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Samenvatting

Het Rekenhof heeft het financieel en administratief beheer onderzocht van de
steun die de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) toekent aan
de onder haar bevoegdheid vallende ziekenhuizen voor de gedeeltelijke subsidiëring van hun investeringen.
Vanuit het oogpunt van het financieel beheer varieert het aanwendingspercentage van de kredieten van jaar tot jaar, terwijl het uitstaand bedrag van de vastleggingen is gestegen tot eind 2008. Sedert 2010 heeft de GGC echter een
budgettaire monitoring ingesteld voor het uitstaand bedrag. In juli 2010 was het
al sterk gereduceerd.
Het Rekenhof heeft ook opmerkingen geformuleerd over met name het gebrek
aan een vervallenverklaringstermijn in de regelgeving voor de gesubsidieerde
werken en over de inschrijving van een bepaling in de begrotingen 2009 en 2010
die machtiging verleent, via een besluit van het Verenigd College, om niet-aan
gewende kredieten over te dragen. Die bepaling zou ook in de begroting 2011
kunnen worden opgenomen en kan leiden tot een verslechtering van het vorderingensaldo van de GGC.
Over het administratief beheer concludeert de audit dat de regelgeving voor overheidsopdrachten en gesubsidieerde werken in het algemeen goed in acht wordt
genomen. Het Rekenhof heeft niettemin de volgende specifieke opmerkingen
geformuleerd.
Sommige dossierstukken konden niet worden teruggevonden omdat de archivering tekortschiet.
Bij gebrek aan één exhaustieve gegevensbank is het niet mogelijk een volledig
zicht te krijgen op het subsidiëringsproces.
Door de maxima en de algemene kosten op te trekken die in de federale regelgeving zijn gedefinieerd, heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie zijn bevoegdheden overtreden die zijn vastgelegd door
de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
De administratie oefent geen controle uit op de verlenging van de uitvoeringstermijnen voor werken. Die verlengingen hebben echter een weerslag op het bedrag
van de te vereffenen subsidies.
De GGC heeft gekozen voor meer subsidiëring van de ziekenhuizen. In plaats van
subsidies voor uitbreidingen is zij meer subsidies voor nieuwbouw gaan toekennen, waarvan de maxima voordeliger zijn.
Er bestaat geen schriftelijke procedure voor de dossierbehandeling.
Titel V van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die
van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle is nog niet
uitgevoerd: bij de GGC bestaat noch een internecontrolesysteem, noch een interneauditdienst. De controleur van de vastleggingen is niet in staat de opdracht
integraal uit te voeren die hem door de regelgeving wordt opgelegd.
Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van 8 maart 2007 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak,
diende een lijst te worden opgesteld van de uitgaven die niet voor advies worden
voorgelegd aan de inspecteur van financiën. Die lijst werd echter niet opgesteld.

Financiering van de ziekenhuisinfrastructuur – Rekenhof, november 2010

Wat de uitvoering van de duurzame ontwikkeling betreft die de Europese Unie
voorstaat in het raam van de Lissabonstrategie, treft de GGC voorbereidingen
om de toepassing te verifiëren van sommige bepalingen van de Brusselse regelgeving inzake zuinig energieverbruik. Vóór de inwerkingtreding van die regelgeving had de GGC echter een sensibiliseringsprogramma opgezet bij de rechthebbenden. Ze bestond erin hen aan te moedigen werken uit te voeren die van aard
zijn energie en natuurlijke hulpbronnen te besparen of de voorkeur te geven aan
het gebruik van natuurlijke materialen.
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1 Inleiding

1.1

Auditdomein

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) subsidieert de investeringen van 20 op de 29 ziekenhuizen die op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn1.
Acht ziekenhuizen behoren tot de openbare sector: het Centrum voor Geriatrische Geneeskunde De Kar, het Universitair Ziekenhuis Brugmann, het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, de
Iris Ziekenhuizen Zuid, het Instituut Bordet en het Instituut Pacheco en Valida2.
Twaalf ziekenhuizen zijn privéziekenhuizen3: het Interregionaal Ziekenhuiscentrum
Edith Cavell, het Verpleegcentrum J. Titeca, de Algemene Kliniek Sint-Jan, de
Kliniek Het Loof, de Kliniek Sanatia, de Kliniek Sans Souci, de Sint-Anna SintRemiguskliniek, de Stichting voor de Psychogeriatrie, het Instituut Vronerode, het
Bivak, de Europa Ziekenhuizen en Magnolia.
Aangezien de GGC niet over een eigen wetgeving4 beschikt, financiert zij die
uitgaven op basis van de federale regelgeving. Die stelt momenteel een subsidiëringspercentage vast van maximum 10 % of van 60 % ten laste van de GGC,
terwijl het saldo ten laste is van de federale Staat naargelang van de jaren of van
de gevallen. Voorts mogen de subsidies niet meer bedragen dan het maximum
dat per ziekenhuis is berekend. De subsidies die beneden het maximum vallen,
beperkt de GGC bovendien tot de bedragen die in een begrotingsenveloppe zijn
vastgelegd, eveneens per ziekenhuis berekend.
De GGC kan eveneens eventuele leningen waarborgen die de subsidietrekkers
aangaan om de investeringen te financieren.
Een meerjarenbouwplan, dat voor ongeveer tien jaar wordt opgesteld en dat door
de federale reglementering wordt opgelegd, definieert de grote lijnen van de subsidiëring en stelt de begrotingsenveloppes per ziekenhuis vast. Die enveloppes
mogen evenmin als de maxima worden overschreden.
De periode waarop de audit betrekking heeft, komt aan bod in twee opeenvolgende plannen: de plannen 1998-2007 en 2008-2019.

1

De niet-gesubsidieerde ziekenhuizen hangen af van de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap of Defensie.

2

Valida, dat door openbare en privé-actoren samen wordt beheerd, behoort in feite tot de twee
sectoren.

3

Het psychiatrische verzorgingstehuis Paul Wiener, dat bij de geauditeerde dossiers was geselecteerd, wordt hier niet in aanmerking genomen omdat het niet lang heeft bestaan. Na een bezwaarschrift werd zijn stedenbouwkundige vergunning geannuleerd; het heeft dus geen exploitatie
vergunning gekregen en heeft de door de GGC toegekende subsidie moeten terugstorten.

4

De GGC heeft in deze materie slechts wetgevende bevoegdheden die de basisregels voor inzonderheid de financieringsvoorwaarden van de ziekenhuisinfrastructuur en de verpleegdagprijs niet
wijzigen.
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1.2 Financieel aspect
De subsidies worden ingeschreven onder twee afzonderlijke basisallocaties voor
de jaren 1998 tot 2007, de ene voor de privéziekenhuizen (02.5.1.51.01) en de
andere voor de openbare ziekenhuizen (02.5.1.63.01). Sedert 2008 zijn die twee
allocaties in één enkele samengebracht (02.5.1.01.00).
Voor de jaren 1998 tot 2009 bedraagt de budgettaire weerslag
180.026.092,74 euro aan vereffeningskredieten en 219.527.769,97 euro aan
vastleggingskredieten.
De uitsplitsing is door de jaren heen als volgt.

8
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In 2009 vertegenwoordigen die subsidies 20 % van de vereffeningskredieten en
21 % van de vastleggingskredieten van de begroting van de GGC, op basis van de
onderstaande grafieken.
Verdeling van de begroting 2009 - vereffeningskredieten
Subtotaal kabinetten en raad

Subtotaal administratie

Subtotaal gezondheid

Subtotaal bijstand aan persoon

2%
7%

28%

ziekenhuisinvesteringen: 20 %

63%
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Verdeling van de begroting 2009 - vastleggingskredieten
Subtotaal kabinetten en raad

Subtotaal administratie

Subtotaal gezondheid

Subtotaal bijstand aan persoon

1%
10%

ziekenhuisinvesteringen: 20 %
29%
60%

1.3 Auditvragen en normen
De audit is opgebouwd rond de volgende vragen.
1.3.1

Financiering

1 Zijn de begrotingskredieten toereikend om de vastleggingen en de ver
effeningen mogelijk te maken in de dossiers die de administratie heeft
behandeld en onderzocht?
Die vraag werd behandeld door de aanwending van de kredieten te onderzoeken
en door gesprekken met de betrokken personeelsleden.
2

Stemt het uitstaand bedrag overeen met de werkelijkheid?

Doordat de ziekenhuizen en de administratie de dossiers niet opvolgen, worden
sommige afgehandelde dossiers niet als afgehandeld doorgegeven en worden ze
dus niet afgesloten. Gelet op het gebrek aan informatie was het niet mogelijk het
werkelijke bedrag van het uitstaand bedrag te bepalen.
Dossiers waarin sedert meer dan twee jaar geen betaling gebeurde, werden opgespoord in de boekhoudmodule van de gegevensbank.

10

Financiering van de ziekenhuisinfrastructuur – Rekenhof, november 2010

3 Zal de gegevensbank van de boekhouding opnieuw de financiële informatie
kunnen opnemen die afkomstig is van Dexia?
Die informatie, die in het verleden automatisch in de gegevensbank werd geïntegreerd, werd op het ogenblik van de informatiegaring voor de audit al meer dan
een jaar niet meer opgenomen. De vraag werd beantwoord door gesprekken met
de betrokken personeelsleden.
4 Wordt het bedrag van de waarborg die de GGC heeft toegekend, regelmatig
geactualiseerd? Heeft de administratie daartoe maatregelen genomen?
Op het ogenblik van de informatiegaring voor de audit werden de waarborgdossiers apart behandeld en bestonden er geen gegevens over het totale bedrag van
de door de GGC toegekende waarborg. Dat bedrag werd derhalve niet aan de
boekhouding meegedeeld.
Sedertdien is het bedrag van de waarborg gekend; via gesprekken met de betrokken personeelsleden kon worden nagegaan of er procedures zijn ingevoerd om
dat bedrag te actualiseren, of die procedures worden toegepast en of de gewaarborgde bedragen aan de boekhouding worden meegedeeld.
1.3.2

Administratief beheer

1 Is de informatie die voor het beheer van de dossiers vereist is, gecentrali
seerd en vlot toegankelijk?
Vanaf het begin van de informatiegaring voor de audit is de lokalisatie van de
stukken en de centralisering ervan problematisch gebleken.
2 Wordt de regelgeving voor de overheidsopdrachten en die voor de gesubsi
dieerde werken voor ziekenhuizen nageleefd? Gebeuren de controle op en
de toekenning van de subsidies overeenkomstig de bestaande, al dan niet
geformaliseerde, procedures5?
De fasen van het dossieronderzoek, van de controle van de vorderingsstaten en
van de eindafrekeningen, van de afsluiting van de dossiers, alsook de behandelingstermijnen van de subsidiëring, werden onderzocht op basis van de belangrijkste hierboven beoogde reglementaire bepalingen.
De volgende documenten werden bijgevolg onderzocht.
•

Wat betreft de naleving van de regelgeving voor de overheidsopdrachten:
De bewijzen van bekendmaking, de analyseverslagen van de offertes, de
beslissingen betreffende de gunning van de opdracht, het bestaan van de
borgstellingen, de kennisgeving van de gunning van de opdracht aan de
niet in aanmerking genomen inschrijvers, de bevelen om de werken te starten, de processen-verbaal van de voorlopige oplevering, de bewijzen van
terugbetaling van de borgstellingen, de berekeningen van de uitvoeringstermijnen en de berekeningen van de bedragen van de herzieningen van de
laatste vorderingsstaat (in principe de eindafrekening) die de administratie
in haar bezit heeft.

5

Wat de procedures betreft, wordt verwezen naar auditvraag 4 Hoe is de interne controle georga
niseerd?
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•

Wat betreft de naleving van de regelgeving voor de gesubsidieerde werken6:
de vermelding van het principe van de subsidiëring in het meerjarenplan,
de toelatingen voor de werken, de principeakkoorden, de voorontwerpen,
de ontwerpen, de naleving van de maxima en van de budgettaire enveloppes, de overeenstemming van de vaste beloften met de beslissingen tot
gunning van de opdracht, het percentage van de subsidies, de gesubsidieerde bedragen, de vastleggingen die moeten voorafgaan aan het bevel
om de werken te starten, de berekening van de subsidies aan de hand van
de opmetingsstaat op het ogenblik van de eindafrekening.

•

Er werd eveneens onderzocht of een betaling terug te vinden is in de vorderingsstaten of in de gecontroleerde eindafrekeningen.

•

Hoewel de regelgeving voor de gesubsidieerde werken weinig termijnen
vastlegt7, werden die onderzocht in de steekproef van de geselecteerde
dossiers voor de hierboven beschreven etappes, evenals in de boekhoudmodule van de gegevensbank voor de parameters die erin voorkomen8.

