FINANCIËLE AFHANDELING
CULTUURKAART-BETALINGEN
In deze handleiding leggen we achtereenvolgens uit hoe het Cultuurkaart-systeem werkt, hoe het te betalen
bedrag wordt opgebouwd en hoe het zit met uitbetaling en facturatie.

HOE WERKT HET CULTUURKAART-SYSTEEM?

2. Facturen
In bovenstaand voorbeeld moet er een bedrag van € 1.000,-

Het gehele proces ziet er als volgt uit:

door de school betaald worden. Dit is de prijs voor de activiteit.

a. CJP beheert een geldbedrag dat door derden (ministerie van

De school kiest of zij dit bedrag wel, niet of deels met de CJP

OCW en scholen) beschikbaar is gesteld om aan cultuuronder

Cultuurkaart betaalt.

wijs uit te geven.
b. Op basis van het totaal beschikbare geldbedrag krijgen de

2.1 Hoe wil de school de factuur betalen?

scholen een overzicht van het beschikbare tegoed per school.

2.1.1 De school betaalt NIET met de CJP Cultuurkaart

Het geld wordt dus niet daadwerkelijk op de rekening van de

De instelling kan gewoon een factuur aanmaken en naar

school gestort.

de school sturen. Deze zal via de reguliere betaalinfrastructuur

c. De school of de leerling onderneemt culturele activiteiten die

betaald worden.

met de Cultuurkaart ‘betaald’ worden. Dit kan via een web
2.1.2 De school betaalt WEL met de CJP Cultuurkaart

order (klassikaal) van de instelling.
d. Het bestede bedrag (tegoed) wordt afgetrokken van het

Er hoeft geen factuur aan de school gestuurd te worden. De
uitbetaling verloopt via een weborder.

schooltegoed.
e. CJP krijgt twee keer per week overzichten van de plaats

Hoe werkt dit in de praktijk?

gevonden transacties.
f. CJP betaalt op basis van de overzichten ‘echt geld’ uit aan de

a. De school maakt afspraken met de instelling over activiteit,
kosten en betaalmethode.

instellingen.

b. Als er met de Cultuurkaart afgerekend wordt, maakt de instel
ling een weborder aan.

1. Opbouw van het te betalen bedrag
De instelling draagt 5% bij aan het bedrag dat de school bij de

c. In de weborder wordt het volledige bedrag (prijs activiteit)

instelling besteedt. Dat betekent boekhoudkundig dat CJP een

gezet. De instelling kan bij het aanmaken van de weborder wel
meteen zien hoe de 5% uiteindelijk verrekend wordt.

korting van 5% krijgt op het bedrag dat CJP uitkeert op basis van
de transactieoverzichten.

d. De budgethouder keurt de weborder goed met de inloggege

1.1 Hoe zit het met een uitbetaling?

e. De budgethouder kan online in het menu ‘overzicht web-

vens uit de welkomstbrief.
orders’ een orderbevestiging vinden van de transactie. Dit kan

Voorbeeld: een school besteedt € 1.000,- aan een museale activiteit.

de school voor de boekhouding gebruiken.

In dat geval wordt er € 1.000,- van het schooltegoed afgeboekt. De
uitbetaling aan de instelling door CJP is echter anders. CJP krijgt als

f. De instelling kan online in het menu ‘overzicht weborders’
precies zien welke bedragen aan CJP gefactureerd zijn.

het ware een korting van 5%. De acceptant ontvangt € 950,-.

g. CJP betaalt aan de instelling uit: het volledige bedrag (prijs
activiteit) minus de korting van 5%.

Rekenvoorbeeld met 6% btw-tarief
Prijs activiteit (incl. btw)

€ 1.000,-

Door school te betalen

€ 1.000,-

5% korting voor CJP

€ 50,1

Uit te betalen door CJP aan de instelling

€ 950,-

Er gelden verschillende btw-tarieven voor culturele activiteiten.

Kijk voor meer info: belastingdienst.nl

2.1.3 De school betaalt EEN GEDEELTE met de CJP Cultuurkaart
De school wil een deel van het totaalbedrag via de CJP Cultuur
kaart betalen en een deel zelf overmaken. Voor het gedeelte dat
met de CJP Cultuurkaart betaald wordt, kunnen bovenstaande
stappen gevolgd worden. Voor het gedeelte dat de school zelf
overmaakt, maakt de instelling een factuur aan die naar de
school gestuurd wordt.
3. Btw afdragen
Als er btw aan de school berekend is, zal dit moeten worden afge
dragen. De btw-afdracht wordt gedaan uit het bedrag dat aan CJP
wordt gefactureerd (prijs activiteit minus de korting van 5%).
Rekenvoorbeeld bij activiteit met 6% btw-tarief
Prijs activiteit
5% korting voor CJP
Uit te betalen door CJP aan de instelling
Af te dragen btw 6% btw-tarief

€ 1.000,€ 50,€ 950,€ 53,-

