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Jaarrekening 2008 van OPZC Rekem

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 artikel 5
van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
OPZC Rekem heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. Dit voorbehoud heeft te maken met de onzekerheid die
voortvloeit uit de problematiek van de raming van de inhaalbedragen.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een grondige
controle van de jaarrekening, met bijzondere aandacht voor het voorraadbeheer van geneesmiddelen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
1. Overschrijding van de termijn
De wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar
nut bepaalt in artikel 6, §4, derde lid, dat de jaarrekening door de minister van Financiën ten
laatste op 31 mei voor controle aan het Rekenhof moet worden voorgelegd. De rekeningen
2008 van het OPZC Rekem werden aan het Rekenhof verzonden met brief van 6 januari
2010. De voorziene termijn werd ruimschoots overschreden.
2. Eigendomsoverdracht onroerende goederen
In zijn brief van 15 juli 2009, kenmerk N 09-3.430.892 B1, heeft het Rekenhof gewezen op
de onduidelijkheid betreffende de eigendomsoverdracht van de onroerende goederen.
Artikel 16 ter van het decreet tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem bepaalt immers dat, met ingang van 1 januari 2007, OPZC
Geel en OPZC Rekem in de rechten en plichten treden van het Vlaams Infrastructuurfonds
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voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) wat de tenlasteneming van het eigenaarsonderhoud, de bouw- en verbouwingswerkzaamheden en de kosten voor uitrusting en
apparatuur van het OPZC Geel respectievelijk het OPZC Rekem betreft.
Einde 2009 was er nog geen duidelijkheid omtrent (de juridische kwalificatie van) een eventuele eigendomsoverdracht van onroerende goederen. Dit zorgt voor onzekerheid bij OPZC
Rekem, alsook bij het opstellen van de jaarrekening (eventuele reclassificatie, al dan niet
boeken van afschrijvingen, aanleggen van voorzieningen,…).
Het Rekenhof dringt er nogmaals op aan duidelijkheid te scheppen in deze materie.
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 administrateur-generaal van OPZC Rekem bezorgt. Een
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.565.060 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 Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, alsook naar de administrateur-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van
OPZC Rekem.
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