3 Worden de tranches van de gewaarborgde leningen vrijgegeven overeen
komstig de regelgeving voor de gesubsidieerde werken, de overeenkomsten
afgesloten tussen de partijen en de eventuele, al dan niet geformaliseerde
procedures9?
4

Hoe is de interne controle georganiseerd?

De organisatie en de procedures van de interne controle werden onderzocht op
basis van de vaststellingen bij de analyse van de steekproefdossiers.
1.3.3

Lissabonstrategie

Worden de bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling van de Lissabon
strategie toegepast?
Die controle is maar van toepassing op de dossiers van werken die behoren tot
het plan 2008-2019 omdat de maatregel niet van toepassing was voor de oudere
dossiers10.
Bijgevolg werd tijdens gesprekken geverifieerd hoe de administratie de normen
inzake energiezuinigheid van de gebouwen doet toepassen. Die normen zijn
onlangs van toepassing geworden op de rusthuizen; de administratie heeft nog
geen dossier betreffende de ziekenhuizen aangelegd, maar wil daarvoor op een
gelijkaardige wijze te werk gaan.

6

Cf. punt 2 Subsidiëring.

7

Vanaf de datum van het principeakkoord geldt een termijn van twee jaar voor de indiening van het
voorontwerp; het bevel de werken aan te vatten mag niet dateren van vóór de vaste subsidiëringsbelofte.

8

Het is bijvoorbeeld mogelijk de termijn te berekenen tussen de vastlegging en de storting van een
van de tranches van een subsidie, die aan Dexia wordt meegedeeld, of het aantal jaren dat in een
dossier geen stortingen meer zijn gedaan.

9

Wat de procedures betreft, wordt verwezen naar auditvraag 4 van punt 1.3.2 Hoe is de interne
controle georganiseerd?

10

Cf. 1.4 Methode.

12
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1.4

Methode

Het Rekenhof heeft een steekproef van dossiers grondig onderzocht op basis van
een controlerooster, dat in hoofdzaak betrekking had op de voornaamste parameters voor de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten en toegespitst was op de toekenning van een vaste subsidiebelofte, op de controle van de
vorderingsstaten en van de eindafrekeningen, alsook op de vereffeningen wat
betreft de wetgeving op de gesubsidieerde werken11. Naast de identificatie van
de begunstigden vermeldt dat rooster de voornaamste subsidiëringsparameters,
alsook de staat van de vereffeningen; het biedt eveneens de mogelijkheid verschillende termijnen te berekenen die bij de subsidiëring een rol spelen.
Bij gebrek aan een geïnformatiseerde gegevensbank (behalve voor de boekhoudmodule12) werd teruggegrepen naar de papieren dossiers.
De vaststellingen werden gevalideerd tijdens interviews met de betrokken personeelsleden.
Daarnaast werd contact opgenomen met de Inspectie van Financiën.
De dossiers werden geselecteerd op basis van de boekhoudmodule van de gegevensbank. De onderzochte dossiers werden gekozen uit de dossiers die in de loop
van de jaren 2008 en 2009 werden afgesloten.
Wat de gesubsidieerde werken betreft, blijkt het onmogelijk de dossiers te identificeren die beëindigd hadden moeten zijn, maar die niet zijn afgerond omdat het
subsidiëringsproces mee wordt bepaald door de duur van de werken en door de
opvolging van de dossiers door de ziekenhuisinstellingen en door de administratie. Die opvolging laat echter te wensen over: sommige dossiers liggen sedert
jaren stil, zonder dat bekend is of wordt gewacht op de voorlegging van de volgende vorderingsstaat, dan wel of ze afgerond zijn en de administratie de eind
afrekening nog altijd niet heeft ontvangen. In dat geval roept het uitblijven van de
betaling vragen op.
In 2008 en 2009 werden 228 dossiers afgehandeld13. Rekening houdend met de
toegemeten tijd om de audit uit te voeren, met de complexiteit van het controlerooster en met de omvang van de te verwerken stukken, werd een steekproef van
25 dossiers getrokken, die overeenstemmen met de hoogste vastleggingen (van
de vastleggingen van meer dan 250.000 euro)14.
Bovendien werden 10 dossiers op een totaal van 38 waarvoor de GGC een waarborg toekende15, op aselecte wijze onderzocht.
Aangezien die steekproeven niet representatief zijn, kunnen de resultaten van de
analyse ervan niet worden geëxtrapoleerd naar het geheel van de gesubsidieerde
of gewaarborgde dossiers.
Tot slot werden de betrokken personeelsleden geïnterviewd om na te gaan of de
filosofie inzake duurzame ontwikkeling van de Lissabonstrategie wordt toegepast.
Deze audit werd op 27 januari 2010 aangekondigd aan de ministers die binnen
het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn
belast met het gezondheidsbeleid en aan de leidend ambtenaar van de administratie.
11

Cf. punt 2 Subsidiëring.

12

Cf. punt 4.1.1 Elektronische gegevensbank.

13

Gegevens afgesloten op 29 september 2009.

14

Lijst als bijlage 1.

15

Lijst als bijlage 2.
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Het voorontwerp van verslag werd op 2 juni 2010 verstuurd naar de leidend ambtenaar. Die heeft op 20 juli 2010 geantwoord en op 27 juli 2010 vond een tegensprekelijk debat plaats. De essentie van de opmerkingen die tijdens dat debat
werden geformuleerd, is verwerkt in het ontwerpverslag, dat op 1 september
werd bezorgd aan de ministers belast met het Gezondheidsbeleid.
De ministers hebben op 30 september geantwoord16.

16

Bijlage 7.

14
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2 Subsidiëring

Volgens de regelgeving verloopt de subsidiëring van de ziekenhuisinfrastructuur
in verschillende fasen17.

2.1

Onderzoek en toekenning van de subsidie

Het principe van de subsidiëring is bepaald in het meerjarenplan dat door het
Verenigd College werd goedgekeurd in het raam van een per ziekenhuis berekende begrotingsenveloppe.
De leden van het Verenigd College die bevoegd zijn voor het gezondheidsbeleid,
nemen vervolgens de volgende beslissingen:
•

de toelating voor de werken (die verplicht is, ongeacht of de geplande
werken al dan niet worden gesubsidieerd);

•

het principeakkoord;

•

de goedkeuring van het voorontwerp (principebelofte);

•

de goedkeuring van het ontwerp;

•

de goedkeuring van de overheidsopdracht en van de aannemer (vaste
belofte – toekenning van de subsidie); vanaf dat moment schept de subsidie, die wordt vastgelegd ten laste van de begroting, een subjectief recht
in hoofde van de ziekenhuisinstelling.

De subsidie moet passen binnen het kader het maximumbedrag en binnen de
grenzen van de door het Verenigd College vastgelegde begrotingsenveloppe;
ze bedraagt in principe maximum 60 % van de kosten van de aanbesteding
(dat percentage kan sedert 2007 op maximum 10 % worden vastgelegd18); de
algemene kosten kunnen eveneens tot 5 % worden gesubsidieerd (in 2003 werd
dat percentage opgetrokken tot 10 % overeenkomstig een beslissing van het
Verenigd College19). Er wordt een prijsherziening toegepast bij de berekening
van elke vorderingsstaat of bij de eindafrekening20.
Bij die verschillende fasen zijn de begunstigde, de administratie en de bevoegde
leden van het Verenigd College betrokken. De begunstigde moet in elke fase van
de procedure een dossier indienen met alle in de regelgeving bepaalde stukken.
Die veranderen bij elke fase (technisch memorandum, administratieve documenten, plannen, bijzonder bestek, verslag van de analyse van de offertes, beraadslaging van de opdrachtgever, enz.). De administratie (de ingenieurs van de dienst
infrastructuur) onderzoekt het dossier en deelt het, met de handtekening van de
leidend ambtenaar bij de GGC, mee aan de bevoegde leden van het Verenigd
College, die de eindbeslissing nemen.
Zodra de vaste belofte is toegekend, wordt de subsidie vastgelegd en volgt een
kennisgeving aan de opdrachtgever.

17

Details van de regelgeving als bijlage 3.

18

Het saldo wordt onrechtstreeks ten laste genomen door de FOD Volksgezondheid: de aflossingen
van het saldo worden immers geïntegreerd in de jaarbegroting van de instelling, die als basis dient
om de subsidie te berekenen van de verpleegdagprijs (hierna “begroting van de financiële middelen” genoemd) die aan elk ziekenhuis wordt toegekend.

19

Beslissing van het Verenigd College van 21 november 2002.

20

Cf. punt 2.2 Controle en vereffening van de subsidie.
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2.2 Controle en vereffening van de subsidie
Na de kennisgeving kan de opdrachtgever de aannemer bevel geven om de werken te starten of de goederen te leveren.
Op het einde van de maand wordt telkens een stand van de werken opgesteld, die
mede voor akkoord wordt ondertekend door de aannemer en de opdrachtgever21.
Die vorderingsstaat wordt op basis van de oorspronkelijke opmetingsstaat geverifieerd door de administratie (drie adjuncten van de dienst Infrastructuur), die het
bedrag van de tegemoetkoming van de GGC berekent en daarbij eveneens rekening houdt met de herzieningen. Bij gebrek aan een aangepast programma worden
de opmetingsstaat en de vorderingsstaten manueel ingevoerd in Excel met het
oog op verificatie, wat een tijdrovend werk is.
Na afloop van de onderneming wordt een algemene rekening (gemeenzaam “eindafrekening” genoemd) opgesteld. Die wordt op basis van het proces-verbaal van
voorlopige oplevering geverifieerd door de personeelsleden die zich met de vorderingsstaten bezighouden. Zij bepalen dan het te vereffenen saldo van de subsidie.
In principe wordt geen rekening gehouden met de wijzigingen in de onderneming
en de aanvullende werken. Opdat die in aanmerking worden genomen, moet een
verantwoording aan de administratie worden bezorgd, goedgekeurd door de
bevoegde leden van het Verenigd College.
De aannemer moet bovendien schriftelijk vragen om de uitvoeringstermijnen te
mogen verlengen.
Zodra de vorderingsstaten en de eindafrekening zijn gecontroleerd, worden ze
voor betaling toegezonden aan de boekhouding, na goedkeuring door de leidend
ambtenaar van de administratie van de GGC en de bevoegde leden van het Verenigd College wat de eindafrekening betreft.
2.3 Door de GGC toegekende waarborg
Eén van de artikelen in het beschikkend gedeelte van de jaarlijkse begrotingen
bepaalt dat de GGC haar waarborg mag toekennen aan de inrichtende machten
van de ziekenhuizen om de leningen terug te betalen die zij hebben aangegaan
om het niet-gesubsidieerde gedeelte van de werken te financieren.
De waarborg dekt dus de lening van de onderneming die dient om het saldo te
financieren voor de subsidie die de GGC voor maximum 10 % of maximum 60 %
heeft toegekend22.
Om het financieel risico te verminderen, machtigt een hypothecair mandaat – dat
werd opgelegd aan de organiserende machten van de privéziekenhuizen – de
GGC ertoe zo nodig een hypotheek te vestigen voor het gewaarborgde bedrag.
Daar een gelijkaardige clausule de instelling eveneens bindt aan de kredietinstelling, is bepaald dat zij elkaar wederzijds op de hoogte houden van hun intentie om
een hypotheek te nemen en dat wanneer beide partijen een hypotheek willen
nemen, die van dezelfde rang zal zijn.
Sedert de oprichting van de GGC in 1989 diende nooit een hypotheek te worden
genomen.
De schijven van de lening worden afgenomen naargelang de werken vorderen, na
controle door de administratie van de GGC.
21

In de regelgeving wordt niet bepaald of die op dat ogenblik aan de administratie moet worden
toegezonden.

