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1. Dienstreis binnenland declareren   
  

1.1 Uw binnenlandse dienstreis declareren  

Hieronder volgt een handleiding die u helpt bij het declareren van uw binnenlandse dienstreis. 

U maakt uit onderstaande mogelijkheden een keuze met welk formulier u dit wilt doen:  

  

Maakt u incidenteel een dienstreis? Maakt u dan gebruik van het formulier ‘Dienstreis binnenland 

declareren’. U vindt het formulier in het P-Direktportaal via ‘Home > Reizen > Dienstreizen 

binnenland > Dienstreizen binnenland’.  

  

Maakt u geregeld dienstreizen en bent u meerdere keren per week onderweg? Maakt u dan gebruik 

van het formulier ‘Meerdere dienstreizen snel invoeren’. U vindt het formulier in het P-Direktportaal 

via ‘Home > Reizen > Dienstreizen binnenland > Meerdere dienstreizen snel invoeren’.  

  

Controle op onwaarschijnlijkheden bij onkostendeclaraties voor binnenlandse dienstreizen 

Het systeem controleert op onwaarschijnlijkheden bij onkostendeclaraties en geeft bij overschrijding 

een foutmelding.   

  

Per declaratie is voor de volgende kostensoorten (redelijkerwijs) een maximum bepaald.   

Per vrij invoerbaar veld, mogen de volgende maximale bedragen worden ingevoerd:   

- Openbaarvervoer     150 euro   

- Stallingkosten      50 euro (mag alleen in het geval van lage       

     kilometervergoeding fiets)   

- Taxi         400 euro (alleen mogelijk in bijzondere gevallen)  

- Tol, parkeer- en veerkosten  50 euro  

- Bij een ééndaagse reis is een maximum 500 euro per reisdeclaratie ingesteld   

- Bij een meerdaagse reis bedraagt de gemiddelde vergoeding per dag 250 euro   

- Het maximaal per maand te declareren bedrag is op 5.000 euro gesteld   

- Per reisdeclaratie wordt maximaal 750 kilometer geaccepteerd   
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1.2 Hoe vult u het formulier ‘Dienstreis binnenland declareren’ in?    

Het formulier ‘Dienstreis binnenland declareren’ gebruikt u als u incidenteel een dienstreis maakt.   

  

U vindt het formulier in het P-Direktportaal via ‘Home > Reizen > Dienstreizen binnenland > 

Dienstreizen binnenland’.  

  

Hoe declareert u een nieuwe reisdeclaratie?  

Vult u in onderstaand veld de begin- en einddatum van de gemaakte reis handmatig in. Of u klikt in 

onderstaand veld op het kalender icoon. Het ‘Overzicht reisdeclaraties’ verschijnt en vervolgens 

selecteert u de begin- en einddatum van de gemaakte reis door op de gewenste data te klikken.  

Vult u het veld handmatig in? Dan worden de punten tussen ‘ddmmjjjj’ automatisch door het systeem 

gevuld.   

  

  
  

Let op! De ingangsdatum mag niet vóór de einddatum van een geregistreerde dienstreis liggen en de 

einddatum mag niet liggen ná de ingangsdatum van een reeds geregistreerde dienstreis. Valt de  

door u aangegeven reisperiode samen met een eerder ingevoerde declaratie? Dan ziet u  

onderstaande melding:  

  

  
  

Let op! De begin-/einddatum mag verder niet in de toekomst liggen.  

Heeft u een datum ingevuld die langer dan drie maanden geleden is? Dan ziet u  onderstaande 

melding:  

  

  
  

Ik wil verblijfskostenvergoedingen declareren  

Bij ‘Ik wil verblijfkostenvergoedingen declareren’ selecteert u of u wel of niet afziet van het 

declareren van verblijfkosten.  
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Let op! Heeft u ‘Ik wil verblijfkostenvergoedingen declareren’ niet geselecteerd? Dan ziet u de 

volgende melding: ‘Let op! U ontvangt nu ook geen dagvergoeding’.  

  

Wat was de reden van uw dienstreis?  

Vul de reden in.   

  

Let op! De reden mag maximaal 58 tekens zijn.  

  

Toelichting voor uw manager  

Bij ‘Toelichting voor uw manager:’ dit vult u verplicht in als u gebruik heeft gemaakt van een 

dienstauto, dienstfiets of als u bent meegereden en de meegereden kilometers niet wilt registreren.  

Vul in onderstaand veld de bestemming van de reis in.  

  

Bent u meegereden en wilt u de kilometers wel registreren? Dan vult u hier ook de naam van de 

chauffeur in.  

  

Vervolgens klikt u op de knop ‘Volgende’.  

  

Wat registreert u bij ‘Route van de dienstreis’?  

Klik in onderstand veld op de knop  en Selecteer de juiste wijze van vervoer uit de lijst.  

- Openbaar vervoer (eventueel in combinatie met taxi);  

- Eigen vervoer (eigen auto, eigen fiets);  

- Ik ben meegereden;  

- Vervoer van de werkgever (dienstauto of dienstfiets).  

  

Let op! Hoewel niet apart vermeldt, behoren de motor en de bromfiets ook tot de categorie ‘Eigen 

vervoer’.  

  

  
  

1.2.1 Heeft u tijdens uw dienstreis gereisd met verschillende wijzen van vervoer?  

Het is dan niet mogelijk om meerdere wijzen van vervoer binnen één declaratie in te voeren. Deze 

mag u alleen declareren als u gebruik heeft gemaakt van de volgende combinaties:    

    

- Trein en taxi  

Selecteer ‘Openbaar vervoer’ en geef de trein- en/of taxikosten op in het volgende scherm  

(‘Kosten openbaar vervoer);  

- Openbaar vervoer en meegereden  

- Voor ieder deeltraject vult u een aparte declaratie in; let dat geval op de tijden van deze 

declaraties –  op basis van de tijd  wordt bepaald voor welke verblijfkostenvergoedingen u in 

aanmerking komt. Zorg ervoor dat één van de declaraties het werkelijke aantal uren van de 

dienstreis bevat.  

- Eigen vervoer  

Kiest u voor ‘Eigen vervoer’? Dan leest u op ‘Rijksportaal > Personeel > Financiën > 

Vergoedingen en toeslagen > Binnenlandse dienstreis’ of u recht heeft op een vergoeding 

voor uw reiskosten.  
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Bijvoorbeeld: u bent om 9.00 uur met de trein vertrokken en vervolgens vanaf het station 

meegereden met een collega en u was om 15.00 uur terug:  

Voer dan één van de declaraties zo in dat de declaratie de tijdsduur van tenminste vier uur heeft en 

de periode van 12.00 – 14.00 uur omvat – dus bijvoorbeeld één declaratie van 9.00 – 10.00 uur en 

één van 10.00 – 15.00 uur. Op deze wijze komt u bij de tweede declaratie in aanmerking voor zowel 

de dagvergoeding (vier uur onderweg) als de lunchvergoeding (onderweg van 12.00 – 14.00 uur). Dit 

geldt  alleen als u niet in gelegenheid was om te lunchen in een overheidsrestaurant.  

  

Welke combinatie van kostensoorten kunt u wel declareren?  

- Openbaar vervoer en taxi  

- Openbaar vervoer en meerijden  

- Eigen vervoer en meerijden  

  

Let op! Afhankelijk van de gekozen wijze van vervoer verschijnen de relevante velden.  

  

1.2.2 Heeft u ‘Openbaar vervoer (eventueel in combinatie met taxi)’ geselecteerd?  

In onderstaand veld registreert u de route. Klik op de link ‘Klik hier om het station of halte in te 

voeren’ om het vertrekpunt en de bestemming in te vullen.  

   

Heeft u meerdere bestemmingen bezocht? Voeg dan een extra bestemming toe via de knop  

‘Toevoegen extra bestemming’.  

  

Let op! Bent u naar meerdere bestemmingen gereisd? Dan is het niet mogelijk om ‘Heen- en 

terugreis’ te selecteren.  

  

  
  

  

Bij het klikken op de link ‘Klik hier om het station of halte in te voeren’ voor zowel ‘Vertrekpunt’ als 

‘Bestemming’ verschijnt de pop-up ‘Vertrekpunt’. Zie de afbeelding van de pop-up hieronder.  

Selecteer in onderstaand veld het juiste vertrekpunt of vul zelf een postcode en huisnummer in. Ook 

heeft u bij ‘Station’ de mogelijkheid om op de naam van het station te zoeken.  
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Let op! Vult u een postcode in die niet bekend is in de tabel? Dan ziet u onderstaande melding:  

  

  
  

Neem dan contact op met P-Direkt.   
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Wat registreert u bij ‘Reiskosten openbaar vervoer (eventueel in combinatie met taxi)’? 

Selecteer in onderstaand veld ‘Ja’ of ‘Nee’ bij de vraag ‘Heeft u kosten gemaakt voor vervoer?’.  

  

  
  

Let op! Selecteerde u ‘Ja’ bij de vraag ‘Heeft u kosten gemaakt voor vervoer?’? Dan gaat u verder 

met de het invullen van de kostensoort en het uitgegeven bedrag. Selecteerde u ‘Nee’ bij de vraag 

‘Heeft u kosten gemaakt voor vervoer?’? Dan gaat u verder met het registeren van ‘Overige kosten’ 

na het klikken op de knop ‘Volgende’.  

  

Bij ‘Kostensoort’ selecteert u in onderstaand veld via de knop  welke kosten u heeft gemaakt.  

Hierna vult u het uitgegeven bedrag in en voegt u een bewijsstuk toe in PDF-formaat.   

  

Let op! U kunt een veld toevoegen door in onderstaand veld op de knop te klikken.   

  

  
  

Is er geen bewijsstuk aanwezig?  

Plaats een ‘vinkje’ bij Bewijsstuk is niet aanwezig, lees de tekst grondig en indien akkoord kiest u 

voor OK. .   
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Vervolgens klikt u op de knop ‘Volgende’.  

  

   

Wat registreert u bij ‘Overige kosten’?  

Klikt u in onderstaand veld op de knop . Selecteer de optie ‘Congres/Seminar’, vul het bedrag in 

en voeg de het bewijsstuk in PDF-formaat toe.  

