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Jaarrekening 2010 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 be-
treffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 
 
Het UZ Gent heeft de jaarrekening 2010 opgesteld overeenkomstig de wet op de ziekenhuizen, ge-
coördineerd op 7 augustus 1987. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud, met toelich-
tende paragraaf, afgelegd bij die jaarrekening. Het voorbehoud van de bedrijfsrevisor betreft de volle-
digheid van de geregistreerde leveranciersschulden, de materiële vaste activa, de registratie van de 
voorraadbewegingen en het ontbreken van een provisie inzake het negatief eigen vermogen van het 
pensioenfonds UZ Gent OPF. De toelichtende paragraaf betreft de onzekerheid die voorvloeit uit de 
problematiek van de raming van de inhaalbedragen. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere controle 
van de jaarrekening. De controle gaf geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Accounting be-
zorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en 
Brussel, alsook naar de afgevaardigd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur en de rege-
ringscommissaris van het UZ Gent. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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