22

Cf. punt 2.1 Onderzoek en toekenning van de subsidie.
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3 Financiering

3.1

Aanwending van de begrotingskredieten

De in de begroting ingeschreven kredieten zijn van minder dan 10 miljoen euro in
1997 gestegen naar meer dan 15 miljoen euro in 200923.
Tijdens die periode beloopt het gemiddeld aanwendingsperentage 85 % voor de
vereffeningen en 80 % voor de vastleggingen.
Dat gemiddelde verbergt van jaar tot jaar sterk uiteenlopende percentages, want
die schommelen tussen 56 en 100 % voor de vereffeningen en tussen 44 en 100 %
voor de vastleggingen24.
De ministers nemen in hun antwoord akte van die informatie.
3.1.1

Jaren met een laag aanwendingspercentage

Het vereffeningpercentage ligt laag in 1999 en het vastleggingspercentage ligt
laag in 1997, 1998, 2002, 2003 en 2009. De administratie geeft daarvoor de volgende uitleg.
Het jaar 1999 moet in verband worden gebracht met de in 1997 en 1998 uitgevoerde vastleggingen: toen had het Verenigd College beslist alleen de percelen
voor de lopende of dringende dossiers vast te leggen, in afwachting van de tenuitvoerlegging van het nieuwe meerjarenplan dat in 1998 is gestart. Aangezien de
procedure voor dossieronderzoek ingewikkeld is en lang duurt, werden de ver
effeningskredieten van 1999 slechts matig verbruikt.
In 2002 en 2003 heeft het Verenigd College opnieuw beslist de vastleggingen uit te
stellen in afwachting van de tenuitvoerlegging van de actualisering van het meerjarenplan 1998-2007, die in 2003 is uitgewerkt. Dat had echter geen weerslag op de
vereffeningskredieten van de latere jaren omdat de maximumbedragen van de subsidies en de in aanmerking komende algemene kosten op dat moment ook werden
opgetrokken, wat leidde tot een verhoging van de toegekende subsidies25.
In 2009 werden de vastleggingskredieten overschat wegens de wijziging van de
subsidiëringspercentages, die voortaan maximum 10 % of 60 % belopen26 en niet
meer noodzakelijkerwijze 60 %.
Aangezien het meerjarenplan 2008-2019 het subsidiëringspercentage per instelling en per dossier vastlegt, en de gesubsidieerde dossiers elk jaar aan de federale overheid worden meegedeeld, is het niet mogelijk de percentages van de nog
toe te kennen subsidies aan te passen om de begrotingskredieten beter te verbruiken.
Bovendien worden de dossiers door de ziekenhuisinstellingen later ingediend dan
gepland27.
23

Cf. punt 1.2 Financieel aspect, Grafiek van de gebudgetteerde kredieten.

24

Cf. tabel als bijlage 4.

25

Cf. punt 4.2.2 Reglementaire normen.

26

Cf. punt 4.2.4 Subsidiëringspercentage.

27

De oorzaken daarvoor kunnen echter niet allemaal in het plan 2008-2019 worden teruggevonden:
de dossiers zijn ingewikkeld, de vereiste toelatingen (bijvoorbeeld stedenbouwkundige vergunning)
komen niet altijd op tijd en de nodige inlichtingen worden niet altijd bezorgd (zo heeft het Instituut
Bordet nog niet aangegeven waar de aanvullende bedden vandaan komen waarvoor gebouwen zijn
voorzien, het dossier is dus geblokkeerd).
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3.1.2

Jaren met een hoog aanwendingspercentage

Vóór 2007 werden de kredieten in de loop van het jaar door een begrotingsaanpassing opgetrokken naargelang de behoeften. Nadien gebeurde dat niet meer,
en bij gebrek aan kredieten werd de vereffening of de vastlegging van enkele
dossiers in 2007 en 2008 uitgesteld tot het jaar nadien.
Het vereffeningspercentage ligt bijvoorbeeld bijzonder hoog in 2008 en enkele
dossiers die op het einde van het jaar werden afgesloten, moesten naar begin
200928 worden uitgesteld.
Hetzelfde geldt voor de vastleggingen in 2007 en 2008; enkele dossiers die eind
2007 werden afgerond, werden ook pas bij het begin van het jaar nadien vastgelegd29. Voor de in 2008 afgeronde dossiers werd volgens de administratie echter
geen enkele vastlegging uitgesteld.
3.1.3 Ritme van de vereffeningen en van de vastleggingen
De vereffeningen vinden gedurende het hele begrotingsjaar plaats; er gebeuren
niettemin weinig vereffeningen in augustus, en vaak 30 vertegenwoordigt het
bedrag van de vereffeningen in het vierde trimester meer dan de helft van de
vereffeningen tijdens de rest van het jaar31.
De vastleggingen worden onregelmatiger uitgevoerd enerzijds tussen mei en juli
en anderzijds in de loop van het vierde trimester32, waarin het bedrag van de
uitgevoerde vastleggingen meer dan de helft vertegenwoordigt van het bedrag
dat tijdens de rest van het jaar werd vastgelegd33.
Volgens de administratie is de concentratie op het einde van het jaar het resultaat van een snellere dossierbehandeling, bedoeld om nog de begrotingskredieten
van het betrokken jaar te kunnen aanwenden. Het bouwverlof en het verlof van
het personeel van de administratie (in juli en augustus) leiden eveneens tot een
verschuiving van de dossiers naar het einde van het jaar. De vastleggingen tussen mei en juli tot slot hangen samen met de datums van goedkeuring van de
projecten op het einde van het jaar; de vastleggingen gebeuren rond die periode
wegens de tijd die nodig is om de opdrachten te gunnen en de dossiers door de
administratie te laten onderzoeken.
Tot slot zijn volgens de administratie veel vastleggingen voorbarig: er worden dossiers vastgelegd die door de ziekenhuisinstellingen zijn afgerond en die technisch
klaar zijn, terwijl het bevel om de werken te starten, niet noodzakelijkerwijze in een
nabije toekomst zal worden gegeven. Zo worden de verschillende percelen niet
altijd in een logische orde vastgelegd: soms wordt het schrijnwerk bijvoorbeeld
vastgelegd vóór de ruwbouw. Die werkwijze is bedoeld om de instellingen snel

28

De administratie heeft niet bijgehouden om welke dossiers het ging. Men kan ze niet identificeren
tenzij men elk papieren dossier gaat onderzoeken dat begin 2009 werd vereffend, maar dat is niet
gebeurd.

29

Idem voorgaande voetnoot.

30

In 1997, 1999, 2001, 2002, 2004 en 2005.

31

In 1997 en in 1999, de vereffeningen van het vierde trimester liggen zelfs lichtjes hoger dan de
vereffeningen van de rest van het jaar, cf. bijlage 5.

32

In 2000 en van 2003 tot 2008.

33

In 2000, 2005, 2006 en 2008 zijn de vastleggingen van het vierde trimester gelijk aan of vertegenwoordigen ze het ongeveer het tweevoud van de vastleggingen van de rest van het jaar. – cf.
bijlage 5.
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zekerheid geven in verband met de door de GGC beloofde financiële ondersteuning en om de begrotingskredieten zoveel mogelijk verbruiken: in het voorgaande
voorbeeld kan het schrijnwerk, dat minder duur is dan de ruwbouw, nog ten laste
komen van de kredieten van een jaar, terwijl het saldo misschien niet toereikend is
om de ruwbouw vast te leggen.
Bij gebrek aan aangepaste informatie kon de termijn tussen de vastleggingsdatum van de subsidies en het bevel om de werken te starten in de boekhoudkundige module van de gegevensbank niet worden onderzocht. Uit de steekproef van
de dossiers blijkt dat 4 dossiers op 2434 meer dan 180 dagen vóór het begin van
de werken35 worden vastgelegd.
3.1.4

Inschrijving van kredieten via een besluit van het Verenigd College

Het Rekenhof heeft in zijn verslag over de begrotingen opgemerkt36 dat artikel 4
van het beschikkend gedeelte van de begrotingsaanpassing voor 2009 en artikel 10 van het beschikkend gedeelte van de begroting voor 2010 bepalen dat “de
niet-aangewende vastleggings- en vereffeningskredieten van voorgaande jaren,
die zijn vermeld in de kalenders van de bouwwerken die zijn goedgekeurd door
het Verenigd College, opnieuw kunnen worden ingeschreven ten belope van
6.000.000 euro.“
Het Rekenhof heeft opgemerkt dat “een dergelijke machtiging ernstig afbreuk
doet aan de prerogatieven van de Verenigde Vergadering aangezien ze het
Verenigd College (...) machtigt om het totaal van de vastleggings- en vereffe
ningskredieten met (maximum) 6.000.000 euro te verhogen, zelfs zonder de Ver
enigde Vergadering erover in te lichten. De tenuitvoerlegging van die machtiging
zou bovendien kunnen leiden tot een verslechtering van het vorderingensaldo
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.”
De ministers antwoorden dat de artikelen 4 en 10 werden besproken in de parlementaire commissie en in de plenaire zitting van de Verenigde Vergadering.
Hoewel de budgettaire bijbepaling niet werd gebruikt in 2009, is het volgens de
administratie37 niet uitgesloten dat zij in 2010 wel wordt gebruikt. Bovendien zou
ze waarschijnlijk opnieuw worden ingeschreven in 2011.

3.2

Uitstaand bedrag en verjaring

Uit een algemeen onderzoek van het uitstaand bedrag van de vastleggingen bleek
dat het overgewaardeerd was op 31 december 2008. Meer specifiek bleven er
voor de subsidies voor de ziekenhuisinfrastructuur vastleggingen bestaan voor
werken die zijn voltooid of waarvoor sedert minstens vijf jaar geen vereffeningen
meer zijn gebeurd.

34

In een dossier wordt de begindatum van de werken niet vermeld.

35

Volgens de datums die door de aannemers zijn meegedeeld, aangezien het bevel voor tenuitvoerlegging meestal niet in de dossiers voorkomt.

36

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar
2009 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, p. 10 en 19.

37

Telefoongesprek met de leidend ambtenaar op 8 oktober 2010.
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Artikel 53, 4e lid, van de ordonnantie van 21 november 200638 bepaalt echter:
“Wanneer een juridische verbintenis vervolgens gedurende een periode van vijf
jaar tot geen enkele betaling heeft geleid, gaat de bevoegde ordonnateur over
tot een overeenstemmende vermindering van de boekhoudkundige vastlegging,
behalve indien de betaling na deze periode voorzien is.”
Afgezien van de in 2009 geboekte vastleggingen beliep het uitstaand bedrag 38,7
miljoen euro op 17 december 2009. Sedert 28 september 2009 was het met 4,3
miljoen euro verminderd, doordat de administratie controles aanvatte na de start
van deze audit.
Tot nu toe is de opvolging van de vereffeningen zeker geen prioriteit voor de
administratie; ze is van oordeel dat de ziekenhuisinstellingen in de eerste plaats
moeten zorgen voor het toezicht op hun schuldvorderingen.
Naast het probleem van het kunstmatig opdrijven van het uitstaand bedrag is het
niet tijdig voorleggen van de schuldvorderingen echter een teken dat er een specifiek probleem is.
De wet van 16 mei 200339 en de bovenvermelde ordonnantie van 21 november
200640 verwijzen naar de verjaringsregels van het gemeen recht (artikel 2262bis
van het Burgerlijk Wetboek), die bepalen dat alle persoonlijke rechtsvorderingen
verjaren na verloop van tien jaar.
Het ministerieel besluit van 3 november 1969 bepaalt bovendien dat de projectontwikkelaar op het einde van elke maand een stand van de werken opmaakt, die
door de aannemer en de opdrachtgever voor akkoord mede ondertekend moet
worden41. Er is echter niet bepaald of die vorderingsstaat moet worden voorgelegd aan de administratie, die het aan de begunstigde te vereffenen bedrag berekent. De regelgeving heeft evenmin in een vervaltermijn voorzien.
Bij ontstentenis van die elementen kan onmogelijk worden nagegaan of de schuldvorderingen van de begunstigden al dan niet verjaard zijn.
Wel werd een lijst van niet-afgesloten dossiers opgesteld waarvoor sedert twee
jaar42 geen vereffeningen meer zijn gebeurd, op basis van de gegevens die in de
boekhoudkundige module van de gegevensbank zijn geregistreerd: op 1 december 2009 zijn er 28 dossiers waarvan de laatste vereffening dateerde van vóór
1 december 2007 (totaal nog beschikbaar vastleggingssaldo voor die dossiers:
930.162,24 euro).
Recent kregen de personeelsleden mondelinge instructies om de vereffeningen
op te volgen43. Die hebben blijkbaar effect gehad, want die dossiers zijn op
23 februari 2010 verminderd tot 22 eenheden (voor een totaal bedrag van
748.272,28 euro).

38

Ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

39

Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen,
de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten,
alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 15.

40

Artikel 88.

41

Gewijzigd ministerieel besluit van 3 november 1969 tot bepaling van de reglementering met betrekking tot de financiële tussenkomst van de Staat voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen, bijlage, artikel IV. 2.

42

Die termijn is willekeurig gekozen, maar is lang genoeg om zich af te vragen waarom er geen vereffening meer is gebeurd.

43

Cf. punt 4.2.8. Procedures voor de dossierbehandeling.
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De regelgeving zou de regels moeten vastleggen voor de voorlegging van de
schuldvorderingen en de vervallenverklaringstermijn.
De ministers wijzen er in hun antwoord op dat sedert begin 2010 regelmatig vergaderingen worden gehouden tussen de betrokken kabinetten en de administratie
en dat het probleem van het uitstaand bedrag van de vastleggingen er ter sprake
komt.
Bovendien blijkt uit een nieuwe evaluatie van de toestand van het algemeen uitstaand bedrag op 13 juli 2010 dat het uitstaand bedrag van de vóór 31 december
2008 gedane vastleggingen aanzienlijk is verminderd als gevolg van correcties
door de administratie. Het beliep 30,8 miljoen euro op die datum.
In verband met de vervallenverklaring zijn de ministers van oordeel dat het vastleggen van een termijn een opportuniteitskwestie is en dat andere denkpistes
mogelijk zijn, zoals een betere ondersteuning van de ziekenhuizen door de administratie van de GGC.
Het Rekenhof merkt op dat in het algemeen wel kan worden aanbevolen dat de
administratie de dossiers zou opvolgen, maar dat het gebrek aan een termijn van
vervallenverklaring de taak van de administratie bemoeilijkt en in uiterste gevallen
de toepassing van de bovenvermelde bepalingen over de verjaring verhindert.