  

  

Is er geen bewijsstuk aanwezig?  

Plaats een ‘vinkje’ bij Bewijsstuk is niet aanwezig, lees de tekst grondig en indien akkoord kiest u 

voor OK. .   

  

  

Heeft u geen overige kosten gemaakt? Of heeft u de kostensoort en het bedrag ingevuld? Dan klikt 

u op de knop ‘Volgende’.  

  

In het volgende scherm wordt met behulp van een aantal vragen bepaald op welke vergoedingen 

u recht heeft. Uitleg hierover volgt in ‘Heeft u verblijfkosten gemaakt?’.     
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1.2.3 Heeft u ‘Eigen vervoer (eigen auto, eigen fiets)’ geselecteerd?  

Hier kunt u in onderstaand veld meerdere bestemmingen toevoegen en aangeven of het om een 

heen- en terugreis gaat. Klik op de link ‘Klik hier om het station of halte in te voeren’ om het 

vertrekpunt en de bestemming in te vullen.  

   

Heeft u meerdere bestemmingen bezocht? Voeg dan een extra bestemming toe via de knop  

‘Toevoegen extra bestemming’.  

  

  
  

Let op! Bent u naar meerdere bestemmingen gereisd? Dan is het niet mogelijk om ‘Heen- en 

terugreis’ te selecteren.  

  

Bij het klikken op de link ‘Klik hier om het station of halte in te voeren’ voor zowel ‘Vertrekpunt’ als 

‘Bestemming’ verschijnt de volgende pop-up:  

Selecteer in onderstaand veld het juiste vertrekpunt of vul zelf een postcode en huisnummer in. Ook 

heeft u bij “Station” de mogelijkheid om op de naam van het station te zoeken.  
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Let op! Als u een postcode invult die niet bekend is in de tabel. Dan ziet u onderstaande melding:  

  

  
  

Neem dan contact op met P-Direkt.   
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Wat registreert u bij ‘Reiskosten eigen vervoer’?  

Selecteer in onderstaand veld ‘met de auto/motor/brommer’ of ‘met de fiets’.    

  

Let op! Had u tijdens (een deel van) uw dienstreis meerijders? Dan moet u de in- of uitstapplaats van 

uw meerijders registreren bij ‘bestemming’. Hiervoor verschijnt een nieuwe scherm.  

  

  
  

Hierna selecteert u in onderstaand veld ‘Ik declareer: extra kilometers’ of ‘Ik declareer de hoge 

kilometervergoeding’.  

  

Let op! Als u kiest voor de hoge kilometervergoeding, dan heeft u geen recht op een aanvullende 

vergoeding voor uw meerijder(s).   

  

Let op! Heeft u ‘met de auto/motor/brommer’ geselecteerd? Ga dan verder met ‘Reiskosten 

auto/motor/brommer’. Heeft u ‘met de fiets’ geselecteerd? Ga dan verder met ‘Reiskosten fiets’.  

  

Reiskosten auto/motor/brommer   

Selecteert u ‘met de auto/motor/ brommer’ en declareert u verder geen hoge kilometervergoeding? 

Klik dan op de knop ‘Volgende. Nu verschijnt het onderstaande scherm:  

  

Let op! Heeft u eerder ‘Ik declareer de hoge kilometervergoeding’ geselecteerd? Dan gaat u verder 

met het registeren van de ‘Overige kosten’.  

  

In dit scherm geeft u aan of u wel of geen meerijders had en hoeveel.   

Heeft u aangegeven dat u meerijder(s) had? Dan verschijnt een extra veld waar u de naamgegevens 

van de meerijder(s) moet invullen.  
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Wat registreert u bij ‘Overige kosten’?  

Klikt u in onderstaand veld op de knop . Selecteer de juiste kostensoort uit de lijst en vul het 

bedrag in.  

- Congres/Seminar  

- Parkeer-, veer-, en tolgelden.  

U klikt op het de knop om nog een kostensoort toe te voegen. Een extra veld verschijnt.  Vul 

het bedrag in en voeg een bewijsstuk in PDF-formaat toe. Zie hoofdstuk 1.2.2. wanneer u kiest 

voor de optie ‘Bewijsstuk is niet aanwezig’.   

  

  

Heeft u geen overige kosten gemaakt? Of heeft u de kostensoort en het bedrag ingevuld? Dan klikt 

u op de knop ‘Volgende’.  

In het volgende scherm wordt met behulp van een aantal vragen bepaald op welke vergoedingen u 

recht heeft. Uitleg hierover volgt in Heeft u ‘Verblijfkosten’ gemaakt?.  

  

Reiskosten fiets   

Heeft u als vervoermiddel voor de eigen fiets gekozen? Klik op ‘Volgende’ en onderstaand scherm 

verschijnt:  

Klikt u in onderstaand veld op de knop . Selecteer de juiste kostensoort uit de lijst en vul het 

bedrag in.  

  

Geef in dit scherm aan of u overige kosten heeft gemaakt. De volgende opties worden getoond:  

- Congres/Seminar   

- Parkeer-, veer-, en tolgelden  

- Stallingskosten  

  

U klikt op het de knop om nog een kostensoort toe te voegen. Een extra veld verschijnt.  

