
 
 

VERSLAG Commissie Financiën van woensdag 21 april 2021 
 

Aanwezig: Pattyn Diederik: voorzitter 
Baert Rik, Christiaens Eveline, Depoorter Hein, Staes Nadia, Vandewatere Julie, Verbeke 
Jan, Verhaeghe Frederick: leden 
Leenknecht Geert: waarnemend lid 
Vandeputte Samuel: verslaggever 
Van Den Bossche Bart: financieel directeur 
Tom Verbeke: schepen 
Renier Veerle: plaatsvervangend lid (ns Balder Clarys) 

Verontschuldigd:  
Afwezig: Clarys Balder: ondervoorzitter 

 

 

1. Goedkeuring verslag Commissie Financiën d.d. 09.12.2020. 

 Het verslag van de vergadering van het Commissie Financiën d.d. 09/12/20 wordt goedgekeurd.  

 

2. Actualisatie financieel profiel stad Izegem. Mededeling. 

 Door technische problemen kon de relatiebeheerder van Belfius, Sylvie Van de Velde, niet deelnemen 
aan de Teams-vergadering. Het agendapunt wordt verplaatst  naar de volgende commissie van financiën 
op 21 mei ek. 
  

 

3. 20 nieuwigheden van de BBC 2020. Mededeling. 

 De 20 nieuwigheden in de BBC 2020 worden voorgesteld door de Financieel Directeur adhv. de 
powerpoint in bijlage.   

 

4. Financiering vaccinatiecentrum. Mededeling. 

 De financiering van het vaccinatiecentrum wordt voorgesteld door de Financieel Directeur adhv. de 
powerpoint die je terugvindt onder agendapuntje 3. 
De rapportering aan Vlaanderen over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen wordt 
meegenomen met de digitale rapportering bij de jaarrekening 2021.    

 

5. Afrekening Farys 2020. Mededeling. 

 De afrekening Farys wordt voorgesteld door de Financieel Beheerder adhv. de powerpoint die je 
terugvindt onder agendapunt 3. 
 
Farys sloot een ruling af met de BTW : 
1. De aftrek van 21% blijft behouden 
2. Er worden geen boetes of nalatigheidsintresten gevorderd. 
3. Het werkingstekort moet als prijssubsidie verwerkt worden. Op die prijssubsidie is 6% BTW 

verschuldigd. 
Deze laatste regel geldt met terugwerkende kracht voor de tekorten van 2017, 2018 en 2019. 
Voor 2020 wordt het werkingstekort uitzonderlijk niet aanzien als een prijssubsidie, maar als een 
Coronasubsidie, waardoor er geen BTW op verschuldigd is. 
Er wordt geschat dat de BTW-ruling vanaf 2021 een jaarlijkse meerkost van 62.000 EUR met zich zal 
meebrengen. 
De verschuldigde BTW voor 2017, 2018 en 2019 wordt gefaseerd terugbetaald. De impact van 2017 in 
de afrekening van 2020, de impact van 2018 in de afrekening van 2021 en de impact van 2019 in de 
afrekening van 2022. 
Farys heeft de verschuldigde BTW gepréfinancierd. Ze biedt deze mogelijkheid aan haar vennoten omdat 
de ruling er laat gekomen is, en het dus niet mogelijk was om dit nog in het budget op te nemen. 
De schuld aan Farys is in de grootorde van 11 miljoen euro en is terug te vinden in de jaarrekening 2020 
van de Stad. De nieuwe opnames zorgen in 2020 voor een bijkomende schuld van ongeveer 550.000 
euro, terwijl de afschrijving van 660.000 euro een vermindering van schuld vertegenwoordigt van 
ongeveer 660.000 euro. 
Het BTW-effect is het grootst in de investeringen, maar zorgt in de exploitatie toch ook jaarlijkse voor een 
positieve impact van 77.000 euro. 
  



  
 

6. Varia 

 Er wordt aan de commissieleden een lijst bezorgd met de toelagen uitbetaald aan de verenigingen 
waaruit blijkt hoeveel elke vereniging meer ontving in 2020. 
 
Volgende commissie gaat door op 21 mei 2021 om 19.30u  

 

 

De verslaggever,  

Sam Vandeputte 