3.3 Integratie van de financiële informatie in de gegevensbank
van de boekhouding
Sedert mei 2009 zijn de betalingen die via de bank Dexia zijn uitgevoerd, niet
meer opgenomen in de boekhoudkundige module van de gegevensbank44. Het
probleem kon nog altijd niet worden opgelost.
De audit heeft dus geen rekening gehouden met de betaalde bedragen; er werd
alleen gekeken naar de vereffende bedragen.

3.4 Actualisering van de waarborg
De GGC krijgt via een artikel in het beschikkend gedeelte van de begroting jaarlijks machtiging om haar waarborg te verlenen voor leningen aangegaan om het
niet-subsidieerbaar deel van de werken te financieren; het legt geen maximumbedrag vast waarboven de garantie niet kan worden toegekend.
Vóór 200745 kon dat maximumbedrag impliciet worden afgeleid uit het bedrag van
de jaarlijkse begrotingskredieten, aangezien de leningen konden worden gewaarborgd ten belope van het saldo van het niet-subsidieerbare gedeelte van de werken, dat destijds was vastgesteld op 40 % van de toegekende kredieten. Omdat
het maximumpercentage van de subsidies sedertdien is gewijzigd naar 10 % of
60 %, is het maximumbedrag dat de GGC kan waarborgen, niet meer bekend.
De Vergadering, die de begroting goedkeurt en de leningen machtigt, is dus niet
op de hoogte van dat essentieel element.

44

Cf. punt 4.1.1 Elektronische gegevensbank.

45

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 december 1966, gewijzigd, tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de
ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend.
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In het beschikkend gedeelte van de begroting dient het maximumbedrag te
worden vastgesteld dat kan worden gewaarborgd om de leningen terug te
betalen die zijn aangegaan om het niet-gesubsidieerde gedeelte van het subsidieerbare totaalbedrag van de werken te financieren, overeenkomstig de budgettaire bepaling die elk jaar wordt genomen.
Tijdens de uitvoering van de audit werd bovendien aan de administratie gevraagd
de door de GGC gewaarborgde bedragen vast te stellen. Die bedragen bestaan
dossier per dossier, maar waren niet gecentraliseerd en het totaalbedrag ervan
was onbekend.
Eind november 2009 beliepen ze 56.965.740 euro voor de hoofdsom en
3.333.420 euro voor de consolidatie van de intresten.
Ze worden voortaan in een Excel-bestand ingeschreven. Ze zullen worden geactualiseerd en meegedeeld aan de boekhouding.
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4 Administratief beheer

4.1 Centralisatie en toegankelijkheid van de informatie die
noodzakelijk is voor het dossierbeheer
4.1.1

Elektronische gegevensbank

In 1996 werd een gegevensbank gecreëerd, die in 2007 werd gewijzigd. Ze
bestaat uit verschillende modules, waarvan één voor de boekhouding en een
andere voor de infrastructuurdienst.
Die laatste wordt niet gebruikt omdat ze niet beantwoordt aan de verwachtingen
van de dienst.
In zijn antwoord preciseert de leidend ambtenaar dat die module werd ontworpen
in overleg met de firma Compuware en de ingenieurs van de dienst Infrastructuur. Aangezien de ingenieurs de module echter niet gebruiken om de ontwerpen
van ministeriële beslissingen over de voorontwerpen, ontwerpen en goedkeuringen van aanbestedingen te bestuderen en op te stellen, kunnen de adjuncten van
de dienst ze niet gebruiken voor de berekening van de vorderingsstaten en voor
de uiteindelijke afrekeningen.
Als dus de gegevens buiten beschouwing worden gelaten die zijn ingevoerd in de
boekhoudmodule, die alleen parameters bevat die nuttig zijn voor de boekhouddienst46, is er geen groepering van de informaticagegevens in verband met de
financiering van de ziekenhuisinfrastructuur.
Daardoor ontbreekt een totaaloverzicht van het subsidiëringsproces.
Er werden bovendien enkele anomalieën vastgesteld bij de raadpleging van de
boekhoudmodule.
Als er op de vastleggingen geen kredieten meer beschikbaar zijn, is zowel het
veld voor het saldo van het visum47 als dat voor het beschikbaar saldo48 in het
algemeen gelijk aan nul. In enkele gevallen49 staat er niettemin een visumsaldo
vermeld, alsof de informatie in de gegevensbank niet op eenvormige wijze wordt
verwerkt.
Voor vier vastleggingen van de jaren 1993, 1995 en 199650 zijn de visumsaldi
daarenboven negatief.
Tot slot kan het systeem om de gegevensbank te bevragen, momenteel geen
rekening houden met de verminderingen van vastleggingen.

46

Bijvoorbeeld de basisallocaties, de datums en nummers van de vastlegging en vereffening, de
vastgelegde en vereffende bedragen, de identiteit van de begunstigden en hun bankrekening
nummer.

47

Het saldo van het visum slaat op het vastgelegde bedrag verminderd met de vereffeningen die er
betrekking op hebben, en dat vóór het visum van de controleur van de vastleggingen.

48

Het beschikbaar saldo slaat op het vastgelegde bedrag verminderd met de vereffeningen die er
betrekking op hebben, en dat na het visum van de controleur van de vastleggingen.

49

Voorbeelden: vastleggingsnummers 93/28128, 94/28151 en 95/28112.

50

Vastleggingsnummers 93/28128, 95/28117, 96/32009 en 96/32012.
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4.1.2

Bijhouden en archiveren van de papieren subsidiëringsdossiers

Wat het onderzoek van de subsidies betreft, bewaart het administratief dossier,
dat per instelling en per subsidie wordt aangelegd, de stukken die min of meer
rechtstreeks verband houden met de beslissing de subsidie toe te kennen (de
vaste belofte). De documenten die verband houden met de fasen vóór de toekenning van de vaste belofte (toelating voor de werken, principeakkoord, voorontwerp en ontwerp) worden in principe apart bewaard51.
Wat de controle van de gesubsidieerde bedragen betreft, worden de vorderingsstaten, de eindafrekening en de stukken die helpen de te betalen bedragen vast
te stellen, in een ander dossier geklasseerd, dat volledig losstaat van het vorige,
maar dat eveneens per instelling en per subsidie wordt opgesteld.
De stukken worden dus niet op gecentraliseerde wijze geklasseerd. In zijn antwoord stipt de leidend ambtenaar aan dat “de dienst Economaat adviezen had
gegeven aan de verantwoordelijke van de dienst Infrastructuur, toen de diensten
van het Verenigd College verhuisden naar de kantoren aan de Louizalaan”.
Het administratief dossier, dat vaak genummerd is, kan niet op basis van één
enkele referentie worden gekoppeld aan het dossier dat de vorderingsstaten en
de eindafrekening bevat, dat niet genummerd is, maar de naam van de instelling
en het betrokken perceel draagt.
Als de administratieve dossiers en de dossiers die de vorderingsstaten en de
eindafrekening bevatten, worden gearchiveerd, zijn ze bovendien moeilijk te lokaliseren52; het klassementsysteem is niet doeltreffend omdat de dossiers zonder
een specifieke volgorde in het archieflokaal worden neergezet.
Daarenboven bestaat geen enkele zekerheid dat het administratief dossier volledig is, aangezien het in het algemeen fysiek over verschillende opbergdozen is
verspreid, gelet op de omvang ervan, en het niet bekend is hoeveel dozen in
totaal aan een subsidie zijn gewijd53.
De dossiers bevatten tot slot heel wat afschriften van eenzelfde document, waardoor het niet makkelijk is ze te hanteren, noch te raadplegen.
Voor de dossiers in verband met de door de GGC toegekende waarborg zijn de
problemen inzake centralisatie en lokalisatie van de documenten niet van toepassing. Ze zijn immers minder talrijk dan de subsidiëringsdossiers, ze zijn minder volumineus (ook al komen ook hier documenten meerdere keren voor) en ze
worden door één persoon beheerd en bewaard op een lokaliseerbare plaats.

51

Alleen de beslissingen in deze materie worden gearchiveerd; volgens de administratie worden de
documenten die aan de beslissingen ten grondslag liggen niet bewaard omdat ze zo volumineus
zijn.

52

Vier administratieve dossiers van de steekproef konden niet worden teruggevonden: het Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell, perceel 1, vernieuwing keuken en logistiek perceel afbraak
en afwerking; Ziekenhuizen Iris Zuid - Molière-Longchamp, perceel 3, elektrische installaties;
Ziekenhuizen Iris Zuid - Molière-Longchamp, perceel 13, vast meubilair; Psychiatrisch verzorgingstehuis Wiener, perceel 1, Inovereenstemmingbrenging preventie en renovatie van de vleugel Pastor
Bonus.

53

Voor de vorderingsstaten is het probleem minder acuut omdat ze van bij de oorsprong worden
genummerd door de aannemers die voor de ziekenhuisinstellingen werken.
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Om het beheer van de subsidiëringsdossiers en de archivering ervan te rationaliseren, dient één dossier per begunstigde en per subsidie te worden bijgehouden, waarin alle documenten en alle gestelde handelingen zitten. Het is zinloos
het aantal kopieën te vermenigvuldigen. Het referentienummer dat aan het dossier zou moeten krijgen bij de registratie ervan bij de administratie, zou in ieder
geval de mogelijkheid bieden de verschillende archiefdozen aan elkaar te linken
en eventueel aan de boekhoudkundige module van de gegevensbank. De gearchiveerde stukken zouden eveneens methodisch moeten worden gecentraliseerd
en geklasseerd.
4.1.3

Samenstelling van de subsidiëringsdossiers

Uit het onderzoek blijkt dat de samenstelling van de dossiers die betrekking hebben op de waarborg van de GGC, geen bijzondere problemen stelt; de onderstaande opmerkingen hebben bijgevolg alleen betrekking op de subsidiërings
dossiers.
De meeste vereiste stukken zijn in de dossiers van de steekproef aanwezig, maar
sommige – die heel waarschijnlijk wel aan de administratie zijn bezorgd – konden
niet worden teruggevonden54: het gaat voornamelijk om bijzondere bestekken,
analyseverslagen van de offertes, beraadslagingen inzake de gunning van de
opdracht, opmetingsstaten, beslissingen inzake toelating voor werken, voorontwerpen en ontwerpen, alsook om berekeningen die aantonen dat het bedrag van
de begrotingsenveloppes in acht werd genomen55.
Bovendien bleken ook andere stukken – waarvan niet zeker is dat ze aan de
administratie zijn bezorgd – te ontbreken56: dat geldt voor de kennisgevingen aan
de inschrijvers die niet in aanmerking werden genomen, de attesten van borgtochten, van de gedeeltelijke terugbetaling van de borgtocht, bevelen om de werken te starten en processen-verbaal van voorlopige oplevering. De verantwoordingen voor de overschrijding van de uitvoeringstermijnen worden nooit bezorgd57
(maar de administratie controleert niet meer of de uitvoeringstermijnen worden
nageleefd58).
Het Rekenhof beveelt aan te controleren of de noodzakelijke stukken voor de
subsidiëring wel degelijk in de dossiers worden bewaard.

4.2 Naleving van de regelgeving voor de toekenning en
de controle van de subsidies
In het algemeen wordt de regelgeving in de onderzochte dossiers nageleefd en
worden de opdrachten gegund en uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving voor overheidsopdrachten en die voor gesubsidieerde werken.
Hieronder worden dus alleen de items van de audit vermeld die aanleiding geven
tot opmerkingen.

54

Cf. bijlage 6.

55

Volgens de leidend ambtenaar werden bepaalde voorontwerpen niet opgesteld. Zij zijn dus ook
opgenomen in de bijlage 6.

56

Cf. bijlage 6.

57

Verantwoordingen voor ongunstige weersomstandigheden, stillegging van de werf en voor de verlenging van de werken wegens afrekeningen.

