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Vanaf januari 2021 declareren via 
Declaree 
Vanaf januari 2021 gaat de SBOH over op een andere manier van 
declareren. Voortaan declareer je zeer eenvoudig je reis- en onkosten via 
Declaree. 

Wat verandert er? 
Momenteel declareer je je reis- en onkosten via de webportal van de SBOH. 
Vanaf januari 2021 is dit niet meer mogelijk; je gaat dan declareren via 
Declaree. Dit is zeer eenvoudig en een stuk minder tijdrovend. Je kunt 
direct de bewijslast van je declaraties digitaal vastleggen. Bovendien is er 
een mobiele applicatie beschikbaar, zodat je direct vanaf je telefoon of 
tablet declaraties kunt uploaden. Je reis- en onkosten declareren was nog 
nooit zo gemakkelijk! 
 
Reis je weleens met het OV? Reizen met het OV zullen voortaan op basis van 
kilometers vergoed worden. 

What’s next? 
Begin januari ontvang je een e-mailbericht van het e-mailadres 
noreply[at]declaree.com met daarin een uitnodiging om gebruik te gaan 
maken van Declaree. De e-mail bevat een link om de uitnodiging te 
accepteren. Als je op deze link klikt, activeer je je account en kun je direct 
een eigen wachtwoord aanmaken.  

http://www.sboh.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=206&key=twGlLGTv&subid=109577-Ry5utFhPAM8XZy&acm=109577_206


 
De makkelijkste manier om te declareren is via de Declaree smartphone 
app. Je kunt de app downloaden via App Store of Google Play. Je logt in met 
je e-mailadres en het eerder ingestelde wachtwoord. Dit hoef je alleen de 
eerste keer te doen; de applicatie onthoudt je inloggegevens. Als je geen 
gebruik wilt maken van de app, kun je ook via je pc declaraties indienen. 
 
Tevens ontvang je in januari een e-mail van de SBOH met daarin een uitleg 
hoe Declaree werkt. 
 
Heb je eind deze maand nog declaraties klaarstaan in de portal, vergeet dan 
niet ze uiterlijk 31 december aanstaande in te dienen. 
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