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Jaarrekening 2007 van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent)
Mijnheer de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening
heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend
door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut.
Het UZ Gent heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig de wet op de
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. De voorbehouden betreffen de
niet-geraamde inhaalbedragen en de volledigheid van de geregistreerde leveranciersschulden, de materiële vaste activa en de registratie van de voorraadbewegingen apotheek.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende
opmerkingen.

1. CFO-vergoeding
Met brief van 29 mei 2007, kenmerk N 09-3.215.857 B1, wenste het Rekenhof het
standpunt van de minister te vernemen inzake het boeken van de CFO-vergoeding
als financieel resultaat door het UZ Gent. Op 22 november 2007 heeft de voormalige
minister van Financiën en Begroting per brief, kenmerk FB/Cen Acc-.CR/RDD/
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JR2005/UZ-Gent, meegedeeld dat het UZ Gent de dotatie voor goed financieel beheer die het aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betaalt, moet boeken
als operationeel resultaat in plaats van als financieel resultaat. Het Rekenhof heeft
vastgesteld dat in de jaarrekening 2007 van het UZ Gent bedoelde vergoeding nog
steeds als financiële kost (rekening 656000 Intresten, 1.660.523,99 euro) werd geregistreerd.

2. Onvolkomenheden bij het opstellen van de jaarrekening
In de rubriek 'Bestemmingen en voorheffingen' van de jaarrekening werd de subrubriek A. 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar, rekening 790 onterecht niet
ingevuld: dit moet 1.849 duizenden euro zijn. Hierdoor is de rubriek D. 1. Over te
dragen winst niet correct: dit moet 8.973 duizenden euro zijn in plaats van 7.124 duizenden euro. De passief-rubriek IV. Overgedragen resultaat is evenwel juist: 8.973
duizenden euro. Dergelijke problemen kunnen worden vermeden door het opstellen
van de jaarrekening geautomatiseerd in plaats van manueel te laten verlopen.
De balans vermeldt 14.191 duizenden euro schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten (codering 454/9) terwijl rubriek IV. van de toelichting spreekt
van 4.956 duizenden euro (som van 3.425 duizenden euro en 1.531 duizenden euro).

Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel alsook naar de afgevaardigd bestuurder en de voorzitter van
de raad van bestuur van het UZ Gent en de regeringscommissaris bij die instelling.
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