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lnstemmen met de door NDW voorgestelde jaarlijkse bijdragen voor de periode 2009 t/m 2012. 

Paraaf bureauhoofd: D.d.: 

Paraaf directielid/directeur : D.d.: 

Joost van Gils 



Advisering andere organisatieonderdelen 

Afgestemd met Financien (MID/FPC), zie hieronder. 

T oelichting 

NDW heeft op 3 juli 2009 een voorstel gestuurd voor een kostenverdeling, mede gebaseerd op 
een verlengde looptijd tim 2013. Provincie Noord-Brabant is niet akkoord gegaan met de 
verlenging en heeft dat per brief d.d. 13 oktober 2009 (kenmerk 1591 084) kenbaar gemaakt aan 
NDW. Daarin is gesteld dater nader moet worden aangegeven wat de kosten voor Brabant zijn, 
indien uitgegaan wordt van de peri ode tim 2 0 12, zoals afgesproken in de 
Samenwerkingsovereenkomst NDW van december 200 7. De voorgestelde verdeelsleutels waren 
wel akkoord. 
Op 19 november 2009 zijn door NDW per e-mail de bedragen bekend gemaakt, gebaseerd op de 
verdeelsleutels en een looptijd (specifiek voor Brabant) tim 2012. 
Met deze brief geven we aan akkoord te zijn met deze bijdragen. 

Personele en organisotorische as pecten en risico' s 

Geen. 

lnformotiserings- en automotiseringsaspecten 

Geen. 

Financiele ospecten en risico's 

In de voorbereiding op een GS-besluit inzake de verlenging van de looptijd NDW tim 2013 zijn 
de jaarlijkse bijdragen voor NDW in de begroting al aangepast. Daarom is er per saldo een tekort 
voor m.n. de jaren 2010 tim 2012. Dit zal worden aangepast met de eerstvolgende MARAP. 
Daarnaast kan door NDW nog niet worden aangegeven wat het BTW-deel binnen de bijdrage is. 
Omdat niet alle NDW-kosten BTW-plichtig zijn zal het BTW-deel minder dan 19% bedragen. 
De BTW zal na afsluiten van het boekjaar worden vastgesteld, waarna de provincie op de hoogte 
worden gesteld van de voor haar compensabele BTW. 
Deze financide aspecten, inclusief de BTW-kwestie, zijn besproken met Eveline Sieben en Marc 
van Dooremaal. Zij zijn op de hoogte van de constructie en akkoord. 

Communicatie-aspecten 

Geen. 

Bestuurlijk juridische /Europeesrechtelijke aspecten en risico' s 

Geen. 

2/3 



'· 

Financiele consequenties 

Bedrag verplichting/toek. vordering: € (excl. BTW) BTW-bedrag € 

Bedrag uitgave(n)/inkomst(en) : € (excl. BTW) BTW-bedrag € 

Dienstjaar: 

Product: 

Begrotingspost: WBS element: 

(Herziene) prognose uitgaven/inkomsten dienstjaar (Herziene) prognose volgend jaar(en) 

Weeknummer 

Kopieen can: 

-auteur 

-dossier 

- Eveline Sieben 

Bedrag exclusief BTW Jaar Bedrag exclusief BTW 

USER-ID: Naam bestanden: 

Overige aanwijzingen ten behoeve van secretariele ondersteuning 

lnvullen door bureau-ondersteuning 

Ontvangen d.d. Bewerking: Coll/corr.: 

Afwerking : lnvullen door Postkamer 

Brief verzonden d.d. : 
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rovincie Noord-Brabant 

KOPIE 
OOSS\ER 

Nationale Databank Wegverkeersgegevens 
Mevrouw MJ. van Strien MBA 
Postbus 3268 
3502 GG UTRECHT 

Onderwerp 

Kosten NDW- bijdrage provincie Noord-Brabant 

Geachte mevrouw Van Strien, 

Als reactie op de e-mail van uw medewerker Raymond de Haan d.d. 19 
november 2009, inzake het voorstel voor aanpassing van de financiele bijdrage 
van de provincie Noord-Brabant aan NDW, laten wij u het volgende weten. 

