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Jaarrekening 2008 van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft be-
ëindigd. 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 2008 opgesteld overeenkomstig de wet op de zieken-
huizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voor-
behoud afgelegd bij die jaarrekening. Het voorbehoud van de bedrijfsrevisor betreft de volle-
digheid van de geregistreerde leveranciersschulden, de materiële vaste activa en de regi-
stratie van de voorraadbewegingen apotheek.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een grondige 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
1. Overschrijding van de termijn 
De redelijke termijn voor rekeningvoorlegging werd, wegens afwezigheid van regelgeving en 
in afspraak met de bevoegde minister, bepaald op september. De rekening werd pas op 
23 februari 2010 aan het Rekenhof bezorgd. De termijn werd ruimschoots overschreden. 
 
2. Opvolging opmerkingen vorige jaren 
 
2.1. De jaarrekening 
Net zoals bij de jaarrekening 2007 werd de rubriek A. 2. ‘Overgedragen winst van het vorige 
boekjaar’ (rubriek 790) ten onrechte niet ingevuld (met name 8.973 duizend euro). Hierdoor 
is de rubriek D. 1. ‘Over te dragen winst’ niet correct (met name 22.392 duizend euro in 
plaats van 13.419 duizend euro). De passiefrubriek IV. ‘Overgedragen resultaat’ is wel cor-
rect vermeld (22.392 duizend euro).  
Het Rekenhof neemt akte van uw antwoord van 27 oktober 2009 (met kenmerk FB/Cen Acc. 
– CR/RDD JR 2007/UZ-Gent) dat het UZ Gent op dit ogenblik werkt aan de automatisering 
van haar boekhouding zodat dergelijke problemen in de toekomst kunnen worden vermeden, 
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en, dat in afwachting van deze automatisering deze post voor het dienstjaar 2009 nog ma-
nueel zal worden opgevolgd.  
 
2.2. De toelichting (rubriek IV) 
Ook in de toelichting bij de jaarrekening 2008 van het UZ Gent wordt de rekening 456000 
‘Provisie vakantiegeld’ (10 duizend euro) niet mee opgenomen vermits dit volgens het UZ 
Gent een provisie betreft en geen kortetermijnschuld. In uw bovenvermeld antwoord stelt u 
terecht dat er desalniettemin overeenstemming moet zijn tussen de balansgegevens en de 
gegevens van de toelichting. 
 
3. Defiscalisering van het wetenschappelijk onderzoek in het UZ Gent 
Bij de rekeningencontrole 2008 onderzocht het Rekenhof de defiscalisering van het weten-
schappelijk onderzoek in het UZ Gent. Als bijlage vindt u het verslag van dit onderzoek. Het 
Rekenhof zal hierover rapporteren aan het Vlaams Parlement via een artikel in het eerstvol-
gende rekeningenboek. 
 
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. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.476.404 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kan-
sen en Brussel, alsook naar de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van be-
stuur en de regeringscommissaris van het UZ Gent. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Ignace Desomer 
Hoofdgriffier  Voorzitter 
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