
Werkinstructie - Goedkeuren reisaanvraag via email notificatie 
 
Voor de goedkeuring van een reisaanvraag hoef je als bevoegd gezag de reisapplicatie TEM 3W niet te 
openen. Je ontvangt via de email een verzoek tot goedkeuring van de reisaanvraag. Deze email notificatie 
wordt door TEM automatisch verstuurd direct nadat de reisaanvraag door de reiziger of ondersteunende 
rol is ingediend. De email is herkenbaar aan de titel “URGENT goedkeuring reisaanvraag vereist” om het 
belang van snel handelen te onderstrepen. De deadline voor goedkeuring is 24 uur.  
 
De email bevat alle relevante informatie om de reisaanvraag goed- of af te keuren. In de email is een 
button voor goedkeuren en afkeuren opgenomen. Afkeuren in TEM betekent dat aan de reiziger geen 
ticket wordt verstrekt. Na goedkeuring wordt de gereserveerde boeking automatisch omgezet naar een 
bevestigde boeking en krijgt de reiziger het ticket toegestuurd.  
 

 

 
 



 
 
 
 
 
Bevoegd gezag kan desgewenst vervanging benoemen in het eigen reizigersprofiel. In geval van 
afwezigheid kan de vervanger goedkeuren. Achtervang in geval van afwezigheid is ook mogelijk via de 
ondersteunende rol. 
 
Let op! De reiziger moet de reisaanvraag via TEM indienen zodat bevoegd gezag de aanvraag kan 
goedkeuren. Indien de manager om goedkeuring wordt gevraagd op een andere wijze dan via 
bovenstaande TEM emailnotificatie dan heeft de reiziger de reisaanvraag niet ingediend in TEM en kan 
geen goedkeuring worden verleend. De reiziger ontvangt in dit geval namelijk geen ticket. Bevoegd gezag 
dient de reiziger erop te wijzen de reisaanvraag via TEM in te dienen. 
 
 

 

 
 
  



Werkinstructie - Goedkeuring reisaanvraag via de TEM applicatie 
 
De manager moet in dit geval eerst inloggen in TEM via de link op Rijksportaal of via userid/password.  
 

 
In TEM is een verzoek tot goedkeuring zichtbaar in de menuopties via een rood ”balletje” met daarin 
vermeld het aantal reisaanvragen dat wacht op goedkeuring.  
 
Via de menuoptie “Goedkeuring” wordt toegang gegeven tot het goedkeuringsscherm. Via “Goedkeuring 
dienstreis” wordt een overzicht gegeven van de reisaanvragen die goedkeuring vragen.  
 

 
 
Klikken op de blauwe tekst van de reisaanvraag geeft toegang tot de reisaanvraag. Alle beschikbare 
gegevens zijn in te zien. De boeking wordt weergegeven met de vlucht details en of de reisaanvraag met 
de online boeking, binnen of buiten beleid valt. De kosten voor de geboekte vlucht zijn zichtbaar in het 
segment “Automatisch berekend” bij “ Reis reserveringskosten”  
 
Een reisaanvraag is goed te keuren of af te keren via de buttons “Goedkeuren” of “Afkeuren”. Bij afkeuren 
wordt ook gevraagd om een reden van afkeuren in te geven.  
 
Na akkoord van de manager wordt de gereserveerde boeking automatisch omgezet naar een bevestigde 
boeking en krijgt de reiziger het ticket toegestuurd.  
 