Aangezien de voorgestelde bijdragen gebaseerd zijn op de eerder voorgestelde 
en, ook door de provincie Noord-Brabant, geaccepteerde verdeelsleutels en 
zich beperken tot de jaren 2009 tim 2012, gaan wij akkoord met de in dee
mail genoemde bedragen. 

De jaarlijkse bedragen voor deze periode voor de provincie Noord-Brabant zijn 
daarom £823.221 incl. BTW. Zoals u heeft laten weten wordt de BTW na 
afsluiting van het boekjaar pas vastgesteld en separaat aan de partners bekend 
gemaakt in verband met de compensabele BTW. 

Tot slot willen wij u meegeven dat de provincie Noord-Brabant achter de 
samenwerking binnen NDW staat en in beginsel positief staat tegenover het 
continueren van deze samenwerking. Zoals wij in onze eerdere brief van 13 
oktober 2009 (kenmerk 1591084) hebben laten weten hechten wij daarom aan 
een tijdige evaluatie van zowel de samenwerking als de contracten met de 
marktpartijen, dus conform de samenwerkingsovereenkomst in 2011. Dan 
resteert tot het einde van 2012 voldoende tijd voor het starten van eventuele 

nieuwe aanbestedingen alsmede het in gang zetten van het bestuurlijke traject 

gericht op verlenging van de samenwerking. 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank lNG 67.45 .60.043 

Datum 

1 0 december 2009 

Ons kenmerk 

1616700 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

P. de Wolff 

Directie 

Economie & Mobiliteit 

Telefoon 

(073) 680 85 19 

Fax 

(073) 680 76 47 

Bijlage(n) 

E-mail 

PdWolff@brobant.nl 

f 0 DEC. 2009 

Het provinciehuis is vanaf 
het centroal station bereik
baor met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 



Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

~& 
ir.J.A.W. van Gils, directiehd Economie & Mobilite1t 

Datum 

1 0 december 2009 

Ons kenmerk 

1616700 
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P. (Peter) de Wolff- Voorstel aanpassing bijdrage Noord Brabant 

Van: 
A an: 
Datum: 
Onderwerp: 

"Haan, Raymond de (NDW)" <raymond.de.haan@ndw.nu> 
<PdWolff@brabant.nl> 
Donderdag 19 November 2009 15:38 
Voorstel aanpassing bijdrage Noord Brabant 

CC: "Strien, Marja van (NDW)" <marja.van.strien@rws.nl>, "Hollander, Arjen den 
(NDW)" <arjen.den.hollanderO 1 @rws.nl> 

Dag Peter, 

Zoals beloofd hierbij het voorstel voor de aangepaste bijdrage (brief 1591084 d.d. 13-10-2009). 
Graag per omgaande je akkoord zodat we volgende week de factuur kunnen opsturen. 

We verhuizen vandaag en morgen naar het nieuwe gebouw, en zijn wellicht wat moeilijker bereikbaar. Je kunt 
me wei bellen op mijn mobiel (06-51 026371) 

Met vriendelijke groet, 

Raymond de Haan 
Interim controller NOW 

Voorstel Provincie Noord Brabant 

Bijdrage over 4 jaar 

Uitgangspunten: 

Kosten ARA aanbesteding 4 jaar 
Kosten ARA aanbesteding 5 jaar 

Meetgegevens EDP intensiteit 
reistijd 

Meetgegevens IDP intensiteit 
reistijd 

Op basis van 5 jaar 
PNB 
Kostenoverzicht 2009 

Geografische percelen € 398.400 
Organisatie I 
Systemen € 369.889 

Totaal incl btw € 768.289 

Op basis van 4 jaar 
PNB 
Kostenoverzicht 2009 

Geografische percelen € 453.332 
Organisatie I 
System en € 369.889 

Totaal incl btw € 823.221 

€ 33.287.626 
€ 36.567.562 

224 
200 
244 
244 

2010 2011 2012 2013 

€ 398.400 € 398.400 € 398.400 € 398.400 

€ 369.889 € 369.889 € 369.889 € 369.889 

€ 768.289 € 768.289 € 768.289 € 768.289 

2010 2011 2012 2013 

€ 453.332 € 453.332 € 453.332 

€ 369.889 € 369.889 € 369.889 

€ 823.221 € 823.221 € 823.221 
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Totaal te betalen 5 
jaar € 3.841.445 
Totaal te betalen 4 
jaar € 3.292.884 