58

Cf. punt 4.2.6 Verlengingen van de uitvoeringstermijnen.
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4.2.1 Reglementaire bepalingen die maar gedeeltelijk konden worden
gecontroleerd
Omdat sommige stukken in de dossiers ontbraken59, kon voor verschillende bepalingen maar gedeeltelijk worden nagegaan of ze werden nageleefd.
Dat is het geval:
•

in verband met de overheidsopdrachten: voor de conformiteit van de gunning in twee dossiers (enkele analyseverslagen van de offertes en van
beraadslagingen inzake de gunning van de opdracht ontbreken), voor de
naleving van diverse bepalingen (de kennisgevingen aan de meeste niet in
aanmerking genomen inschrijvers ontbreken, net zoals enkele attesten van
borgtochten, nagenoeg de helft van de gedeeltelijke terugbetalingen van
borgtochten, praktisch alle bevelen om de werken te starten en sommige
processen-verbaal van voorlopige oplevering) en voor de controle op de
eindafrekening van een dossier wegens het ontbreken van de opmetingsstaat;

•

in verband met de gesubsidieerde werken: voor de naleving van sommige
ministeriële beslissingen vóór de toekenning van de subsidie (enkele voorontwerpen ontbreken), voor de conformiteit van twee vaste beloftes met
de beslissing inzake de gunning van de opdracht (de analyseverslagen van
de offertes en de gunningsbeslissingen zijn niet in die dossiers opgenomen) en enkele berekeningen van begrotingsenveloppes60.

4.2.2

Reglementaire normen

De regelgeving voor de subsidiëring van de ziekenhuisinfrastructuur steunt op
een wet en besluiten van de federale overheid, die herhaaldelijk werden gewijzigd
en in het algemeen niet werden gecoördineerd61.
Sommige bepalingen zijn niet gedetailleerd genoeg62, of zijn voorbijgestreefd63.
Er wordt momenteel een ontwerpordonnantie bestudeerd64. Die wijzigt de basisregels voor de subsidiëring van de ziekenhuisinfrastructuur niet, waarvoor de
GGC niet bevoegd is.
Volgens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980
en de ermee gepaard gaande parlementaire werkzaamheden65 is de GGC niet
bevoegd om normen aan te nemen die een weerslag hebben op de basisregels in
verband met de voorwaarden voor de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur
en de verpleegdagprijs.
59

Cf. punt 4.1.3 Samenstelling van de subsidiëringsdossiers en bijlage 6. De leidend ambtenaar
heeft bovendien een aantal stukken voorgelegd na het tegensprekelijke debat. Die stukken konden
niet worden geraadpleegd op het moment dat de dossiers werden gecontroleerd.

60

Voor details over de ontbrekende stukken wordt verwezen naar bijlage 6.

61

Alleen de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen werd gecoördineerd
(op 10 juli 2008).

62

Cf. punt 3.2 Uitstaand bedrag en verjaring.

63

Bijvoorbeeld het verslag van de dienst gebouwen van de provincie bepaald in het ministerieel
besluit van 3 november 1969, bijlage punt III.

64

Zij heeft betrekking op de programmering, de erkenning en de subsidiëring van de gezondheidsdiensten en –inrichtingen en van de coördinatiestructuren, alsook op de procedures in dat verband.

65

Artikel 5, § 1. Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming der instellingen, Memorie van toelichting,
Parl. doc., Senaat, gewone zitting 1979-1980, nr. 434/1, p. 5 en 6.
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming der instellingen, Verslag namens de Commissie voor
de herziening van de Grondwet en van de Hervorming der Instellingen door de heer André en
mevrouw Pétry, Parl. doc., Senaat, gewone zitting, 1979-1980, nr. 434/2, p. 120 tot 123.
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Eind 2002 heeft het Verenigd College beslist de maximumbedragen voor de subsidiëring en het percentage van de in aanmerking komende algemene kosten op
te trekken. Het had immers vastgesteld dat de bedragen en percentages zoals ze
door de koninklijke en ministeriële besluiten van de federale overheid66 waren
vastgelegd, niet hoog genoeg meer lagen om de meerkosten van de ontwikkeling
van de medische technologie en de behoeften van de patiënten te dekken. Daarmee heeft het de bovenvermelde basisregels gewijzigd67.
De administratie heeft de nieuwe maximumbedragen en percentages vanaf 2003
toegepast, overeenkomstig een nota die ze had ontvangen van de bevoegde
leden van het Verenigd College68.
Aangezien het saldo van de in aanmerking komende werken, dat niet door de
GGC wordt gesubsidieerd, ten laste wordt genomen door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid via de berekening van de verpleegdagprijs69,
wordt elke verhoging van de maximumbedragen noodzakelijkerwijze doorgerekend in die verpleegdagprijs.
Volgens inlichtingen die bij de FOD werden ingewonnen, is de dienst niet op de
hoogte gesteld van de door de GGC doorgevoerde wijzigingen. Tot nu toe werd
nog geen enkele verpleegdagprijs berekend waarin de afschrijvingen zijn vervat
van de door de GGC sedert 2003 toegekende subsidies, wegens de reglementair
bepaalde termijn tussen het ogenblik waarop de subsidies worden toegekend en
die waarop ze in aanmerking kunnen komen voor de berekening van de verpleegdagprijs70. Het is niettemin waarschijnlijk dat de eerste dossiers in kwestie (ongetwijfeld voor de jaren 2005 en 2006) eerstdaags zullen worden geverifieerd71.
Vanuit budgettair oogpunt heeft de verhoging van de maximumbedragen van de
GGC echter geen gevolgen voor de FOD, omdat de verpleegdagprijs past in het
kader van een federale bouwkalender72. Daarin wordt een enveloppe per gefedereerde entiteit vastgelegd, die tot nu toe excedentair is gebleken. Het feit dat er

66

Gewijzigd koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en van
zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend, artikel 3; gewijzigd ministerieel besluit van
3 november 1969 tot bepaling van de reglementering met betrekking tot de financiële tussenkomst
van de Staat voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van zieken
huizen, bijlage, punt VII, 4; ministerieel besluit van 4 september 1978 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 1971 tot vaststelling van de maximumkostprijs per bed die in aanmerking
moet worden genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot
bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw en de apparatuur, de herconditionering, de uitrusting van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend.

67

Beslissing van het Verenigd College van 21 november 2002. De maximumbedragen van de
algemene ziekenhuizen werden opgetrokken van 6,9 tot 41,8 %, naargelang de categorie van de
bedden, en die van de psychiatrische ziekenhuizen met 14,3 %; de algemene kosten zijn gestegen
van 5 naar 10 %.

68

Nota van 13 januari 2003.

69

Cf. punt 4.2.4 Subsidiëringspercentage.

70

De afschrijving neemt een aanvang op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar tijdens hetwelk
de installatie of de uitrusting effectief in exploitatie werd genomen (koninklijk besluit van
19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, artikel 2, 4°).

71

De verificatie gebeurt op basis van de beslissingen inzake subsidietoekenning van de GGC. Die
beslissingen vermelden de toegepaste maximumbedragen niet; het percentage van de algemene
kosten wordt er daarentegen wel in vermeld. Door een nauwgezet onderzoek van de beslissingen
zou de FOD dus de betrokken dossiers moeten kunnen identificeren.

72

Gewijzigd koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bevoegde
overheid.
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geen financiële gevolgen zijn voor de FOD, werd door de minister van Volks
gezondheid bevestigd in een brief van 7 juni laatstleden – geschreven naar aanleiding van deze audit – aan de ministers die binnen de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie zijn belast met het gezondheidsbeleid73.
Integendeel, aangezien de beslissing van de GGC niet onder haar bevoegdheden
valt, zou er in principe geen rekening mee moeten worden gehouden bij de berekening van de verpleegdagprijs.
In dat geval zullen de bedragen in kwestie bijgevolg ten laste van de ziekenhuizen
vallen.
Dat is echter maar een overgangssituatie, want het koninklijk besluit van
11 mei 200774, dat op 1 januari 2006 in werking is getreden, heeft de maximumbedragen zelfs opgetrokken tot boven de bedragen die de GGC had vastgesteld.
Dat besluit bepaalt bovendien dat afwijkingen van de datum van inwerking
treding kunnen worden bekomen voor zover de toegekende subsidies nog geen
aanleiding hebben gegeven tot de exploitatie van het ziekenhuis of van de daarmee gesubsidieerde dienst75.
Na een simulatieberekening met de in dat besluit76 vastgelegde maximumbedragen, heeft de GGC geconcludeerd dat die voortaan zo hoog lagen dat haar begroting de kosten ervan niet meer kon dragen. Maar het bij de GGC77 ingestelde
enveloppensysteem houdt dat financieringsprobleem hoe dan ook binnen de perken, aangezien die enveloppes worden vastgesteld op basis van beschikbare budgettaire middelen volgens de bepalingen van het besluit van 13 december 196678.
Aangezien de enveloppes lager liggen dan de nieuwe maximumbedragen uit het
koninklijk besluit van 11 mei 2007, worden die maxima niet berekend en wordt er
geen rekening mee gehouden.
Ook het percentage van de algemene kosten werd door het bovenvermelde
koninklijk besluit79 opgetrokken. De GGC heeft dat nieuwe percentage niet toegepast en heeft het percentage van 10 % behouden.
De ministers wijzen er in hun antwoord op dat ze het standpunt van het Rekenhof
niet delen dat “elke verhoging van de maximumbedragen noodzakelijkerwijze
doorgerekend wordt in de verpleegdagprijs. Het is voor een gefedereerde enti
teit immers niet verboden om een hoger maximumbedrag vast te leggen dan dat
van de federale overheid, maar het spreekt voor zich dat, wat het door deze
overheid ten laste genomen aandeel betreft, haar administratieve diensten de
berekeningen moeten maken op basis van haar eigen maximumbedrag. De
bicommunautaire ziekenhuizen werden normaal ervan op de hoogte gebracht
dat de door de GGC goedgekeurde optrekking van het maximumbedrag tijdens
de betrokken periode niet ging worden doorgerekend in het gedeelte dat door
de federale overheid wordt gefinancierd via het budget van de financiële mid
delen (vroeger de ‘verpleegdagprijs’).”
73

Het Rekenhof heeft op 22 juni een afschrift van die brief ontvangen.

74

Ministerieel besluit van 11 mei 2007 tot vaststelling van de maximumkostprijs die in aanmerking
kan worden genomen voor de betoelaging van nieuwbouwwerken, uitbreidingswerken en herconditioneringswerken van een ziekenhuis of een dienst.

75

Ministerieel besluit van 11 mei 2007, artikel 13.

76

Dat werk zou niet zijn voltooid (in een eerste benadering kon al worden vastgesteld dat de bedragen te hoog lagen voor de GGC) en niet zijn bewaard.

77

Cf. punt 2.1 Onderzoek en toekenning van de subsidie.

78

Artikel 1. De subsidies worden toegekend binnen de grenzen van de begrotingskredieten. De maximumbedragen en de algemene kosten die door de regelgeving zijn vastgesteld, moeten bovendien
worden beschouwd als maximumkosten en de GGC is dus niet verplicht die volledig toe te passen.

79

Het wordt opgetrokken tot 15 %.

28

Financiering van de ziekenhuisinfrastructuur – Rekenhof, november 2010

Het Rekenhof merkt in dat verband op dat zijn standpunt wordt overgenomen
door de minister van Volksgezondheid in haar brief van 7 juni 2010 aan de ministers belast met het gezondheidsbeleid binnen de GGC.
De minister onderstreept in die brief dat de betwiste beslissing wel degelijk
betrekking had “op een wetgeving die enkel onder de bevoegdheid van de fede
rale overheid valt en dat geen enkele gefedereerde overheid, zonder uitzonde
ring, over de bevoegdheid beschikte om ervan af te wijken”. Ze voegt eraan toe
dat zelfs als de GGC alleen maar anticipeerde op een hervorming van de subsidiëringsregels van de federale Staat en niettegenstaande de gevolgen die die
beslissing zou hebben op de budgetten van de betrokken ziekenhuizen, de GGC
niet gemachtigd was om een dergelijke beslissing te nemen.
De minister herinnert haar collega’s van de GGC bijgevolg eraan “hoe belangrijk
het voor alle tussenbeide komende partijen is om de fundamentele wetten en
wettelijke teksten te eerbiedigen die bijdragen tot het doeltreffend beheer van de
geneeskundige verzorging en de financiering ervan”.
4.2.3

Uitbreidingswerken aan bestaande gebouwen

De modaliteiten om de maximumbedragen te berekenen, verschillen naargelang
het gaat om nieuwbouwwerken of uitbreidingen van bestaande gebouwen80. De
regelgeing definieert echter niet wat onder die termen dient te worden verstaan
en alle subsidies die de GGC toekent, worden als nieuwbouwwerken aangeduid.
Volgens de administratie liggen de maximumbedragen voor uitbreidingswerken81
lager dan die voor nieuwbouwwerken82. Door alleen subsidies voor nieuwbouwwerken toe te kennen, opteert de GGC er dus voor om ziekenhuizen meer te
subsidiëren.
Dat punt is voortaan minder belangrijk dan vroeger omdat er de facto geen maximumbedragen voor de subsidies meer worden toegepast83.
4.2.4

Subsidiëringspercentage

In het koninklijk besluit van 13 december 1966 werd het bedrag van de subsidies84 vastgesteld op 60 % van de kosten van de werken, leveringen en diensten.
Dat besluit werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 maart 2007: vanaf 15
april 2007 kan het subsidiëringspercentage eveneens worden vastgesteld op
maximum 10 % van de bovenvermelde kosten, op voorwaarde dat die werken,
leveringen en diensten als prioritair worden beschouwd85.