Vul de bedragen in en klik op de knop ‘Bereken totaal’.   
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Heeft u de kostensoort en het bedrag ingevuld? En heeft u een bewijsstuk toegevoegd in 

PDFformaat? (Zie hoofdstuk 1.2.2. wanneer u kiest voor de optie ‘Bewijsstuk is niet aanwezig’)  

Dan klikt u op de knop ‘Volgende’.  

In het volgende scherm wordt met behulp van een aantal vragen bepaald op welke vergoedingen u 

recht heeft. Uitleg hierover volgt in ‘Heeft u verblijfkosten gemaakt?’.  

  

1.2.4 Bent u meegereden?  

Selecteer bij ‘Hoe heeft u gereisd?’ de optie ‘Ik ben meegereden’.  

  

  

Als u het vinkje bij ‘De bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing en ik wil mijn meegereden 

kilometers registreren’ aanvinkt, dan verschijnt onderstaande pop-up:  
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Klik op ‘Terug’ als u de toelichting nog niet heeft gevuld om terug te keren naar het beginscherm.  

  

  
Bent u meegereden? Vult u dan u de naam van de persoon in met wie u bent meegereden bij 

‘Toelichting voor uw manager’. Bent u niet meegereden? Vult u dan de bestemming en reden van de 

dienstreis in bij ‘Toelichting voor uw manager’.  

  

Klik op ‘Volgende’.   

In onderstaand veld kunt u aangeven of het een ‘Heen- en terugreis’ betreft. Ook kunt u extra 

kilometers registreren. Heeft u extra kilometers geregistreerd? Dan verschijnt de vraag ‘De reden 

daarvoor is’. Hier vult u een extra toelichting/reden in over de extra gemaakte kilometers.  
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Klik op ‘Volgende’.   

  

Onderstaand scherm verschijnt:  

  

worden getoond:  

-  Congres/Seminar; - 

 Stallingkosten.  

Om nog een kostensoort toe te voegen, klikt u op het plusteken. Een extra veld verschijnt.  Vul de 

bedragen, voeg een bijlage toe in PDF-formaat (Zie hoofdstuk 1.2.2. wanneer u kiest voor de optie 

‘Bewijsstuk is niet aanwezig’)  en klik op de knop ‘Bereken totaal’. Klik hierna op ‘Volgende’.  

In het volgende scherm zal met behulp van een aantal vragen worden bepaald op welke 

vergoedingen u recht heeft. Uitleg hierover volgt in ‘Heeft u verblijfkosten gemaakt?’.  

  

Geef in dit scherm aan of u ov erige kosten heeft gemaakt.  Klik op de knop   . De   volgende opties   
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1.2.5 Heeft u ‘Vervoer van de werkgever (dienstauto of dienstfiets)’ geselecteerd?  

Selecteer bij ‘Hoe heeft u gereisd?’ de optie ‘vervoer van de werkgever (dienstauto of dienstfiets)’.  

  

  
  

Let op! Heeft u in het beginscherm bij ‘toelichting voor uw manager’ geen toelichting gegeven? Dan 

verschijnt onderstaande foutmelding, nadat u op de knop ‘Volgende’ heeft geklikt. U moet weer terug 

gaan om de toelichting te vullen.  

  

  

Klik op de knop ‘Volgende’.   

  

Onderstaand scherm verschijnt:  

  

Geef in dit scherm aan of u overige kosten heeft gemaakt.   

Als u op het drop down menu klikt, dan worden de volgende opties getoond:  

- Congres/Seminar  

- Parkeer-,veer-, en tolgelden   

- Stallingkosten  

  

Om nog een kostensoort toe te voegen, klikt u op het plusteken. Een extra veld verschijnt.  Vul de 

bedragen, voeg een bijlage toe in PDF-formaat (Zie hoofdstuk 1.2.2. wanneer u kiest voor de optie 

‘Bewijsstuk is niet aanwezig’)  en klik op de knop ‘Bereken totaal’. Klik hierna op ‘Volgende’.  

  

In het volgende scherm zal met behulp van een aantal vragen worden bepaald op welke 

vergoedingen u recht heeft. Uitleg hierover volgt bij ‘Heeft u verblijfkosten gemaakt?’.  
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1.2.6 Heeft u verblijfkosten gemaakt?   

U maakt de keuze of het om een één- of meerdaagse dienstreis gaat. Afhankelijk van uw keuze 

bekijkt u het juiste stroomschema om te achterhalen op welke vergoedingen u recht heeft.  
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1.2.7 Gaat het om een eendaagse reis?  

In onderstaand stroomschema wordt getoond met behulp van welke vragen uw recht op 

vergoedingen wordt bepaald. In de uitleg is gebruik gemaakt van een eendaagse reis van 8.00 uur 

tot 21.00 uur. Om aanspraak te maken op verblijfkosten moet de dienstreis aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit zijn, kunt u lezen op ‘Rijksportaal > Personeel > 

Financiën > Vergoedingen en toeslagen > Binnenlandse dienstreis’.  

  
Wanneer heeft u recht op een dagvergoeding?  

U heeft recht op een dagvergoeding als u minimaal vier uur onderweg bent geweest en de 

reisafstand bij een reis binnen uw standplaats ten minste één kilometer bedraagt.  

