
Aanmaken nieuwe declaratie van een geannuleerde reis. 

 

Is je dienstreis geannuleerd maar heb je zelf onkosten gemaakt die je wilt declareren, dan kan dit  in TEM. 

Voorwaarde is hierbij dat je aan de declaratie een toestemming van je leidinggevende toevoegt op het moment 
dat reis en verblijf niet via TEM zijn geboekt en je de onkosten niet hebt kunnen terugvorderen.  

Deze instructie geldt in geval van een geannuleerde dienstreis èn indien de bijbehorende declaratie(map) niet 
meer aanwezig of is de declaratie al is ingediend. 

Is de declaratie van de geannuleerde dienstreis nog aanwezig èn nog niet ingediend, ga dan in TEM naar het 
tabblad declaratie en klik op de regel van de dienstreis die is geannuleerd. Volg hiervoor verder de werkinstructie 
Aanvullen bestaande declaratie bij een geannuleerde dienstreis. 

  



Kies voor menu optie “Declaratie” en de keuze “Nieuwe onkosten” om je onkosten toe te voegen. 

 

 

Hierbij een voorbeeld van een hoteldeclaratie waarbij je het hotel  buiten TEM om hebt geboekt, dus zelf hebt 
betaald en waarbij je de kosten niet kunt terugvorderen bij het hotel.  

NB Hierbij geldt dat akkoord van het bevoegd gezag aan de declaratie dient te worden toegevoegd, bijvoorbeeld 
een e-mail. 



 

1. Geplande check out datum 2. Hotel incl taks (kst voor departement) 3. Naam hotel  
4. Plaats van hotel  5. Land/stad van hotel 6. Totaalbedrag van de kosten (annuleringskosten)  
7. Aantal nachten wat je zou verblijven  8. Opmerking (reden annulering)  
9.Reservering in of exclusief ontbijt  10. Betaald door REIZIGER (zelf betaald)  
11. Toevoegen factuur en akkoord bevoegd gezag  12. Klik op BEWAREN 

 



Eventueel kun je nog andere kosten opvoeren via “Nieuwe onkosten”. Bijvoorbeeld paspoortkosten.  

Kies vervolgens voor menu optie “Declaratie” en de keuze “Nog te koppelen onkosten”.  

  

  



 

Geef de regels aan die samen in een declaratie moeten worden gedeclareerd en kies “Aanmaak nieuwe declaratie”.  

 

 

  



Geef de nieuwe declaratie map een naam bestaande uit nummer reisaanvraag en titel. Kies de reisaanvraag waar 
de declaratie aan gekoppeld moet worden en kies “Bewaren”. De nieuwe declaratie is gecreëerd en kan eventueel 
nog verder worden aangevuld met onkosten. Zodra dit is gebeurd kunt u de declaratie indienen.  

 

 

 


