voor een vorige maand
• De afstand van meer dan 100 km voor een

fietstraject

• Trajectaanvragen worden goedgekeurd door 
de personeelsdienst

• Verzoeken voor vergoeding worden 
goedgekeurd door de directe chef



Goedkeuringen

• Kies uit de lijst de goed te keuren route(s) door het vakje aan 
te klikken

• De reden voor de speciale aandacht
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Goedkeuringen

104

• Details van het goed te keuren traject



Goedkeuringen
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• 2 mogelijkheden : 
• Goedkeuren

• Afkeuren
• Vermeld de reden van de afwijzing in een opmerking

• Het verzoek gaat terug naar de agent voor verdere informatie



Delegaties
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Delegaties

• Beginscherm
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Delegaties

• Procedure

• Klik op de knop “Nieuwe vervanger toevoegen" rechts onderaan
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Delegaties

• Geef de naam van de vervangers
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Delegaties

• Kies de te delegeren taken
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Delegaties

• Informatie over de delegatieperiode

Kies de begin- en einddatum
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Delegaties

• Scherm voor delegatiecontrole

• Het is mogelijk een andere plaatsvervanger toe te voegen of 
de delegatie te schrappen
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E-tickets –
dienstverplaatsingen
E-tickets – dienstverplaatsingen

Annulering E-ticket
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E-tickets - dienstverplaatsingen

• Kies E-tickets-dienstverplaatsingen in de lijst
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E-tickets - dienstverplaatsingen

• Kies de datum van uw reis op de kalender
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E-tickets - dienstverplaatsingen
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E-tickets - dienstverplaatsingen

• Kies het vertrekstation uit het drop-down menu

• Door de eerste letters van de stationsnaam in te voeren
wordt de selectie verfijnd
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E-tickets - dienstverplaatsingen

• Kies uw aankomststation uit het drop-down menu

• Door de eerste letters van de stationsnaam in te voeren
wordt de selectie verfijnd
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E-tickets - dienstverplaatsingen

• Kies de einddatum van je reis op de kalender
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E-tickets - dienstverplaatsingen

• Kies het type reis
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E-tickets - dienstverplaatsingen

• Op het einde: valideren, opslaan als ontwerp of annuleren
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Annulering E-ticket

• Klik op het pijltje « Aanvraag terughalen »
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Aanvraag
weergeven

Aanvraag
terughalen



Annulering E-ticket

• Er verschijnen 3 nieuwe icoontjes
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Verwijder
aanvraag

Aanvraag
weergeven

Wijzig
aanvraag



(Dienst)Prestatie
Vergoedingen –
dienstverplaatsingen
(Dienst)Prestatie Vergoedingen – dienstverplaatsingen

Een (dienst)prestatie verwijderen

Vergoedingen – dienstverplaatsingen

124



(Dienst)prestatie

Vraag eerst 
om 

goedkeuring 
voor een 
prestatie

en dan vergoeding
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(Dienst)prestatie

• Registreer uw dienst

• Eenmaal goedgekeurd door je baas

• Voer uw claim in-dienstreizen
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(Dienst)prestatie

• Selecteer subtype aanvragen

127



(Dienst)prestatie

• Selecteer de datum van de prestatie
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(Dienst)prestatie
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(Dienst)prestatie

• In de keuzemenu’s
• Kies het dagdeel waarop

het verzoek betrekking
heeft

• Kies het vervoermiddel

• De geselecteerde 
gegevens bekijken
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(Dienst)prestatie
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(Dienst)prestatie
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Een dienst kopiëren

• Het is mogelijk om een dienst te kopiëren

• Klik op het pictogram « Aanvraag kopiëren»
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Een dienst kopiëren

• Kies een nieuwe datum op de kalender

• Pas informatie aan indien nodig
• Activiteit

• Dagdeel

• Vervoersmiddel
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Een dienst kopiëren
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Een dienst kopiëren

• De aanvraag wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de 
chef.
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Een (dienst)prestatie verwijderen

• Selecteer de sectie
« verwijderen of 
stopzetten »

• Selecteer subtype
« verwijder prestatie »
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Een (dienst)prestatie verwijderen

• Kies de datum van de te 
verwijderen dienst

• Bevestig
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Een (dienst)prestatie verwijderen

• Kies de te verwijderen
dienst voor de 
gekozen datum
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Een (dienst)prestatie verwijderen
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

• Selecteer de aanvraag in het menu
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

• Kies de maand van de aanvraag
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

• De aanvragen moeten worden
gecodeerd per soort uitkering
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

144



Vergoedingen – dienstverplaatsingen

• Klik op het pijltje 
voor de datum van 
je prestatie om deze 
te openen

• De vooringevulde
informatie komt 
overeen met die 
welke in uw 
"dienstprestatie" is 
gecodeerd.
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

• Selecteer de kosten 
van deze prestatie
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

• Het is mogelijk uitgaven toe te voegen door te klikken op 
« onkost toevoegen »
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

• Afhankelijk van de situatie kan je om aanvullende informatie 
worden gevraagd
• Voorbeeld: Registreer je nummerplaat als je jouw eigen voertuig 

gebruikt
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

• Voorbeeld: 
• Kilometervergoeding dienstreis per fiets
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

• Vermeld vertrek en 
aankomst

• Kruis het vakje aan als je 
heen en terug fietst

• Bevestigen of annuleren
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen
• Google maps berekent automatisch de afstand

• Als de informatie niet klopt, kun je "de afstand handmatig 
vervangen" aanvinken.