  

U komt in aanmerking voor de vergoeding van de gemaakte kosten van uw lunch als u minimaal vier 

uur onderweg bent geweest, de gehele lunchtijd (12.00 uur tot 14.00 uur) binnen de dienstreis valt 

en u de kosten in een daartoe bestemde gelegenheid heeft gemaakt.   

  

U komt in aanmerking voor de vergoeding van de gemaakte kosten van uw diner als u minimaal vier 

uur onderweg bent geweest, de gehele dinertijd (18.00 uur  tot 21.00 uur) binnen de dienstreis valt 

en u de kosten in een daartoe bestemde gelegenheid heeft gemaakt.  

  

Ook heeft u recht op de dagvergoeding  wanneer deze wordt vermeld in de bovenstaande of 

onderstaande stroomschema.    

  

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/binnenlandse_dienstreis
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http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/binnenlandse_dienstreis
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1.2.8 Gaat het om een meerdaagse dienstreis?  

In onderstaand stroomschema wordt getoond met behulp van welke vragen uw recht op 

vergoedingen wordt bepaald. In de uitleg is gebruik gemaakt van een meerdaagse reis. Om 

aanspraak te maken op verblijfkosten moet de dienstreis aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke 

voorwaarden dit zijn, kunt u lezen op ‘Rijksportaal > Personeel > Financiën > Vergoedingen en 

toeslagen > Binnenlandse dienstreis’.  

  

  

  
Let op! Bij meerdaagse dienstreizen wordt de avondvergoeding na acht avonden gehalveerd.  
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Op welke vergoedingen heeft u recht?  

  

Nadat u het scherm verblijfskosten heeft ingevuld, verschijnt in het volgende scherm een overzicht 

van de verblijfskosten waar u recht op heeft. Deze kosten zijn gebaseerd op de door u ingevulde 

gegevens en de reisperiode (datum en tijdstip vertrek en terugkomst).  

  

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:  

- Vergoedingen waar u op basis van de reisperiode recht op heeft (dag- en avondvergoeding)  

- Vergoedingen waarvoor u in aanmerking komt als u daarvoor kosten heeft gemaakt in een 

daartoe bestemde gelegenheid (maaltijdvergoedingen en logies).  

  

De dag- en avondvergoeding kunt u uitvinken, de andere vergoedingen kunt u aanvinken. Voor alle 

vergoedingen gelden vastgestelde bedragen. Het is niet mogelijk hiervan af te wijken.  

  

Valt de overnachting binnen dezelfde dienstreis? Dan heeft u recht op een avond- en 

ontbijtvergoeding.   

  

Klik vervolgens op de knop ‘Volgende’  om uw declaratie op te slaan en/of te verzenden..  

  

Overzicht declaratie reiskosten: opslaan of verzenden Vanuit onderstaand scherm kunt 

u de declaratie als  ‘Concept opslaan’ of direct ’Verzenden’. Selecteert u ‘Verzenden’, dan 

wordt de declaratie ook automatisch opgeslagen.   
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Wilt u de declaratie opslaan? Klik dan op ‘Concept opslaan’. Onderstaande melding verschijnt:  

  

Wilt u de declaratie direct verzenden? Vink ‘Ik verklaar dat mijn declaratie betrekking heeft op een 

door mij gemaakte dienstreis en dat ik heb gedeclareerd conform het Reisbesluit binnenland c.a.’ 

aan. Klik op de knop ‘Verzenden’, welke nu zichtbaar is. Onderstaande melding verschijnt:  
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Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten  

Na het indienen van de declaratie verschijnt het controleoverzicht gedeclareerde reiskosten. Op dit 

document staat vermeld voor welke kostensoorten betaalbewijzen moeten worden aangeleverd en 

of er een bewijsstuk ontbreekt.    

  

  

  
  

1.3 Hoe vult u het formulier ‘Meerdere dienstreizen snel invoeren’ in?   
   

Het formulier ‘Meerdere dienstreizen snel invoeren’ gebruikt u als u geregeld dienstreizen maakt en 

vaak meerdere keren per week onderweg bent.  

  

Start de snelinvoer op via Home > Reizen > Dienstreizen binnenland > Meerdere dienstreizen snel 

invoeren. Onderstaande scherm verschijnt:  

  
  

Wilt u extra toelichting over de mogelijkheden en beperkingen? Klik dan op de knop  

.  

  

Bij het gebruik van de snelinvoer-optie moet u rekening houden met de volgende beperkingen:  

- Het is niet mogelijk om op deze wijze dienstreizen die langer duren dan een dag te 

declareren;  

- Het is niet mogelijk om op deze wijze meegereden kilometers te registreren;  

- Het is niet mogelijk om binnen één reisdeclaratie meerdere bestemmingen en/of 

deeltrajecten in te voeren. U kunt per regel één reisdeclaratie invoeren.   

