
 
 
 

 

Declaratieprocedure verbeterd: 
btw declareren bij Ondernemersfonds Culemborg is nu wél mogelijk! 
 
Het Ondernemersfonds Culemborg stimuleert ondernemende initiatieven. Met een duidelijke 

aanvraagprocedure maken wij het initiatiefnemers zo gemakkelijk mogelijk. U kent het principe: een 

collectief/vereniging dient een aanvraag exclusief btw in voor een project. Als het initiatief aan onze 

criteria voldoet, wijzen wij een bedrag exclusief btw toe voor de aanvraag. Dat geeft de aanvrager 

zekerheid dat (een deel van) de kosten voor de realisatie van het project bij het Ondernemersfonds 

Culemborg gedeclareerd kunnen worden. Dit principe blijft onveranderd. Wat we wel veranderen, is het 

declaratieproces. Wat dat inhoudt en waarom we dat doen, leest u in deze brief. 

 
Oude situatie  
Tot voor kort konden aanvragers gemaakte kosten alleen exclusief btw declareren. Dit leidde tot een 

ongewenst verschil tussen aanvragers die btw-plichtig zijn en aanvragers die niet btw-plichtig zijn. 
 
Wel btw-plichtig: wel btw terugontvangen  
Stel dat de aanvrager een btw-plichtige organisatie was waaraan het Ondernemersfonds Culemborg 
een bedrag van € 2000,- excl. btw had toegekend voor zijn project, een openluchtconcert. Deze 
aanvrager huurde vervolgens een standbouwer in voor € 2.000,- excl. btw. De aanvrager diende dan 
het declaratieformulier in, met daarbij de factuur. Het totale factuurbedrag was in dat geval € 2.420,-
euro, inclusief btw. De btw-plichtige aanvrager kreeg € 2.000,- vergoed van het Ondernemersfonds 
Culemborg. De btw van € 420,- kon deze aanvrager vervolgens via zijn eigen btw-aangifte 
terugontvangen. 
 
Niet btw-plichtig: geen btw terug  
Voor een niet btw-plichtige aanvrager, bijvoorbeeld een vereniging die geen ondernemersactiviteiten 

ontplooit, lag de situatie anders. Die declareerde op dezelfde manier als hiervoor beschreven. Ook deze 

aanvrager ontving dan de toegekende € 2.000,- van het Ondernemersfonds Culemborg. Het verschil was 

echter dat de niet btw-plichtige aanvrager zelf de € 420,- btw moest dragen. Een niet btw-plichtige 

organisatie kan de btw namelijk niet terugvragen bij de Belastingdienst. 

 
Nieuwe situatie  
Deze ongelijkheid tussen btw-plichtige en niet btw-plichtige aanvragers hebben wij nu opgeheven. 
Na overleg met de Belastingdienst heeft het Ondernemersfonds Culemborg namelijk een 
omzetbelastingnummer gekregen. Daardoor kan het Ondernemersfonds nu zelf btw terugvorderen. 
Dit lost het btw -probleem van de niet btw-plichtige aanvragers op. Als uw organisatie niet btw - 
plichtig is, kunt u dus voortaan inclusief btw declareren bij het Ondernemersfonds Culemborg. Is uw 
organisatie wel btw-plichtig dan kunt u kiezen: inclusief btw declareren bij het Ondernemersfonds 
Culemborg of zelf de voorbelaste btw terugvragen via de eigen btw-aangifte. 
 
Zo werkt declareren nu  
Aanvragen gaat op dezelfde manier als eerst. U doet een aanvraag exclusief btw en wij 
beoordelen die op de gebruikelijke wijze. In de toewijzing vermelden wij dat het toegewezen 
bedrag exclusief btw is, maar dat u inclusief btw mag declareren. 



Uitzonderingen  
Bij iedere aanvraag hebben wij het recht om te beoordelen of wij inclusief of exclusief btw uitkeren. 
In sommige gevallen kunnen wij besluiten om geen btw uit te keren, namelijk wanneer de aanvrager 
(of een aantal aanvragers) niet bijdrageplichtig is/zijn aan het Ondernemersfonds Culemborg. In de 
toewijzing zullen wij dit altijd vermelden. 
 

Wilt u inclusief btw declareren? U betaalt niet zelf de factuur, maar laat deze op naam van het 
Ondernemersfonds zetten. U vult het nieuwe, bij deze brief meegezonden declaratieformulier 
volledig in. Vermeld het basisbedrag exclusief btw, de btw in de juiste kolommen 21% en/of 9%, het 
totaalbedrag exclusief btw en het totaalbedrag inclusief btw. U Stuurt zowel de factuur/facturen als 
het ingevulde declaratieformulier per mail naar info@ondernemersfondsculemborg.nl. 
 

Factuurbedragen hoger dan het toegekende bedrag  
Hoe declareert u wanneer de factuur het toegekende bedrag overschrijdt? U moet dan de 
facturen laten splitsen: één factuur op naam van het Ondernemersfonds Culemborg en de andere 
op naam van uzelf of uw organisatie. 
 

Voorbeeld Het toegewezen bedrag is € 2.000 exclusief btw en u hebt een factuur van € 2.100,-
exclusief btw. Laat dan op de factuur aan het Ondernemersfonds € 2.000,- + € 420,- btw (21%) 
zetten: totaal € 2.420,-. De overige € 100 exclusief btw laat u op naam van uzelf of uw organisatie 
zetten. De factuur van € 2.420,- stuurt u samen met het volledig ingevulde declaratieformulier 
per mail naar info@ondernemersfondsculemborg.nl. Als de declaratie akkoord is, betalen wij 
deze factuur. Het restant, € 100,- + € 21,- btw, betaalt u zelf. 
 

Voorwaarden  
Uw declaratie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  
• De factuur/facturen die u instuurt staan op naam 

van: Stichting Ondernemersfonds Culemborg 
Putterweg 21  
4105 WP Culemborg 
t.a.v. de penningmeester  

• U dient de facturen in per e-mail.  
• U vult het nieuwe declaratieformulier volledig in, inclusief correcte btw-bedrag/bedragen.  
• U vult het referentienummer in. 
 

Alleen complete declaraties worden in behandeling genomen. 
 

Voor het overige  
Het declaratieproces verandert, maar verder blijft alles bij het oude. Dat betekent o.a. dat het 
eigenaarschap van een aanvraag volledig bij u of uw organisatie ligt. U of uw organisatie blijft 
te allen tijde zelf verantwoordelijk – ook financieel – voor uw aanvraag/project. 
 

Wij hopen u hiermee duidelijk te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen? Neem dan contact 

met ons op, bijvoorbeeld met onze penningmeester Guus Derks, via guusderks@telfortglasvezel.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Bestuur Ondernemersfonds Culemborg 
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