Verschil € 548.561 

N.B. Uitgangspunt Organisatie I Systemen is de verdeling op basis van 5 jaar. Dit is in het voordeel van 
de 
provincie. 
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P. (Peter) de Wolff- Bijdrage 2009 NDW 

Van: 
A an: 

Datum: 
Onderwerp: 
CC: 

"Haan, Raymond de (NDW)" <raymond.de.haan@ndw.nu> 
<am.vandenbroeke@sr.rotterdam.nl>, "Vries, Bard (VCNL)" 
<bard. de. vries@rws.nl>, <c.haakman@stadsregioamsterdam.nl>, 
<feggen@destadsregio.nl>, <g.martens@arane.nl>, <Harrie.Hamers@arnhem.nl>, 
<pijlh@noord-holland.nl>, <j ongra@noord-holland.nl>, <j .lips@regioutrecht.nl>, 
"Visser, Johann (DVS)" <johann.visser@rws.nl>, <l.deckers@dsv.rotterdam.nl>, 
<p. vannorden@haaglanden.nl>, <pdwolff@brabant.nl>, <rt.liemburg@pzh.nl>, 
<r.borhem@ivv .amsterdam.nl>, <r.hoenselaar@utrecht.nl>, 
<r. wierda@dsb.denhaag.nl>, <somolea@dso.denhaag.nl>, 
<yvonne.de.graaf@provincie-utrecht.nl>, <y. vanvelthoven-aarts@sre.nl>, 
<m. wouters@bbzob.nl> 
Vrijdag 4 December 2009 15:40 
Bijdrage 2009 NDW 
"Strien, Maija van (NDW)" <maija.van.strien@rws.nl>, "Visser, Dick (NDW)" 
<dick. visserO 1 @ndw .nu> 

Geachte heer, mevrouw, 

De factuur voor de jaarbijdrage 2009 wordt deze week verstuurd. De vertraging heeft vooral te maken gehad 
met de uitspraak van de belastinginspecteur in verband met het BTW compensatiefonds. 
Om de gecompliceerde transparantieregeling uit te leggen is bij de factuur een memo toegevoegd waarbij de 
uitspraak wordt toegelicht. 

lndien u nog vragen heeft over de memo kunt u een mail sturen naar onze business controller, de heer Dick 
Visser (dick.visser01 @ndw.nu). 

Met vriendelijke groet, 

Raymond de Haan 
Interim controller NOW 

Disclaimer 
************************************************************************Aandit 
bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vemietigen en de 
afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de 
mail contact met afzender op te nemen. This message shall not constitute any rights or obligations. 
This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please 
delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or 
complete, please contact the sender. 
************************************************************************ 
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Biilage inzake BTW bij factuur jaarbiidrage 2009 

In tegenstelling tot de mondelinge toelichting in het laatste overleg vindt u 
onderstaand de juiste weergave van de van toepassing zijnde regeling: 

Van de belastingdienst is bericht ontvangen dat voor de deelnemers in het 
samenwerkingsverband die compensatiegerechtigd zijn en de BTW willen 
compenseren middels het BTW-compensatiefonds gebruik gemaakt moet 
worden van de zogenaamde transparantieregeling. 

Deze regeling houdt in dat geen zichtbare BTW in rekening mag worden 
gebracht, maar dat op basis van nacalculatie jaarlijks wordt berekend hoeveel 
BTW wordt doorgeschoven naar de deelnemers. Basis van deze berekening is 
het totaal aan opbrengsten, gefactureerd door NOW versus het totaal aan 
ontvangen inkoopfacturen ten name van NOW. De hoogte van het totale BTW
bedrag wordt bepaald door de betaalde BTW. De berekening van het door de 
deelnemers te compenseren BTW bedrag vindt ieder jaar opnieuw plaats en kan 
niet eerder dan na afloop van ieder boekjaar plaatsvinden. Via de verdeelsleutel 
op basis van ieders bijdrage wordt het te compenseren BTW-bedrag berekend. 

De opgave van het door u te compenseren BTW-bedrag over 2008 zullen wij u 
nog dit jaar doen toekomen. De opgave over 2009 kunt u in de maand april van 
2010 verwachten. 


