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Werkinstructie – Factuur reisagent goedkeuren door manager 
Werkinstructie – Factuur reisagent goedkeuren door centrale goedkeurder 

 

Facturen van de reisagent worden aangeleverd als e-Factuur, automatisch gekoppeld aan de reisaanvraag 
en automatisch gecontroleerd. Facturen die niet aansluiten op de gemaakte boekingen voor reis en verblijf 
worden ter goedkeuring aan bevoegd gezag of centrale goedkeurder aangeboden. De factuurcontrole van 
deze facturen wordt gedaan in TEM. Na akkoord wordt de factuur als goedgekeurde factuur aan de 
financiële administratie aangeboden ter verwerking en betaling.  

Het reisdossier bestaat uit: 
- Reisaanvraag 
- Boeking online of via offerte aanvraag 
- Eventueel voorschot 
- Declaratie reiziger 
- Factuur reisagent 
 

Factuurcontrole geeft toegang tot de factuur van de reisagent, reisaanvraag en de online boeking. De 
declaratie en eventueel voorschot van de reiziger is voor de factuurcontrole van de facturen van VCK niet 
relevant.  

Zodra er facturen ter verwerking beschikbaar zijn worden deze voor bevoegd gezag of centrale 
goedkeurder zichtbaar onder “Goedkeuring”.   

 

Ga naar goedkeuren 
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In het overzicht worden de handmatig te controleren facturen getoond. Door op een factuur te klikken 
wordt toegang geboden tot de inhoud van de factuur.  

 

Het overzichtsscherm van de factuur kent dezelfde opbouw als het declaratiescherm. Naast algemene 
gegevens worden de factuurregels getoond. Vanuit het overzicht is desgewenst in te zoomen op de 
reisaanvraag of de factuur regels.  

 

Door de details van de reisaanvraag open te klikken wordt meer informatie gegeven over de factuur 
en de koppeling naar de reisaanvraag getoond.  

Klik op het reisaanvraag nummer om naar de reisaanvraag te gaan.  
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Onder Overzicht kosten voor reis en verblijf zijn de totaal kosten te lezen voor reis (vlucht en trein), 
hotel en autohuur.  

Bevoegd gezag heeft bij goedkeuren van de reisaanvraag al akkoord gegeven op deze kosten. De 
boekingskosten zijn voor bevoegd gezag bij geven van akkoord op de reisaanvraag zichtbaar plus 
laagst beschikbare tarief en gemiste besparing.  

 

 

Het reisschema geeft een overzicht van de gemaakte reis.  
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Onder Geschiedenis is het verloop van de boeking te zien m.b.t. aanmaak, indienen en goedkeuring 
door bevoegd gezag.  

 

Via Naar boeking wordt toegang gegeven tot de daadwerkelijke boeking in het online boekingssysteem 
waar reis en verblijf en kosten welke zin doorbelast via de factuur VCK getoond.  

Toelichting factuurregels soorten 

# Factuurregelsoort  
1 Vervoerskosten luchtvaar, trein en auto Prijs komt overeen met de boeking met 

mogelijk kleine verschillen a.g.v. 
afronding en valutaverschillen.  
 
De kosten zijn gelijk aan de Reiskosten 
(EUR) zoals in de reisaanvraag vermeld 
onder “ Automatisch berekend”. 
 
Afwijkingen in de prijs kunnen ontstaan 
door wijzigingen achteraf op de boeking. 
Wijzigingen in de boeking kunnen afgeleid 
worden uit de “ Geschiedenis”  onderaan 
de reisaanvraag en eventueel het 
commentaarveld in de reisaanvraag.  
 

2 Verblijfskosten hotel  De kosten voor het hotel komt veelal 
grotendeels overeen met de boeking. Er 
kunnen verschillen ontstaan door 
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aanvullende kosten a.g.v. lokale 
belastingen en valuta verschillen. 
Gemiddeld 3,5 – 5 % afwijking is 
mogelijk.  
 
De kosten kunnen vergeleken worden 
tegen de Hotelkosten (EUR) zoals in de 
reisaanvraag vermeld onder “ Automatisch 
berekend”. 
 

3 Autohuur De kosten voor autohuur komen veelal 
grotendeels overeen met de boeking. Er 
kunnen verschillen ontstaan door 
aanvullende kosten a.g.v. lokale 
belastingen en valuta verschillen. 
Gemiddeld 3,5 – 5 % afwijking is 
mogelijk.  
 
De kosten kunnen vergeleken worden 
tegen de Auto huur reserveringskosten 
(EUR) zoals in de reisaanvraag vermeld 
onder “ Automatisch berekend”. 
 

4 Fee reisagent De fee van de reisagent verschilt voor 
reiskosten en verblijfskosten. Voor 
reiskosten geldt een fee van 15 euro per 
boeking en voor verblijf 11 euro per 
boeking.  
 
De fee is opgebouwd uit een BTW 0% deel 
en een 21% deel.  
- Hotelkosten 9.44 euro 0% en 1.56 euro 

21% is tezamen 11 euro 
- Reiskosten 12.88 euro 0% en 4.48 euro 

21% is tezamen 15 euro 
5 Fee reisagent extra handling hotel Indien het hotel een factuur nastuurt om 

reden van vertrek van de reiziger zonder 
uit te checken zonder afrekening van privé 
kosten kan de reisagent hiervoor 50,- 
euro in rekening brengen.  
 

6 Compensatie Green Seat De omvang van de kosten voor CO2 
compensatie liggen over het algemeen 
onder de 10 euro, veelal enkele euro’s.  
 
De grootte van het bedrag wordt berekend 
op basis van onder andere de vliegduur, 
afstand en type vliegtuig.  
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De factuur is goed te keuren door de in het bovenste vakje in de grijze balk van de transactielijst voor 
goedkeuring aan te vinken. Goedkeuring staat standaard al aangevinkt. Afkeuren is mogelijk door uit 
te vinken. Bij afkeuren van een regel wordt de hele factuur afgekeurd. Bij afkeuring wordt een email 
notificatie aan de reisagent verstuurd met naast de standaard tekst de reden van afkeuring welke door 
de goedkeurder in het commentaarveld moet worden opgenomen. 

 

Bij akkoord volgt verwerking naar F-admin ter betaling. Vanuit TEM wordt hiertoe het factuurbericht 
omgezet naar een FactuurAkkoord bericht, d.w.z. een factuur met prestatieverklaring, en via Digipoort 
aan de betreffende F-admin van het departement verstuurd.  
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Bijlage: Overzicht factuurverwerking 

 

 

Facturen van de reisagent worden aangeleverd als e-Factuur en automatisch gekoppeld aan de 
reisaanvraag en ter goedkeuring aan bevoegd gezag aangeboden. Na akkoord wordt de factuur als 
goedgekeurd factuur aan de departementale administratie aangeboden ter betaling. Het proces doorloopt 
de stappen 

• e-Factuur door reisagent aangeleverd aan TEM 
• e-Factuur wordt gekoppeld aan de reisaanvraag 
• Indien de factuur niet gekoppeld kan worden wordt deze door beheer TEM 3W gekoppeld.  
• Indien de factuur gekoppeld kan worden wordt deze aan bevoegd gezag, centrale goedkeurder of 

reiziger aangeboden ter akkoord. 
• Na akkoord wordt de factuur ter betaling aangeboden aan de departementale financiële administratie.  
 

De facturen van de reisagent worden na verwerking in TEM aangeboden ter akkoord aan bevoegd gezag, 
de factuur controller of de reiziger. 1) De facturen worden online in TEM gecontroleerd. Vanuit de factuur 
wordt toegang gegeven tot de reisaanvraag en desgewenst de boeking.   

1) Bevoegd gezag is gekoppeld aan het reizigersprofiel en/of de kostendrager. Het is ook mogelijk dat een 
centrale goedkeurder is benoemd voor factuur controle. Centrale goedkeurders zijn gekoppeld aan een 
cost centre. A|s een centrale goedkeurder is benoemd speelt bevoegd gezag geen rol meer in de 
goedkeuring van de factuur. Een derde optie is dat de reiziger de factuur goedkeurt. In het geval dat 
een departement er voor kiest om de PV verklaring door de reiziger te laten geven spelen bevoegd 
gezag of centrale goedkeurder geen rol meer in de goedkeuring van de factuur.  
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Zoeken naar facturen 

Via Goedkeuren is een filter beschikbaar om naar facturen te zoeken.  

 

Voorbeeld: 

 

In het overzicht worden alle facturen getoond. 
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Alle facturen worden getoond voor de factuur controleur in verschillende status van behandeling.  

 