80

Besluit van 4 september 1978, artikelen 1 en 2.

81

Berekend op basis van het aantal vierkante meter bruto bebouwde oppervlakte die in aanmerking
wordt genomen voor de uitbreiding en van de kosten per vierkante meter van die oppervlakte op
basis van het type ziekenhuisbed (besluit van 4 september 1978, artikel 2). De berekeningsmodaliteiten van de maximumbedragen voor de uitbreidingen werden niet geverifieerd, aangezien geen
enkele dergelijke subsidie werd toegekend.

82

Berekend op basis van een maximumkost per categorie van bed (besluit van 4 september 1978,
artikel 1).

83

Cf. punt 4.2.2 Reglementaire normen.

84

Artikel 3, § 1.

85

Artikel 3, § 1bis. Er wordt in herinnering gebracht dat het saldo dat niet door de GGC ten laste
wordt genomen, wordt gefinancierd door de afschrijvingen die zijn geïntegreerd in de jaarlijkse
begroting van de inrichting, die als grondslag dient voor de berekening van de subsidie voor de
verpleegdagprijs.
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In het besluit wordt gedefinieerd wat onder prioritair dient te worden verstaan86.
Volgens de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen is het onderscheid tussen wat als een prioritaire investering wordt beschouwd en wat niet, echter voor
interpretatie vatbaar87.
4.2.5 Herzieningen
Uit het onderzoek van de geselecteerde dossiers bleek dat de herzieningen
gemiddeld 7 % van het bedrag van de subsidies vertegenwoordigen88.
Die hangen immers af van de looptijd van de uit te voeren werken, die redelijk
lang kan zijn (gemiddeld 820 dagen in de steekproef van dossiers).
De herzieningen worden berekend naar aanleiding van elke vorderingsstaat en bij
de eindafrekening.
De berekeningsmodaliteiten werden gecontroleerd voor de herzieningen die
samenhangen met de eindafrekening of de laatste vorderingsstaat van de geselecteerde dossiers89. Er werd maar één fout vastgesteld90.
4.2.6

Verlengingen van de uitvoeringstermijnen

Uit het onderzoek van de geselecteerde dossiers blijkt dat de in het bijzonder
bestek gespecificeerde termijn in 17 op 22 gevallen91 is overschreden, rekening
houdend met diverse onderbrekingen (verloven, ongunstige weersomstandigheden), die in het algemeen wel ter kennis worden gegeven, maar nooit worden
gerechtvaardigd door de aannemers92.
De administratie controleert de verantwoordingen in verband met termijnverlengingen niet; ze controleert niet of de opdrachtgever geen boetes voor vertraging
op de aannemers zou moeten toepassen. Aangezien de duur van de werken een
invloed heeft op het bedrag van de te subsidiëren93 herzieningen, zou de GGC
niet-verschuldigde bedragen kunnen financieren.

86

Cf. artikel 1, § 1bis, 2e lid: er worden vier categorieën gedefinieerd voor de algemene ziekenhuizen
en vier andere voor inzonderheid de psychiatrische ziekenhuizen. Als prioritair worden bijvoorbeeld
beschouwd: investeringen die nodig zijn om tegemoet te komen aan nieuwe erkenningsnormen of
investeringen die leiden tot een rationalisering van het verzorgingsaanbod.

87

Advies van de sectie financiering van de NRZ in verband met de infrastructuurwerken van ziekenhuizen, 9 april 2009, kenmerk NRZ/D/SF/ 44-2.

88

Het was niet mogelijk een gelijkaardig onderzoek uit te voeren op basis van de boekhoudkundige
module van de elektronische gegevensbank, aangezien er geen specifieke velden zijn waarmee de
herzieningen kunnen worden gekoppeld aan hun initiële subsidies.

89

Als er geen eindafrekening was.

90

Een foute index i en s voor de ziekenhuizen Iris Zuid - Molière-Longchamp, perceel 2.

91

Eén subsidie werd onderbroken en voor twee andere was de noodzakelijke minimuminformatie niet
voorhanden.

92

Omdat andere documenten ontbraken, zijn de datums voor het begin en het einde van de werken
gebaseerd op de aanwijzingen van de ondernemingen, die door de opdrachtgever werden geparafeerd. Ook dan vertonen die aanwijzingen soms hiaten. Voor 22 dossiers werd bijvoorbeeld de
einddatum van de werken niet expliciet vermeld; in dat geval werden de termijnen berekend op
basis van de laatste dag van de maand van de vorderingsstaat (of eindafrekening). Voor 5 dossiers
waarin het bijzonder bestek ontbrak, werd voor de uitvoeringstermijn gesteund op aanwijzingen
van de ondernemingen in de vorderingsstaat of de eindafrekening.

93

Cf. punt 4.2.5 Herzieningen.
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Aangezien de looptijd van de werken een financiële weerslag heeft op het bedrag
van de te subsidiëren herzieningen, dienen de verantwoordingen van de termijnverlengingen te worden gecontroleerd.
Bovendien dient te worden nagegaan of er geen boetes zouden moeten worden
toegepast naar aanleiding van termijnverlengingen en of daar geen rekening mee
zou moeten worden gehouden bij de gesubsidieerde bedragen.
4.2.7

Termijnen voor de dossierbehandeling

De subsidiëringsprocedure is lang, wat een gevolg is van de regelgeving voor
overheidsopdrachten en gesubsidieerde werken, alsook van de eisen die worden
gesteld aan de uitvoering van de werken.
Tussen het principeakkoord en de vaste belofte verloopt in de steekproef een
gemiddelde termijn van 934 dagen94, en tussen de vaste belofte en de uiteindelijke vereffening een termijn van 1.458 dagen95.
Toch is ook het gebrek aan een adequate opvolging van de vorderingsstaten en
van de eindafrekeningen96, alsook het gebrek aan controle op de verlengingen
van de uitvoeringstermijn97 hinderlijk voor een verkorting van de subsidiërings
termijnen.
Voorts mag de termijn tussen de principeakkoorden en de voorontwerpen van
werken niet meer dan twee jaar bedragen98. De steekproef heeft in dat verband
geen anomalie uitgewezen99.
4.2.8

Procedures voor de dossierbehandeling

Er bestaan geen schriftelijke procedures voor de dossierbehandeling, maar enkele
lijsten sommen de stukken op die in de dossiers moeten worden opgenomen.
Meer in het bijzonder heeft het gebrek aan een procedure om de dossiers op te
volgen, een weerslag op de omvang van het uitstaand bedrag100. Recent werden
mondelinge instructies aan de personeelsleden meegedeeld om het gewenste
gevolg te geven aan hangende dossiers101.
Wat er ook van zij, er bestaan tussen de personeelsleden geen fundamentele
verschillen in werkwijze, behoudens wat de behandeling van de afrekeningen en
de meerwerken betreft.

94

Berekening uitgevoerd voor 22 van de 25 onderzochte dossiers; de 3 andere dossiers bevatten de
vereiste gegevens niet.

95

Berekening uitgevoerd voor 16 van de 25 onderzochte dossiers; de 9 andere dossiers bevatten de
vereiste gegevens niet.

96

Cf. punt 3.2 Uitstaand bedrag en verjaring.

97

Cf. punt 4.2.6 Verlengingen van de uitvoeringstermijnen.

98

Bovengenoemd ministerieel besluit van 3 november 1969, bijlage, I, 5.

99

Maar slechts 12 van de 25 onderzochte dossiers bevatten adequate prameters voor de berekening
van de termijn.

100

Cf. punt 3.2 Uitstaand bedrag en verjaring.

101

Idem.
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In dat geval is er slechts één persoon van de personeelsleden die de vorderingsstaten en de eindafrekeningen controleren, die de verantwoordingen van de
rechthebbenden voor de afrekeningen en de meerwerken systematisch doorzendt
aan de ingenieurs van de dienst Infrastructuur. De ingenieurs kunnen dan aan de
bevoegde leden van het Verenigd College voorstellen ze te subsidiëren, wat voor
hen vanzelfsprekend niet mogelijk is als ze die verantwoordingen ter staving van
de vragen om vereffening niet ontvangen102.
Tot slot wordt geen verslag opgesteld van de beslissingen die worden genomen
tijdens de werkvergaderingen van de administratie en de ziekenhuisinstellingen.
Het is derhalve niet mogelijk er kennis van te nemen, wat niet alleen gevolgen
kan hebben voor de interne en de externe controle, maar ook voor de uitvoering
van de subsidiëring.
Het Rekenhof beveelt aan de procedure voor de dossierbehandeling in haar
geheel te formaliseren. Die aanbeveling geldt meer in het bijzonder voor de
opvolging van de vereffeningen om te kunnen overgaan tot een regelmatige verificatie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen en om elke vertraging bij
de vereffening van de subsidiëring te vermijden.

4.3 Naleving van de bepalingen voor de volstorting van tranches
van de gewaarborgde leningen
De analyse van de dossiers van de steekproef heeft ter zake geen problemen
aangetoond.

4.4

Interne controle

Titel V van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die
van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle stelt het
principe vast van het organiseren van een interne controle bij de GGC.
De bepalingen werden nog niet uitgevoerd, in tegenstelling tot bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, waar een gelijkaardige ordonnantie geldt.
Bij de GGC bestaat geen interneauditdienst. Er is evenmin een echt internecontrolesysteem.
Wat meer bepaald de subsidiëring van de ziekenhuisinfrastructuur betreft, bestaat
er geen beschrijving van de processen of de procedures. De bestaande interne
controle berust hoofdzakelijk op personen, in casu in essentie op de leidend ambtenaar van de administratie.
De leidend ambtenaar controleert onder meer voor alle dossiers de berekening
van de vereffeningen van de vorderingsstaten en van de eindafrekeningen uitgevoerd door zijn personeelsleden. Hij houdt ook persoonlijke Excel-tabellen bij met
het beschikbare saldo per subsidie, wat hem in de mogelijkheid stelt te zien of er
wel begrotingskredieten voorhanden zijn. Hij doet dit in parallel met het werk dat
de boekhouding en de controleur van de vastleggingen uitvoeren.

102

Bij ontstentenis van een beslissing van de bevoegde leden van het Verenigd College zijn de afrekeningen en de bijkomende werken ten aanzien van de basisopmetingsstaat niet subsidieerbaar.
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Bij ontstentenis van adequate documenten kan de controleur van de vastleggingen de bepalingen van artikel 72, 3°, van de bovengenoemde ordonnantie van
21 november 2006 niet volledig naleven, inzonderheid wat de vereffeningen
betreft103. Terwijl hem voor de vastlegging enkele documenten over de gunning
van de opdracht en de toekenning van de subsidie104 worden meegedeeld, zijn de
toegezonden documenten voor de vereffening immers weinig talrijk105 en alleen
van de administratie afkomstig.
In dat opzicht stipt de leidend ambtenaar aan dat de controleur van de vastleggingen en van de vereffeningen niet meer de volledige dossiers wenst te ontvangen sinds het Rekenhof geen voorafgaande visa meer verstrekt.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de afschaffing van het voorafgaand visum de
controleur niet ontheft van de verplichting zijn opdracht uit te voeren overeenkomstig het al vernoemde artikel 72, 3°.
Er bestaat een feitelijke samenwerking tussen de ingenieurs van de dienst Infrastructuur, van wie één de adjunct-leidend ambtenaar van de administratie is, die
het werk van zijn collega’s ingenieurs controleert.
De werkverhoudingen tussen de personeelsleden die met de controle van de
vorderingsstaten en van de eindafrekeningen zijn belast, zijn meer gecompartimenteerd en hun werk wordt alleen gecontroleerd door de leidend ambtenaar.
Sedert 1 januari 2007 zijn nieuwe bepalingen inzake de administratieve en budgettaire controle van kracht geworden.
De Inspectie van Financiën dient geen advies te geven voor uitgaven als het geen
organieke subsidies betreft die zijn onderworpen aan organieke regels die het
voorwerp ervan, de toekenningsvoorwaarden, de begunstigde en het bedrag op
een duidelijke en definitieve wijze bepalen106.
Het advies is evenmin vereist voor de uitgaven die gelijkgesteld zijn aan organieke uitgaven. De leden van het Verenigd College die bevoegd zijn voor de financiën en de begroting, moeten, na advies van de inspecteur van financiën, de lijst
van die uitgaven opstellen107. Die lijst werd niet opgesteld.
De ministers vragen zich in hun antwoord af of de onderzochte subsidies geen
organieke uitgaven zijn die aan organieke regels zijn onderworpen, aangezien ze
worden geregeld door een eigen regelgeving.

