
 

Zitting van maandag 22 november 2021 

 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: burgemeester 
Maertens Caroline , Himpe Kurt, Lothar Feys, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, Seynaeve Giel, 
Parmentier Didier, Renier Veerle, Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie, 
Vanderstraeten Hannes: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Carrette Kevin, Hollevoet Justine: raadsleden 

 

 

10. Prijssubsidiereglement AGIZ 2020 t.e.m. 2025.  Tijdelijke aanpassing. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

-  BTW-circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van 

een winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf 

Voorafgaande beslissingen en advies 

-  besluit van de gemeenteraad van 20 februari 2020 tot goedkeuring van het prijssubsidiereglement AGIZ voor 

2020 tot en met 2025 

Feiten en motivering 

Om binnen het AGB AGIZ het recht op BTW-aftrek te behouden is het duurzaam winstgevend karakter van het 
AGB van essentieel belang.  Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van COVID-19, zal de 
fiscus geen rekening houden met het operationeel resultaat van de handelingen tussen 1.1.2021 en 30.9.2021 bij 
de beoordeling van het winstoogmerk.  (BTW-circulaire 2021/C/57)  

Deze bepaling heeft tot gevolg dat AGIZ een positief resultaat zal moeten genereren voor haar werking over de 
periode 01.10.2021 tot en met 31.12.2021.  Een raming van het resultaat over het 4de kwartaal 2021 op basis van 
het huidig prijssubsidiereglement en een identiek aantal bezoekers als in dezelfde periode 2019 voorziet in een 
zeer krappe winst van 1.693 €.    (zie bijlage) 

Om echter meer zekerheid te hebben over het behalen van het winstgevend karakter wordt voorgesteld om de 

prijssubsidiefactor in het huidig prijssubsidiereglement te verhogen naar 1,25 voor de periode van 1 oktober 

2021 tot en met 31 december 2021.  Deze verhoging komt overeen met een extra prijssubsidie van ongeveer 

10.000 euro (waarop 6% BTW zal moeten afgedragen worden). 

Besluit met algemene stemmen: 

Art. 1 – De gemeenteraad verhoogt van 01.10.2021 tot en met 31.12.2021 de toepasbare prijssubsidiefactor uit 
het goedgekeurd prijssubsidiereglement AGIZ van 20 februari 2020 van 1 naar 1,25.  

Art. 2 – Dit besluit wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente overeenkomstig art. 286§1 

van het decreet lokaal bestuur en brengt de toezichthoudende overheid hiervan op de hoogte overeenkomstig 

art. 330 van het decreet lokaal bestuur. 

 

  



 

Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 

  

 


		anton.jacobus@izegem.be
	2021-11-23T13:33:33+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed




