
Openbaar declaratieregister GS 2e halfjaar 2017

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
CdK ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 845          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 36            Vergaderlunches
Lunch en diner buiten kantoor incl. uitgaven voor derden 62            Vergaderlunches
Reis- en verblijfkosten 287          1 Dienstreis

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Van den Hout ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 815          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 507          Vergaderlunches

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Van der Maat ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 464          Kosten mobiele telefoon en ipad

830          Taaltraining Engels
Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 678          Vergaderlunches

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Van Merrienboer ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 293          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 678          Vergaderlunches

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Pauli ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 1.010       Kosten mobiele telefoon en ipad

90            Keyboard case Ipad
Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 1.532       Vergaderlunches
Reis- en verblijfkosten 13.093     3 Dienstreizen

1.397       1 Handelsmissie

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Spierings ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 287          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 186          Vergaderlunches
Reis- en verblijfkosten 164          1 Dienstreis



Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Swinkels ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 603          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 650          Vergaderlunches
Reis- en verblijfkosten 550          1 Dienstreis

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Secretaris ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 187          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 48            Vergaderlunches

*Er bestaat de mogelijkheid dat achteraf bij aangifte eindheffing in het kader van de werkkostenregeling nog loonheffing betaald moet worden over verstrekkingen,
dit heeft feitelijk geen invloed op de hoogte van de uitbetaalde declaraties aan de bestuurders.

** Declaratiedatum kan afwijken van de datum wanneer de reis heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de onkosten. 