103

“De controleur van de vastleggingen en de vereffeningen:
3° geeft een visum, op straffe van nietigheid, aan de betekening van de goedkeuring van de
contracten en de overheidsopdrachten voor werken en levering van goederen of diensten even
als aan de besluiten tot toekenning van subsidies vóór deze betekend worden. Het visum [...]
kan alleen gegeven worden na nazicht van de correcte toepassing van de wettelijke en regle
mentaire bepalingen, in het bijzonder van de begrotingsbeginselen, van de regels inzake de
overheidsopdrachten en ook van deze inzake de toekenning van subsidies”.

104

Het openen van de offertes, de beslissing tot gunning van de opdracht, de beslissing tot toekenning van de subsidie (vaste belofte).

105

De betalingsordonnantie en de bijlage ervan, de lijst van de betalingen opgesteld door de dienst
en ondertekend door de leidend ambtenaar.

106

De andere uitgaven dan de organieke subsidies zijn verbonden met het bestaan van een begrotingskrediet (besluit van het Verenigd College van de GGC van 8 maart 2007 betreffende de
administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, artikel 1); dat is het geval
voor de subsidies waaraan de audit is gewijd (besluit van 13 december 1966, artikel 1).

107

Bovengenoemd besluit van het Verenigd College van 8 maart 2007, artikel 37.
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Gelet op de bepalingen van het bovenvermelde besluit van het Verenigd College
van 8 maart 2007 bevestigt het Rekenhof dat die subsidies niet als zodanig
mogen worden beschouwd, aangezien ze volgens hun eigen regelgeving pas
mogen worden toegekend als er begrotingskredieten zijn, in tegenstelling tot de
organieke uitgaven.
In afwachting van de uitvoering van artikel 70 van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de
boekhouding en de controle, moeten de personeelsleden al worden gesensibiliseerd voor het concept van de interne controle.
Bovendien moeten aan de controleur van de vastleggingen de documenten worden
bezorgd die zijn vereist om de opdracht uit te voeren die hem is opgelegd door
artikel 72, 3°, van de bovengenoemde ordonnantie.
Tot slot zou de lijst van de uitgaven die niet voor advies aan de inspecteur van
financiën worden voorgelegd, moeten worden opgesteld.

4.5

Lissabonstrategie

De Europese Unie moedigt aan de duurzame ontwikkeling in te voeren in de verschillende beleidsdomeinen van de lidstaten.
In dat kader heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ordonnantie van
7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
goedgekeurd. De uitvoeringsbesluiten ervan zijn in 2008 en 2009 van kracht
geworden.
De GGC beschikt niet over eigen bevoegdheden op dat gebied, maar ze treft
voorbereidingen om de toepassing van sommige bepalingen van de regelgeving
over het energieverbruik te verifiëren. Tot nu toe is geen enkel dossier betreffende subsidies voor de ziekenhuisinfrastructuur bij de GGC aangekomen dat bij
toepassing van deze regelgeving is opgesteld.
Al vóór de inwerkingtreding van de ordonnantie suggereerden ingenieurs van de
dienst Infrastructuur aan de ziekenhuizen werken uit te voeren die moesten leiden
tot besparing van energie en van natuurlijke hulpbronnen of waarbij gebruik werd
gemaakt van natuurlijke materialen.
Volgens de administratie staan de ziekenhuisinstellingen open voor dergelijke
aanbevelingen voor zover de te verrichten uitgaven op het vlak van de duurzame
ontwikkeling en de verwachte voordelen elkaar in evenwicht houden.
Vóór de inwerkingtreding van de ordonnantie zal de administratie van de GGC
vragen dat bij de voorontwerpen een nota zal worden gevoegd betreffende het
energieverbruik.
Bovendien moeten voortaan de energienormen die de ordonnantie oplegt, worden
geïntegreerd in de stedenbouwkundige vergunning die tot staving van de subsidieaanvragen moet worden toegezonden. De dienst Infrastructuur van de GGC
zal onderzoeken of de bepalingen van de vergunning worden nageleefd bij de
opstelling van het bijzonder bestek voor de opdrachten die de instellingen gunnen.
Voorts zullen de ingenieurs raad blijven geven aan de instellingen en hen aanmoedigen verder te gaan dan de opgelegde normen als dat opportuun is.
Tot slot werden aan de ingenieurs vormingen gegeven, al dan niet leidend tot de
toekenning van een getuigschrift.
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5 Conclusie

Het Rekenhof heeft de financiële steun onderzocht die de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor de ziekenhuisinfrastructuur heeft toegekend. Het
heeft eveneens het administratieve beheer van die dossiers gecontroleerd.

5.1

Financiering

Hoewel de kredieten tussen 1997 en 2009 meer dan verdubbeld zijn, varieert het
verbruikspercentage ervan van jaar tot jaar. Het ritme van de vereffeningen en
van de vastleggingen is onregelmatig. In het laatste trimester vindt vaak meer
dan de helft van de vereffeningen en van de vastleggingen van de rest van het
jaar plaats.
De wil om de begrotingskredieten op te gebruiken en de subsidietoekenning aan
de ziekenhuizen te waarborgen, geeft aanleiding tot de voortijdige vastlegging
van bepaalde uitgaven en heeft er waarschijnlijk toe geleid geleid dat in 2009 en
2010 een budgettaire bepaling werd ingeschreven die het principe van de overdracht van niet-aangewende kredieten invoert. Die bepaling, die binnen de parlementaire commissie en in de plenaire zitting van de Verenigde Vergadering is
besproken, zou waarschijnlijk opnieuw worden ingeschreven in het beschikkend
gedeelte van de begroting 2011. Ze zou kunnen leiden tot een verslechtering van
het vorderingensaldo van de GGC.
De regelgeving stelt geen datum vast voor de voorlegging van de schuldvorderingen, noch een termijn voor de vervallenverklaring. Samen met een gebrekkige
opvolging van de dossiers door de administratie, heeft dat geleid tot een, deels
kunstmatige, toename van het uitstaand bedrag van de vastleggingen.
De ministers antwoorden dat voor de problematiek van het uitstaand bedrag van
de vastleggingen een budgettaire monitoring is ingesteld; uit bijkomend onderzoek van het Rekenhof blijkt bovendien dat het uitstaand bedrag sterk is verminderd, zodat dit punt kan worden afgesloten.
In verband met de vervallenverklaring zijn de ministers van oordeel dat het vastleggen van een termijn een opportuniteitskwestie is en dat andere denkpistes
mogelijk zijn, zoals een betere ondersteuning van de ziekenhuizen door de administratie.
Het Rekenhof merkt in dat verband op dat de opvolging van de dossiers door de
administratie het resultaat is van best practices, maar dat de taak van de administratie wordt bemoeilijkt door het gebrek aan een vervallenverklaringstermijn,
dat in uiterste gevallen belet de bovenvermelde bepalingen over de verjaring toe
te passen.
Voorts is de financiële informatie sedert mei 2009 niet langer geïntegreerd in de
boekhoudkundige module van de gegevensbank.
Tot slot moeten de budgettaire bepalingen nog het maximale bedrag vaststellen
dat de GGC kan waarborgen voor de leningen die de rechthebbenden aangaan.
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5.2 Administratief beheer
Over het algemeen worden de regelgeving voor overheidsopdrachten en die voor
de gesubsidieerde werken in de onderzochte dossiers nageleefd. De bepalingen
over de GGC-waarborg voor leningen worden correct toegepast.
Aangezien de archivering van de subsidiedossiers niet systematisch verloopt,
konden sommige stukken echter niet worden teruggevonden en kon de naleving
van verschillende wetgevende bepalingen maar gedeeltelijk worden gecontroleerd.
Bovendien is het niet mogelijk een volledig zicht te hebben op het subsidiëringsproces omdat de adequate informatie niet is gegroepeerd in één exhaustieve
gegevensbank.
Het Rekenhof formuleert de volgende bijzondere vaststellingen.
De federale reglementaire normen werden niet altijd nageleefd: de GGC heeft
met een beslissing van het Verenigd College van 21 november 2002 de maximumbedragen en de algemene kosten verhoogd. Daardoor heeft het Verenigd
College zijn bevoegdheden overtreden die zijn vastgesteld door de wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
De ministers voeren als antwoord aan dat de verhoging van de maximumbedragen door de GGC is toegelaten voor zover de federale Staat ze niet verwerkt in
de berekening van het budget van de financiële middelen (vroeger de verpleegdagprijs).
Die argumentering heeft echter geen invloed op het standpunt van het Rekenhof,
dat werd bevestigd door een brief van de minister van Volksgezondheid, waarin
zij eraan herinnerde dat de beslissing van de GGC wel degelijk betrekking had op
een wetgeving die onder de exclusieve bevoegdheid van de federale Staat valt en
waarvan de GGC niet kon afwijken. De beslissing om de werken ten belope van
maximum 10 % te subsidiëren, beantwoordt bovendien niet noodzakelijkerwijze
aan de definitie van prioritaire werken die in de regelgeving is bepaald, want ook
budgettaire overwegingen spelen dan een rol.
De administratie oefent geen controle uit op de verlenging van de termijnen om
de werken uit te voeren. Die verlengingen hebben echter een weerslag op het
bedrag van de te vereffenen subsidies. Enerzijds kunnen de herzieningen omvangrijker zijn naarmate de uitvoering van de werken langer duurt. Anderzijds moeten
de boetes die de bouwheer moet toepassen, worden afgetrokken van het gesubsidieerde bedrag.
Geen enkele subsidie die binnen het auditdomein viel, werd als een uitbreiding
gekwalificeerd, aangezien alle subsidies onder het concept nieuwbouw vallen. De
maxima van de subsidies voor uitbreiding zijn lager dan die voor nieuwbouw. Het
Rekenhof stelt vast dat de GGC, door alleen subsidies voor nieuwbouw toe te
kennen, ervoor geopteerd heeft de subsidiëring van de ziekenhuizen te verhogen.
Er bestaat geen schriftelijke procedure voor de dossierbehandeling. Het Rekenhof beveelt dan ook aan de procedure in haar geheel te formaliseren, en, meer
bepaald, die met betrekking tot de opvolging van de vereffeningen. Dat moet het
mogelijk maken over te gaan tot een regelmatige controle van het uitstaand
bedrag van de vastleggingen en elke vertraging bij de vereffening van de subsidies te vermijden.
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Titel V van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die
van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle is nog niet
uitgevoerd: bij de GGC bestaat noch een internecontrolesysteem, dat in hoofdzaak op personen berust, noch een interneauditdienst. De controleur van de vastleggingen is niet in staat de opdracht die hem door de regelgeving wordt opgelegd, integraal uit te voeren. Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College
van 8 maart 2007 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals
de begrotingsopmaak, moest een lijst worden opgesteld van de uitgaven die niet
voor advies aan de inspecteur van financiën worden voorgelegd, maar die lijst
kwam er niet.
In verband met dat laatste punt stellen de ministers zich vragen bij de kwalificatie
van de onderzochte subsidies als organieke dan wel als facultatieve uitgaven.
Het Rekenhof is, gelet op de regelgeving, van oordeel dat het niet om organieke
uitgaven gaat, aangezien voor de subsidietoekenning als voorwaarde geldt dat er
een begrotingskrediet voorhanden is.
Wat betreft de uitvoering van de duurzame ontwikkeling die de Europese Unie in
het kader van de Lissabonstrategie bevordert, treft de GGC voorbereidingen om
de toepassing te controleren van sommige bepalingen van de Brusselse regelgeving op de energieperformantie. Vóór de inwerkingtreding van die regelgeving
had de GGC echter een sensibiliseringsprogramma aangevat bij de rechthebbenden. Ze bestond erin hen aan te moedigen werken uit te voeren die van aard zijn
energie en natuurlijke hulpbronnen te besparen of het gebruik van natuurlijke
materialen te promoten.
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Universitair Ziekenhuis Brugmann
Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter
Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell
Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell
Interregionaal Ziekenhuiscentrum – Klinieken Leopoldpark
Kliniek Sans Souci
Sint-Anna Sint-Remiguskliniek
Iris Ziekenhuizen Zuid - Bracops
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Instituut Vronerode
Instituut Vronerode
Instituut Vronerode
Instituut Vronerode
Instituut Vronerode
Europa Ziekenhuizen – Sint-Michiel
Europa Ziekenhuizen – Sint-Elisabeth
PVT Wiener

Inrichting
1
deel 6
1
4
4
1
2.1
4, blok T2-fase 2
1
2
3
4
5
6
11
12
13
3
5
8
9
4.2
1
2
1

Perceel

Bijlage 1 – Lijst van geselecteerde subsidiedossiers

Bijlagen

Voorbereidingswerken
Afbraak en aanleg, gebouwen X4 en X5
Vernieuwing keuken en logistiek perceel afbraak en afwerking
HVAC
Binnenschrijnwerk
Ruwbouw
HVAC
HVAC
Overdekte ruwbouw
Buitenschrijnwerk
Elektrische installaties
Liften
HVAC
Sanitaire installaties
Tussenschotten, beslag en lijstwerk in metaal
Binnenschrijnwerk, deuren en tabletten
Vast meubilair
Verwarming en verluchting
Sanitaire installatie
Meubilair
Aanleg omgeving en brandweertoegangen
Algemene elektriciteitsinstallatie
Ruwbouw fase 2
Open ruwbouw
Inovereenstemmingbrenging preventie en renovatie van de vleugel Pastor Bonus

Aard van de werken

Bijlage 2 – L
 ijst van de geselecteerde dossiers inzake toekenning
van waarborg
Inrichting

Bedrag lening hoofdsom

Europa Ziekenhuizen
Europa Ziekenhuizen
Le Jardin de la mémoire108
Algemene Kliniek Sint-Jan
Algemene Kliniek Sint-Jan
Algemene Kliniek Sint-Jan
Sint-Anna Sint-Remiguskliniek
Sainte-Monique109
Verpleegcentrum J. Titeca
Verpleegcentrum J. Titeca

Bedrag lening:
consolidatie van intrest

9.757.213,08
1.846.908,72
2.552.516,00
268.478,75
518.214,50
518.214,50
2.423.144,81
548.280,98
350.149,50
1.419.083,00
(in euro)

108

Rusthuis voor bejaarden.