  

Aan de hand van de begin- en eindtijd van uw dienstreis wordt dan bepaald op welke 

verblijfkostenvergoedingen u recht heeft. U kunt wél meer dan één reisdeclaratie per dag invoeren of 

onder ‘Toelichting voor de manager’ de andere bestemmingen invullen.  
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Let op! Heeft u meerdere bestemmingen bezocht? Dan kunt u deze als één traject registreren. U 

heeft hiervoor goedkeuring nodig van uw manager. In de toelichting geeft u in dat geval aan welke 

andere bestemmingen u nog meer heeft bezocht.  

- U kunt per reisdeclaratie maximaal twee kostensoorten en bedragen invoeren. Bij meer dan 

twee betaalbewijzen kunt u de bedragen bij elkaar optellen en opvoeren onder één 

kostensoort. - U moet voor alle dienstreizen een vertrekpunt en een bestemming opgeven.  

  

Hoe vult u de gegevens in?  

In een regel vult u de gegevens van de dienstreis in. Gebruik hiervoor de schuifbalk of de knoppen 

‘Volgende’ en ‘Terug’. U klikt vervolgens op de knop ‘Bereken de gegevens’ om deze te laten 

berekenen en controleren.  

  

Vul de volgende gegevens in:  

- Datum  

- Begintijd  

- Eindtijd  

- Reden (klik hiervoor op het ‘potlood’)  

- Toelichting (klik hiervoor op het ‘potlood’)  

- Reissoort: Klik hiervoor op het drop down menu. De volgende opties verschijnen:  

1) Binnenland (toegang tot overheidsrestaurant);  

2) Binnenland (geen toegang tot overheidsrestaurant);  

3) Dienstopleiding (toegang tot overheidsrestaurant);  

4) Dienstopleiding (geen toegang tot overheidsrestaurant);  

5) Cursus/opleiding (eigen initiatief)  

  

In het volgende scherm wordt met behulp van een aantal vragen bepaald op welke vergoedingen u 

recht heeft. Zie voor meer informatie ‘Heeft u verblijfkosten’ gemaakt?’.  

  

Klik hiervoor op het op de knop  selecteer de juiste wijze van vervoer. De volgende worden 

getoond:  

- Openbaar vervoer(eventueel in combinatie met taxi);  

- Eigen auto/motor/brommer  

- Eigen fiets  

- Vervoer werkgever (dienstauto/-fiets)  

  

Scroll verder naar rechts in het veld of klik op ‘Volgende’ en vul de volgende gegevens via 

onderstaand veld in:  

  

- Vertrekpunt: klik hiervoor op het ‘huisje’. Een pop-up verschijnt. Hier kunt u een station of 

eerder gebruikt adres aanklikken of zelf een postcode en huisnummer opgeven;  

- Bestemming: klik hiervoor op het huisje. Een pop-up verschijnt. Hier kunt u een station of 

eerder gebruikt adres aanklikken of zelf een postcode en huisnummer opgeven; -  Gaat 

het om een retourreis? Vink dan de retourreis aan.  

- Het aantal kilometers wordt automatisch berekend;  

- Geef eventueel aan dat u extra kilometers wilt declareren (afhankelijk van gekozen 

vervoersmiddel);  
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Heeft u de hoge kilometervergoeding geselecteerd? Geef dan de reden aan.   

  

U kunt kiezen uit de volgende opties:  

- Geen OV tijdens werktijd  

- Meer dan handbagage  

- Meerdere bezoekadressen  

- Niet met OV bereikbaar  

- Op medische indicatie  

- OV inefficiënt voor klant  

- OV-halte op meer dan 1 km  

- Veiligheid in het geding  

- Zwaarwegend dienstbelang  

  

Zijn er mensen meegereden? Vult u dan het aantal en de namen van de meerijders in.  

  

  

  

 
  

  

Scroll verder naar rechts in het veld of klik op ‘Volgende’ en vul de volgende gegevens in:  

  

  
  

- Kostensoort en bedrag. De in te vullen kostensoort is afhankelijk van de eerder gemaakte 

keuze bij ‘Wijze van vervoer’;  

- Indien van toepassing, kostensoort en bedrag;  

- Voeg per kostensoort een bijlage toe in PDF-formaat en kies na het toevoegen voor ‘Terug’.  

 

 

  



 

    Pagina 26 van 35  

  
Is er geen bewijsstuk? Zet dan een vinkje. Er verschijnt een informatie tekst en indien akkoord kiest 

u voor ‘Terug’.   

  

  
  

- Indien van toepassing, vink aan of u een dag-, lunch-, dinervergoeding wilt ontvangen.   

Op basis van uw keuze bij ‘Reissoort’ en de vertrek- en aankomsttijd wordt bepaald of u 

recht  op deze vergoedingen heeft. U kunt alleen de vergoedingen selecteren die aan de 

voorwaarden voldoen. Selecteer de vergoedingen die u wilt declareren. Zie ‘Gaat het om 

een eendaagse reis?’ en ‘Wanneer heeft u recht op een dagvergoeding?’.   

  

Nadat u alles ingevuld heeft, wordt dit scherm getoond.  

   

  
Klik op de knop ‘Bereken’. De kosten komen tevoorschijn en de declaratie is tevens opgeslagen. 

Ook is de knop ‘Bereken’ gewijzigd in ‘Wijzigen’. Het is nu nog mogelijk om de declaratie te wijzigen, 

alvorens te verzenden. Klik daarvoor op de knop ‘wijzigen’.  