• Vermeld het aantal werkelijk afgelegde kilometers en de 
reden voor dit verschil in het opmerkingenveld
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Vergoedingen – dienstverplaatsingen

152



Registratie
nummerplaten -
dienstverplaatsingen
Registratie nummerplaten – dienstverplaatsingen

Stopzetten van een actieve, reeds gebruikte nummerplaat

Een niet gebruikte nummerplaat verwijderen.
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Registratie nummerplaten -
dienstverplaatsingen

• Kies de rubriek
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Registratie nummerplaten -
dienstverplaatsingen

• Kies de datum van het 
begin van de aanvraag

• Bevestig
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Registratie nummerplaten -
dienstverplaatsingen

• Vul de gevraagde informatie in
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Stopzetten van een actieve, reeds
gebruikte nummerplaat
• Klik op de knop “Aanmaken" rechts onderaan
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Stopzetten van een actieve, reeds
gebruikte nummerplaat

158

• Selecteer verwijderen
of stopzetten in het 
menu

• Selecteer het type 
aanvraag

• Bevestig dan

Je stopt het gebruik van een actieve, al gebruikte nummerplaat wanneer je die niet langer wenst te 
gebruiken in de toekomst (door verhuis bijvoorbeeld) => je geeft die een einddatum en de 
nummerplaat zal daarna niet meer kunnen worden gebruikt voor een vergoedingsaanvraag.



Stopzetten van een actieve, reeds
gebruikte nummerplaat
• Selecteer de af te sluiten nummerplaat

• De informatie verschijnt
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Stopzetten van een actieve, reeds
gebruikte nummerplaat
• Vermeld de datum waarop de afsluitint ingaat

• Vergeet niet om de aanbeveling voor de gekozen
sluitingsdatum te lezen
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Stopzetten van een actieve, reeds
gebruikte nummerplaat
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Stopzetten van een actieve, reeds
gebruikte nummerplaat
• Terugkeer naar het beginscherm
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Een niet gebruikte nummerplaat
verwijderen.
Klik op « aanmaken » onderaan rechts
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Een niet gebruikte nummerplaat
verwijderen
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• Kies de rubriek
Verwijderen of 
stopzetten

• Selecteer het subtype
om te wijzigen of 
verwijderen

• En bevestig

Je verwijdert een nummerplaat die nog nooit werd gebruikt voor een vergoedingsaanvraag. 

(wegens een fout bij de registratie bijvoorbeeld)



• Selecteer de te verwijderen nummerplaat

• Valideren, bevestigen en indienen
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Een niet gebruikte nummerplaat
verwijderen



• Terugkeer naar het beginscherm

166

Een niet gebruikte nummerplaat
verwijderen



Registreer een
(dienst)prestatie buiten
de geplande werkuren

167



Registreer een (dienst)prestatie
buiten de geplande werkuren
• Klik op de knop “Aanmaken" rechts onderaan
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Registreer een (dienst)prestatie
buiten de geplande werkuren
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• Kies een
(dienst)prestatie

• Selecteer de datum
van de prestatie

• Dan « prestatie buiten
de geplande
werkuren»

• En bevestigen



Registreer een (dienst)prestatie
buiten de geplande werkuren
• Kies vervolgens « dagdeel »
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Registreer een (dienst)prestatie
buiten de geplande werkuren
• Ga verder met valideren en indienen
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Registreer een (dienst)prestatie
buiten de geplande werkuren
• Terugkeer naar het beginscherm: statuut =‘verstuurd’

• Na validatie: statuut =‘voltooid’
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My team calendar

173



My team calendar

• Startscherm met 
“My team calendar" 
blok
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My team calendar

• Scherm dat zichbaar is voor de werknemer
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My team calendar

• Scherm zichtbaar voor de chef



My team calendar

• Scherm zichtbaar voor de chef (N)
• Tabblad ‘Mijn collega’s » : zichtbaarheid van medewerkers die 

dezelfde N+1 hebben als de manager
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My team calendar

• Scherm zichtbaar voor de chef (N)
• Tabblad « Mijn team » : zichtbaarheid van de teamleden

• Details van diensten zijn zichtbaar (zie dia 178) 
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My team calendar

• Kies de gewenste periode op de kalender
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My team calendar

• Kies de gewenste weergave in het vervolgkeuzemenu
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My team calendar

• Kalenderlegende
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My team calendar
• Bekijk de details van de secties door op het label te klikken

• Alleen zichtbaar voor de chef
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