
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 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 op basis van de officiële rekening die het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Centrale Accounting op 18 juli 2013 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Die controle kadert in 
de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het rekendecreet van 
8 juli 2011.  
 
Het UZ Gent heeft een bedrijfseconomische jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig de 
wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. De bedrijfsrevisor heeft een 
voorbehoud met toelichtende paragraaf geformuleerd bij die jaarrekening. Het voorbehoud 
betreft de boekhoudkundige verwerking van de investeringen uitgevoerd door het auto-
noom investeringsfonds van het UZ Gent, het negatief eigen vermogen van het Pensioen-
fonds UZ Gent OFP, het resultaat van de derde pijler, de opbrengsten uit defiscaliserings-
maatregelen, de aangelegde voorzieningen voor toekomstige investeringen, nog uit te beta-
len meeruren en aankoopfacturen. De bedrijfsrevisor heeft eveneens de aandacht gevestigd 
op de onzekerheid die voortvloeit uit de problematiek van de raming van de inhaalbedra-
gen. Verder heeft hij een verslag van niet-bevinding opgesteld inzake de controle voor het 
boekjaar 2012 op de naleving van relevante wet- en regelgeving bij de uitvoering van de 
begroting en de rapportering desbetreffend, en op de naleving van andere relevante wet- en 
regelgeving, dit wegens het nog niet beschikbaar zijn van deze rapportering.  
 
De controle van het Rekenhof geeft aanleiding tot de volgende vaststellingen: 
 
1. Voorlegging jaarrekening 
 
Op 18 juli 2013 heeft het UZ Gent aan het Rekenhof een jaarrekening 2012 voorgelegd die is 
opgesteld overeenkomstig de wet op de ziekenhuizen. Aangezien het UZ Gent is opgeno-
men in de lijst van de rechtspersonen opgesomd in artikel 4, § 1, van het rekendecreet, 
moet het eveneens een jaarrekening opstellen overeenkomstig de vereisten van het reken-
decreet. Het rapporteringssjabloon voor die jaarrekening is opgenomen in de ‘accounting 
manual’ van de Vlaamse overheid, die expliciet stelt dat de rapportering uniform moet ver-
lopen voor alle betrokken entiteiten, zijnde ministeries, diensten met afzonderlijk beheer 
en Vlaamse rechtspersonen. 

De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
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2. ESR-rapportering 
 
De officiële rekening 2012 die aan het Rekenhof werd voorgelegd, bevatte geen ESR-
uitvoeringsrekening van de begroting (zie punt 1). Het UZ Gent bezorgde het Rekenhof op 
1 juli 2013 wel een officieuze ESR-uitvoeringsrekening van de begroting. Wegens het laattij-
dig ontvangen van de rekeningen kon het Rekenhof slechts een beperkte controle uitvoeren 
op deze uitvoeringsrekening. 
De bedrijfsrevisor heeft ook over de ESR-rapportering betreffende het boekjaar 2012 een 
verslag van niet-bevinding neergelegd wegens het ontbreken van deze rapportering. 
  
Tijdens de controle heeft het Rekenhof de volgende tekortkomingen vastgesteld: 

• De voorgelegde ESR-uitvoeringsrekening geeft aan hoe het UZ Gent zijn 
bedrijfseconomische proef- en saldibalans koppelt aan de ESR-rubrieken. Tot nu 
toe werd echter nog geen ESR-uitvoeringsrekening voorgelegd volgens het in de 
toelichting opgenomen schema bij de jaarrekening. 

• De aanrekeningsregels van het rekendecreet zijn niet altijd toegepast. 
• Sommige bedrijfseconomische rekeningen zijn op foutieve ESR-codes aangerekend. 
• Het jaarresultaat is nog niet toegewezen. 

 
3. Evolutie van het resultaat: 
 
Het bedrijfseconomisch resultaat van het UZ Gent is gedaald van 2,1 miljoen euro in 2010 
naar 0,5 miljoen euro in 2011 en bedraagt nog slechts 12.000 euro in 2012. Volgens de rege-
ringscommissaris bij het UZ Gent hebben belangrijke eenmalige ingrepen plaatsgevonden 
(onder andere het aanleggen en terugnemen van voorzieningen), met een niet te onder-
schatten impact op het resultaat. Volgens hem rijst de vraag of het resultaat van het zie-
kenhuis uit de operationele, continue werking voldoende is om de normale werkingskosten 
te blijven dekken. Ook wijst hij op de meer dan gemiddelde stijging van de bezoldigingen 
en sociale lasten en beklemtoont hij het belang de personeelskosten onder controle te hou-
den. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kan-
sen en Brussel, alsook naar de afgevaardigd bestuurder, de voorzitter van de raad van be-
stuur en de regeringscommissaris van het UZ Gent. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Ignace Desomer 
Raadsheer Voorzitter 
 

N 09-3.701.537 B1  2/2 


