
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2014 van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent)  
 
Mevrouw de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officiële rekening die het departement Financiën en Begroting op 
10 september 2015 aan het Rekenhof heeft bezorgd1. De raad van bestuur heeft op 29 juni 
2015 een jaarrekening 2014, opgesteld overeenkomstig de wet op de ziekenhuizen, goedge-
keurd. Gezien de laattijdige voorlegging van de officiële rekening heeft het Rekenhof bijge-
volg een controle uitgevoerd op de officieuze rekening die door het UZ Gent werd 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 zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 467.408.000 euro en een nettowinst van het boekjaar van 30.445.000 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft op 29 juni 2015 een oordeel met voorbehoud afgelegd bij die jaarre-
kening. Het voorbehoud heeft betrekking op de overwaardering van het eigen vermogen 
door de opname van investeringen die worden gefinancierd via het investeringsfonds, op 
onvoldoende procedures om de tijdige en correcte erkenning van de resultaten van de on-
derzoeksprojecten in de resultatenrekening tot uitdrukking te brengen, een onderwaarde-
ring van het resultaat door rechtstreekse boeking van onderzoeksactiviteiten op de be-
schikbare reserves en een gebrek aan een afdoend systeem van interne controle met be-
trekking tot het nieuw tarificatie- en facturatiepakket. De bedrijfsrevisor heeft eveneens de 
aandacht gevestigd op de onzekerheid die voortvloeit uit de problematiek van de raming 
van de inhaalbedragen.  
 
Verder heeft hij op 20 april 2015 een verslag van niet-bevinding opgesteld inzake de contro-
le voor het boekjaar 2014 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 de ESR-rapportering.  
 
Het Rekenhof constateert dat aangezien het UZ Gent is opgenomen in de lijst van de 
rechtspersonen opgesomd in artikel 4, § 1, van het rekendecreet, het eveneens een jaarre-

1 Op 10 september 2015 werd ook de officiële rekening 2013 bezorgd.  
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kening moet opstellen overeenkomstig de vereisten van het rekendecreet. Via mail van 
16 februari 2015 heeft het departement Financiën en Begroting aan het UZ Gent meegedeeld 
dat ze een verkorte jaarrekening (zijnde de ESR-uitvoeringsrekening) moet indienen (die 
moet worden aangevuld met bedrijfseconomische informatie). Het UZ Gent heeft deze 
ESR-rekening op 30 juni 2015 officieus zowel aan het Rekenhof als aan de bedrijfsrevisor 
bezorgd. De bedrijfsrevisor maakt momenteel een nieuw verslag over de controle voor het 
boekjaar 2014 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. 
 
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 viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Onderwijs, alsook naar de afgevaardigd bestuurder, de voorzitter van 
de raad van bestuur en de regeringscommissaris van het UZ Gent. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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