  

  
  

Let op! De status van de declaratie is nu ook veranderd. Ga met uw muis over de status om extra 

toelichting te zien.  
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Wilt u een nieuwe regel/declaratie toevoegen? Klikt u dan in onderstaand veld op de knop .  

  

  
  

  

Let op! Heeft u een reisperiode opgegeven die een al bestaande reisdeclaratie overlapt? Dan 

verschijnt onderstaande melding. Deze melding wordt echter pas getoond als u op de knop  

‘Bereken’ heeft geklikt.   

  

  

  
  

U kunt alleen declaraties verzenden als deze zijn berekend. De status staat op  ‘Wijzigen’ en het 

slotje aan het begin van de regel wordt weergegeven.  

  

  
  

In bovenstaand voorbeeld is de regel/declaratie opgeslagen (kan dus door middel van het klikken op 

de knop ‘Wijzigen’ gewijzigd worden).   

  

Als u in het bovenstaande voorbeeld de snelinvoer-optie afsluit, dan zullen de verzonden en 

berekende regels/declaraties beschikbaar zijn in het scherm ‘Concept/ingediende 

reisaanvragen/declaraties’ zie ‘Concept/Ingediende reisaanvragen en –declaraties’. De nog niet 

berekende regel/declaratie wordt verwijderd.  

  

Wilt u een via de snelinvoer opgeslagen declaratie wijzigen en/of verzenden? Selecteert u dan via 

het scherm ‘Concept/ingediende reisaanvragen/-declaraties’. Na de keuze ‘Wijzigen’ verschijnt dan 

het scherm ‘Datum, tijdstip en reden van de dienstreis’, zie ‘Hoe declareert u een nieuwe 

reisdeclaratie?’.  

  

Voordat u de declaraties kunt verzenden moet u eerst ‘Ik verklaar dat deze declaraties betrekking 

hebben op door mij gemaakte dienstreizen en dat ik heb gedeclareerd conform het Reisbesluit 

binnenland c.a.’ geselecteerd hebben.  

  

  
  

Nadat u de verklaring heeft geselecteerd moet u de juiste reis selecteren. U doet dit door op het 

blokje voor de regel te gaan staan. Hierdoor worden de knoppen ‘Hergebruik geselecteerde regel’, 

‘Verwijder geselecteerde regel’ en ‘Verzenden’ actief. De knoppen zijn nu actief en klikbaar.  
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Nadat u de declaraties verzonden heeft, wordt er aangegeven dat de ‘Declaraties succesvol 

verzonden zijn’.   

  

  
  

Let op! Ook de status van de declaratie is gewijzigd Ga met uw muis over de status om extra 

toelichting te zien.  

  

Het ‘Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten’ wordt getoond.   

  

  
  

Na het berekenen/opslaan en verzenden van een regel/declaratie heeft u de optie ‘Hergebruik 

geselecteerde regel’:  

  

  
  

Als u hierop klikt dan wordt de geselecteerde regel gekopieerd. Hierin hoeft u dan eventueel alleen 

de datum en tijden in aan te passen.  

  

Als u een bestaande reisdeclaratie hergebruikt en bijvoorbeeld reissoort en wijze van vervoer wijzigt, 

dan zal het systeem zelf de kostensoorten wissen die niet toegestaan zijn met de door u gemaakte 

keuze.  
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1.3.1 Uw ‘Persoonlijke instellingen’ voor  het formulier ‘Meerdere dienstreizen snel invoeren’ 

instellen.  

In onderstaand scherm stelt u naar eigen keuze de defaultwaarden in die bij het invoeren van een 

nieuwe declaratie via de snelinvoer-optie als de ‘individuele-optie’, actief zijn. De defaultwaarden zijn 

de vooraf bepaalde waarden.  

  

  
  

Wijzigingen in dit scherm hebben alleen effect op alle daarna toegevoegde regels/declaraties – niet 

op al ingevoerde regels/declaraties.  

  

De volgende defaultwaarden kunt u instellen:  

- bij ‘Datum’ hier kunt u een vinkje zetten, zodat bij een nieuwe regel de datum + 1 verschijnt;  

- de ‘Starttijd - defaultwaarde’: het tijdstip waarop een dienstreis begint;  

- de ‘Eindtijd – defaultwaarde’: het tijdstip waarop een dienstreis eindigde;  

  

  

  
  

Bij de optie ‘Wijze van vervoer – defaultwaarde’ kiest u het soort vervoer wat voor u van toepassing 

is.  

  
  

Bij de optie ‘Reissoort – defaultwaarde’ kiest u uit de gegeven opties welke soort reis u als 

standaardwaarde wilt invullen.  

  

Bij de optie ‘Reden reis – defaultwaarde’ kunt u de reden van uw reis invullen.   

  

Let op! Voor deze reden heeft u maximaal 60 tekens.    
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Met de optie ‘Vertrekpunt – defaultwaarde’ kunt u een adres uit de adressentabel selecteren.  

Hiervoor klikt u op de volgende knop .  

