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Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten burgemeester Van den Tillaar over februari 2022 wordt conform geaccordeerd.



Declaratieformulier (februari 2022)

Bestemd voor leden van het college van Burgemeester en Wethouders voor het declareren van reis- en verblijfkosten gemaakt in het belang van de gemeente 
Vlissingen.
Ondergetekende, de heer A.R.B. van den Tillaar, lid van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen, verklaart dat de onderstaande 
kosten door hem/haar zijn gemaakt en betaald en dat die kosten zijn gemaakt in het belang van de gemeente Vlissingen in de maand februari 2022.

Datum:

Handtekening:

Datum 
waarop de 
kosten zijn 
gemaakt

Omschrijving
Bij reiskosten: bestemming + omschrijving (bijv. Den Haag, VNG), met wie overleg gevoerd en onderwerp van 
bespreking
Bij verblijfkosten: omschrijving van de kosten, bij lunch en diner met wie, onderwerp van bespreking.
Van alle kosten behalve autokilometers bewijsstukken toevoegen!

Aantal 
kilometers 
heen en 
terug

Bedrag
gemaakte
kosten

07-02 Vlissingen stadhuis / Middelburg Waterschap / Vlissingen huisadres iz Kerngroep OZO 20

12-02 Vlissingen huisadres / Amsterdam vv iz Herdenking De Ruyter 411

14-02 Vlissingen / Den Haag vv iz Strategisch beraad Veiligheid (SBV) 70,98

Totaal 431 70,98

Autokilometers: € 0,28 waarvan € 0,19 onbelast en € 0,09 ten laste van de eindheffing.

De declaratie wordt in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Vlissingen, 8.. r.ö3..-2D..2 
Akkoord,

Paraaf P&O toetsing aan regelgeving,



OV-re is historie declaratie
Periode

Type

Reistransacties

Kaartnaam Kaartnummer Geselecteerde periode

Reizen werk 3528050000595076 01-02-2022 t/m 21-02-2022

Transacties (2 transacties)

Datum Transacties Ritprijs

14-02-2022
maandag

14-02-2022
maandag

Check-uit Trein - NS
15:15 Den Haag Centraal
Check-in: Bergen op Zoom
Product: Tijdelijke klassewissel vol tarief (1e klas)
€ -10,06 ritprijs hoger dan instaptarief

Check-uit Trein - NS
19:51 Vlissingen
Check-in: Den Haag Centraal
Product: Tijdelijke klassewissel vol tarief (1e klas)
€ - 20,92 ritprijs hoger dan instaptarief

€ 30,06

€40,92

Terug


