Aan Provinciale Staten van Flevoland
Mevrouw mr. A. Kost, statengriffier

Datum

Bijlage

19 januari 2017

1

Uw kenmerk

Ons kenmerk

2017/AH/001

Onderwerp

Opgave BTW-compensatiefonds 2016

Geachte leden van de Provinciale Staten,
Conform het besluit “Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij
publiekrechtelijke lichamen” van de staatssecretaris van Financiën van 13 juli 2015, zend ik u
hierbij de BTW-opgave van de Randstedelijke Rekenkamer en de toerekening hiervan naar de
deelnemende provincies.
Het betreft hier de omzetbelasting:
a. die in het kalenderjaar 2016, in overeenstemming met artikel 35 t/m 35d van de Wet op
de Omzetbelasting, aan het samenwerkingsverband Randstedelijke Rekenkamer in
rekening is gebracht en;
b. die drukt op activiteiten ten behoeve van de uitvoering van taken die daarin zijn
ondergebracht door de deelnemende provincies en;
c. waarvoor het recht op bijdrage niet is uitgesloten (zoals in artikel 4 of artikel 13 van de
Wet BCF).
De provincie kan deze ‘doorgeschoven’ omzetbelasting voor de toepassing van de Wet op het
BTW-compensatiefonds beschouwen als ware deze rechtstreeks in rekening gebracht,
waardoor compensatie van deze omzetbelasting mogelijk is.
Mocht u hierover vragen hebben, dan geven wij graag een toelichting.
Met vriendelijke groet,

dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA
bestuurder/directeur
Randstedelijke Rekenkamer
Teleportboulevard 110 | 1043 EJ AMSTERDAM | 020 - 5818 585
info@randstedelijke-rekenkamer.nl | www.randstedelijke–rekenkamer.nl

Bijlage Opgave BTW 2016

De over 2016 aan de Randstedelijke Rekenkamer in rekening gebrachte BTW bedraagt:
Tarief
6%
21%
1
52%
2
100%
Totaal

€
€
€
€
€

BTW 2016
1.331,91
249.283,26
309,75
712,88
251.637,80

Naar rato van de bijdrage over 2016 bedraagt de doorgeschoven BTW per deelnemende
provincie:
Toedeling BTW naar rato van de bijdrage
Provincie
Bijdrage 2016 incl. frictiekosten
Flevoland
€ 297.789,00
Noord-Holland
€ 459.949,00
Utrecht
€ 397.988,00
Zuid-Holland
€ 519.074,00
Totaal
€ 1.674.800,00

1
2

Toedeling BTW 2016
€
44.742,64
€
69.107,09
€
59.797,48
€
77.990,59
€
251.637,80

Betreft factuur inzake training die deels in 2016 en deels in 2017 plaatsvindt
Betreft facturen die betrekking hebben op 2017