Hierna kunt u in het daaropvolgende scherm het gewenste adres als vertrekpunt selecteren. Na het 

selecteren van een adres keert u automatisch terug in het vorige scherm. Met de knop ‘Wissen’ kunt 

u een adres wissen uit de lijst.   

  

  
  

  

Wanneer u een niet eerder gebruikt adres wilt gebruiken dan klik u na het invoeren op de ‘OK’-knop.  

  

    
  

Bij de optie ‘Bestemming – defaultwaarde’ kunt u een adres uit de adressentabel selecteren als uw 

standaardbestemming. Hiervoor klikt u wederom op deze knop . Hierna verschijnt het 

onderstaande scherm waar u het gewenste adres kunt selecteren. Als u kiest voor een eerder 

gebruikt adres of station dan keert u automatisch terug naar het vorige scherm. Met de knop 

‘Wissen’ in het declaratiescherm kunt u een adres uit de lijst verwijderen. Als u kiest voor een niet 

eerder gebruikt adres dan keert u door te klikken op de ‘OK’-knop terug naar het declaratiescherm.   
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Gaat het om een heen- en terugreis?  

Vinkt u dan de optie ‘Heen- en terugreis – defaultwaarde’ aan.  

  

Bij de optie ‘Kilometervergoeding defaultwaarde reden hoge vergoeding’ kiest u de reden waarom u 

in aanmerking komt voor een hoge vergoeding. In de meeste gevallen kunt u deze blanco laten.  

  

  
  

Bij de optie ‘Kostensoort – overnemen van vorige regel’ kunt u aangegeven of de in de vorige 

declaratie gekozen kostensoort moet worden overgenomen (geldt voor beide 

kostensoortkolommen).  

  

Bij de ‘Kostensoort – defaultwaarde’ kunt u selecteren om welke soort kosten het gaat. In de meeste 

gevallen kunt u deze blanco laten.  

  

Bij ‘Bedrag defaultwaarde’ kun je een standaardbedrag instellen in onderstaande afbeelding voor de 

eerste kolom bij ‘Meerdere dienstreizen binnenland declareren’.  
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- Wilt u automatisch geen aanspraak doen op  de ‘Dagvergoeding’? Selecteer dan in 

onderstaand veld ‘nooit declareren’.   

- Wilt u automatisch aanspraak doen op de ‘Lunchvergoeding’? Selecteer dan in onderstaand 

veld ‘altijd declareren’.   

- Wilt u automatisch aanspraak doen op de ‘Dinervergoeding’? Selecteer dan in onderstaand 

veld ‘altijd declareren’.   

  

  
Vervolgens klikt u in onderstaand veld op de knop ‘Instellingen opslaan en terug’.  
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1.4 Concept/Ingediende reisaanvragen en -declaraties  

U kunt uw tussentijds opgeslagen reisdeclaraties 

terugvinden:  

  

-  Home > Reizen > Dienstreizen binnenland > Concept/ingediende reisaanvragen en 

declaraties.   

  

In onderstaand veld klikt u op de knop ‘Weergeven/afdrukken’ om het totaaloverzicht (overzicht 

reisdeclaratie) op te roepen.   

  

  
  

Bijvoorbeeld ter controle van de reiskosten afrekening.  

  

Tussentijds opgeslagen reisdeclaraties wijzigen doet u met de knop .   

  

Let op! De knop wordt pas actief als u een declaratie heeft geselecteerd waarvan de status op  

‘Concept opgeslagen’ staat.   

  

Tussentijds opgeslagen en verzonden reisdeclaraties hergebruiken doet u met de knop 

  
  

Tussentijds opgeslagen en verzonden reisdeclaraties kunt u alleen verwijderen als de status op   

‘Verwerkt’ staat. Dit doet u met de knop . Declaraties met de status ‘Goedgekeurd’ of 

‘Afgekeurd’ kunt u niet zelf verwijderen.  

  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uitzondering per ministerie   
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In dit hoofdstuk leest u eventuele specifieke afspraken die gelden voor uw ministerie. De 

onderstaande uitzondering geldt voor iedereen.   

  

2.1 Uitzondering voor dienstreizen naar België met eigen vervoer  

Heeft u met eigen vervoer een dienstreis gemaakt naar België? Dan kunt u de kilometers van deze 

dienstreis alleen declareren als u de dienstreis als een binnenlandse dienstreis declareert. Dit 

betekent wel dat u dan alleen in aanmerking komt voor de vergoedingen voor verblijfkosten die bij 

een binnenlandse dienstreis horen.   
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3. Contact  
  

Heeft u nog vragen?   

Neemt u dan gerust contact op met het contactcenter. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 

uur tot 22.00 uur op telefoonnummer 088 - 020 08 00. U kunt ook een e-mail sturen naar 

contactcenter@p-direkt.nl.  

  

Meer informatie?  

Op Rijksportaal Personeel vindt u informatie over uw arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Deze 

informatie vindt u in de vorm van vragen en antwoorden, nieuwsberichten, links naar relevante wet- 

en regelgeving en instructies voor het gebruik van het P-Direktportaal.  

  

Voor meer informatie over het declareren van een binnenlandse dienstreis kunt u terecht op  
'Rijksportaal > Personeel > Financien > Vergoedingen en toeslagen > Binnenlandse dienstreis'.  
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