109

Rusthuis voor bejaarden.
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Bijlage 3 – Regelgeving
Regelgeving voor de overheidsopdrachten
Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken.
Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en zijn bijlage, Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies
voor openbare werken.
Regelgeving voor de gesubsidieerde werken
Op 10 juli 2008 gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.
Koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de algemene criteria voor de
vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, eerste
lid, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van de artikelen 128,
130 en 135 van de Grondwet bevoegde overheid.
Koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen.
Koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de
toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur
van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend.
Gewijzigd op 1 september 1967, 19 maart 1970, 21 februari 1972, 15 mei 1976,
30 juli 1986, 21 april 1987 en 1 maart 2007.
Ministerieel besluit van 3 november 1969 tot bepaling van de reglementering met
betrekking tot de financiële tussenkomst van de Staat voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen. Gewijzigd op
18 oktober 1971, 20 oktober 1972 en 2 juni 1977.
Ministerieel besluit van 4 september 1978 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 1 juli 1971 tot vaststelling van de maximumkostprijs per bed die in aanmerking moet worden genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 13
december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw
en de apparatuur, de herconditionering, de uitrusting van ziekenhuizen en van
zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend.
Ministerieel besluit van 11 mei 2007 tot vaststelling van de maximumkostprijs die
in aanmerking kan worden genomen voor de betoelaging van nieuwbouwwerken,
uitbreidingswerken en herconditioneringswerken van een ziekenhuis of een dienst.
Nota’s ondertekend door de leden van het Verenigd College belast met het
Gezondheidsbeleid
Nota aan de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van 6 juni 1995. Algemene principes inzake de subsidiëring van werken.

40

Financiering van de ziekenhuisinfrastructuur – Rekenhof, november 2010

Nota aan de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van 13 januari 2003. Algemene principes inzake de subsidiëring van werken.
Richtlijnen van de administratie aan de ziekenhuisinrichtingen
Het werk van de inrichtingen die ressorteren onder de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.
Omzendbrief van 14 september 1999 aan de bouwheren van de inrichtingen die
ressorteren onder de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Boekhoudkundige regelgeving
Ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing
zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 maart 2007 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak.
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Vereffening
Vastlegging

Kredieten

86 %
44 %

1997

73 %
67 %

1998
56 %
96 %

1999
86 %
91 %

2000
97 %
85 %

2001
89 %
65 %

2002
94 %
60 %

2003
77 %
87 %

2004

Aanwendingspercentage van de kredieten

Bijlage 4 – Aanwendingspercentage van de kredieten tussen 1997 en 2009

91 %
97 %

2005
86 %
99 %

2006
95 %
100 %

2007
100 %
99 %

2008

79 %
48 %

2009
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Bijlage 5 – Structuur van de vereffeningen en de vastleggingen

Bedragen (in euro)

September

Oktober

November

December

vereffeningen 2009

vereffeningen 2008

vereffeningen 2007

vereffeningen 2006

vereffeningen 2005

vereffeningen 2004

vereffeningen 2003

vereffeningen 2002

vereffeningen 2001

vereffeningen 2000

vereffeningen 1999

vereffeningen 1998

vereffeningen 1997
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Vereffeningen
Jaar

Januari
– september

Oktober
– december

Vereffeningen van het
4e trimester ten opzichte van
de rest van het jaar

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

3.094.826,71
5.607.748,16
3.729.978,46
8.023.818,65
8.664.250,53
8.493.827,32
11.003.817,86
5.805.441,60
7.354.075,06
13.170.992,14
14.657.098,57
14.218.098,55
11.239.164,47

3.554.307,82
2.523.680,03
3.956.702,92
2.629.951,98
4.746.690,00
5.401.357,50
1.856.717,03
3.053.301,73
6.187.976,87
3.991.749,36
2.682.885,94
3.832.510,39
2.336.869,87

115 %
45 %
106 %
33 %
55 %
64 %
17 %
53 %
84 %
30 %
18 %
27 %
21 %
(bedragen in euro)

Vastleggingen
Jaar

Januari
– september

Oktober
– december

Vastleggingen van het
4e trimester ten opzichte van
de rest van het jaar

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1.993.758,04
7.602.671,30
9.974.615,70
3.936.797,07
13.395.422,40
10.216.149,87
7.137.166,69
9.849.910,36
9.686.202,58
6.568.295,00
11.837.267,57
5.990.608,00
7.281.656,00

833.913,82
1.502.284,34
3.175.045,05
6.965.907,20
2.330.967,60
500.301,24
6.855.975,73
8.797.585,40
9.699.576,22
12.152.606,00
9.632.279,00
13.894.828,00
2.390.987,08

42 %
20 %
32 %
177 %
17 %
5%
96 %
89 %
100 %
185 %
81 %
232 %
33 %
(bedragen in euro)
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110

Psychiatrisch tehuis.

Instituut Vronerode
Sint-Anna Sint-Remiguskliniek
Iris Ziekenhuizen Zuid - Bracops
Kliniek Sans Souci
Instituut Vronerode
Instituut Vronerode
Instituut Vronerode
Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter
Instituut Vronerode
Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell
Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell
Klinieken Leopoldpark
Europa Ziekenhuizen – Sint-Michiel
PVT Wiener110
Iris Ziekenhuizen Zuid - Molière Longchamps
Europa Ziekenhuizen – Sint-Elisabeth
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Universitair Ziekenhuis Brugmann

Inrichtingen
9
2.1
4, blok T2-fase 2
1
5
3
4.2
deel 6
8
4
1
4
1
1
1
2
5
4
6
2
12
11
13
3
1

Perceel

(De ontbrekende stukken zijn aangeduid met een kruisje.)

X
X

X
X

X

X
X

Beslissingen
voorontwerp

Bijlage 6 – Tabel van de voornaamste ontbrekende stukken per dossier

X

X

X

X

Berekening
begrotings
enveloppes

X

X

X

X

X

Bijzonder
bestek

X

X

Analyseverslag
van de offertes

X

X

Beraadslaging
over gunning
van de opdracht

Financiering van de ziekenhuisinfrastructuur – Rekenhof, november 2010

47

Instituut Vronerode
Sint-Anna Sint-Remiguskliniek
Iris Ziekenhuizen Zuid - Bracops
Kliniek Sans Souci
Instituut Vronerode
Instituut Vronerode
Instituut Vronerode
Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter
Instituut Vronerode
Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell
Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell
Klinieken Leopoldpark
Europa Ziekenhuizen – Sint-Michiel
PVT Wiener
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Europa Ziekenhuizen – Sint-Elisabeth
Iris Ziekenhuizen Zuid - Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Iris Ziekenhuizen Zuid – Molière-Longchamp
Universitair Ziekenhuis Brugmann

Inrichtingen

9
2.1
4, blok T2-fase 2
1
5
3
4.2
deel 6
8
4
1
4
1
1
1
2
5
4
6
2
12
11
13
3
1

Perceel

X

Opmetingsstaat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

Kennisgevingen
aan niet in
aanmerking
genomen
inschrijvers
X
X
X

Attesten van
borgtocht

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Attesten van
gedeeltelijke
terugbetaling
van borgtocht

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Bevelen om de
werken te
starten

Bijlage 7 – Antwoord van de ministers
Vertaling
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van Brussel-Hoofdstad
De ministers, leden van het Verenigd College
bevoegd voor het Gezondheidsbeleid
De heer Ignace DESOMER
Voorzitter van het Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL
Brussel, 30 september 2010
Betreft: Uw ontwerpverslag over de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur
door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, toegezonden op
1 september 2010

Meneer de voorzitter,
Naar aanleiding van uw brief van 1 september 2010 in verband met bovenvermeld
ontwerpverslag wensen wij u de volgende opmerkingen mee te delen:
1.

Op bladzijde 4, 3e paragraaf, dient te worden opgemerkt dat het ziekenhuiscentrum Valida een ziekenhuis is dat werd opgericht in de vorm van
een vereniging bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke wet op de
OCMW’s. Daar het ziekenhuis een publiekrechtelijke rechtspersoon is,
ressorteert het dus onder de openbare sector en niet onder de privésector.

2.

Op bladzijde 7, punt 2, kunnen we melden dat sedert begin 2010 regelmatig vergaderingen werden belegd tussen de 5 kabinetten en de administratie om een budgettaire monitoring tot stand te brengen en dat de kwestie
van het encours van de vastleggingen er ter sprake komt.

3.

Punt 3.1.4. op bladzijde 15 werd besproken in de parlementaire commissie
en in de plenaire zitting van de Verenigde Vergadering. We verwijzen dus
naar de debatten die daar werden gevoerd. We nemen overigens goed
nota dat in punt 3.1 van uw ontwerpverslag erop wordt gewezen dat er
grote verschillen zijn naargelang de jaren zowel inzake het gemiddeld percentage van de vastleggingen als inzake het gemiddeld percentage van de
vereffeningen.

4.

Op bladzijde 17, 3e paragraaf, zijn we van oordeel dat het eventueel vastleggen van een vervallenverklaringstermijn voor het voorleggen van de
schuldvorderingen een opportuniteitskwestie is en dat andere denkpistes
mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een betere ondersteuning van de ziekenhuizen door de administratie van de GGC.
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5.

Op bladzijde 20, punt 4.2, nemen we goed nota van de zin “In het alge
meen wordt de reglementering in de onderzochte dossiers nageleefd, en
worden de opdrachten gegund en uitgevoerd in overeenstemming met de
reglementering op de overheidsopdrachten en die op de gesubsidieerde
werken”.

6.

Op bladzijde 22, 4e paragraaf, delen we niet het standpunt dat elke verhoging van de maximumbedragen noodzakelijkerwijze doorgerekend wordt in
de verpleegdagprijs. Het is voor een gefedereerde entiteit immers niet verboden om een hoger maximumbedrag vast te leggen dan dat van de federale overheid, maar het spreekt voor zich dat, wat het door deze overheid
ten laste genomen aandeel betreft, haar administratieve diensten de berekeningen moeten maken op basis van haar eigen maximumbedrag. De
bicommunautaire ziekenhuizen werden normaal ervan op de hoogte
gebracht dat de door de GGC goedgekeurde optrekking van het maximumbedrag tijdens de betrokken periode niet ging worden doorgerekend in het
gedeelte dat door de federale overheid wordt gefinancierd via het budget
van de financiële middelen (vroeger de “verpleegdagprijs”).

7.

Zou het op bladzijde 28, 7e paragraaf, niet omgekeerd zijn? Het advies van
de inspectie van financiën wordt gevraagd voor de facultatieve uitgaven.

8.

Op bladzijde 30, 3e paragraaf, verwijzen we in verband met het encours
van de vastleggingen naar onze 2e opmerking met betrekking tot de budgettaire monitoring die sedert begin 2010 is ingesteld.

9.

Op bladzijde 30, 9e paragraaf, delen we niet het standpunt dat het Verenigd College in 2002 zijn bevoegdheden heeft overtreden die zijn vastgelegd door de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen aangezien het, zoals aangegeven in onze 6e opmerking, voor een gefedereerde
entiteit niet verboden is een aanvullende subsidie toe te kennen voor zover
deze geen weerslag heeft op de financiering door de federale overheid.

10.

Op bladzijde 33 zijn de inrichtingen “Les Jardins de la Mémoire” en “SainteMonique” geen ziekenhuizen maar bejaardentehuizen.

11.

Op bladzijden 40 en 41 is het “PVT Wiener” geen ziekenhuis maar een
psychiatrisch verzorgingstehuis.

Hoogachtend.

Jean-Luc VANRAES (w.g.)
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Benoît CEREXHE (w.g.)
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