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Jaarrekening 2009 van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 
 
Het UZ Gent heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig de wet op de zieken-
huizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met 
voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. Het voorbehoud van de bedrijfsrevisor betreft de 
volledigheid van de geregistreerde leveranciersschulden, de materiële vaste activa, de regi-
stratie van de voorraadbewegingen en het ontbreken van een provisie inzake het negatief 
eigen vermogen van het pensioenfonds UZ Gent OFP. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening met bijzondere aandacht voor de verantwoording van kosten 
eigen aan de werkgever. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
1. Termijn rekeningvoorlegging 
 
De redelijke termijn voor rekeningvoorlegging werd, wegens afwezigheid van regelgeving en 
in afspraak met de bevoegde minister, bepaald op september. De rekening 2009 werd op 
9 maart 2011 aan het Rekenhof bezorgd. De termijn werd bijgevolg ruimschoots overschre-
den, hoewel het UZ Gent zijn rekeningen al op 6 september 2010 aan het IVA Centrale Ac-
counting (IVACA) had overgezonden. 
 
2. Kostennota’s 
 
Bij de controle van de rekening 2009 ging het Rekenhof na in hoeverre de instelling het wer-
ken met kostennota’s reglementeerde, of zij die reglementering ook naleefde en of zij de 
vereiste verantwoordingsstukken kon voorleggen. 
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Het Rekenhof bakende zijn auditwerkzaamheden af tot de volgende kostenrekeningen: 

- Rekening 615110 Recepties en representatiekosten 

- Rekening 615115 Recepties en representatiekosten 

- Rekening 615900 Andere uitgaven administratie 

- Rekening 615907 Werkingskosten public relations 

- Rekening 617068 Pirayesh, Prof. Van Belle 

- Rekening 617075 Marleen Vandeputte 
 
Op de bovenstaande rekeningen werd in totaal 1.474.101,14 euro aangerekend. Het Re-
kenhof onderzocht een willekeurige steekproef van 64 kostennota’s. Dat gaf aanleiding tot 
de volgende vaststellingen: 

- Het UZ Gent beschikt niet over procedures/reglementen betreffende ‘kosten eigen 
aan de werkgever’. Het UZ Gent heeft wel een aantal richtlijnen uitgevaardigd naar 
aanleiding van een brief van het Rekenhof van 7 februari 2006. 

- Het UZ Gent beschikt niet over een standaardformulier dat van toepassing is op de 
volledige instelling. Op het niveau van de pijlers wordt wel eenzelfde formulier ge-
bruikt. 

- Het professionele karakter van de uitgaven is soms onduidelijk. Zo worden kosten 
voor skipas, wellness, kledij (gilets, top, riem,…) en Amex-kaart terugbetaald. 

- Voor lunches ontbreken soms restaurantbonnen, btw-ontvangstbewijzen, motivering 
of korte situatieschets die het professionele karakter aantoont. 

- Dranken, kantoorbenodigdheden,… worden niet centraal aangekocht. 

- Aankopen van relatiegeschenken gebeuren zonder vermelding van de persoon voor 
wie ze zijn bestemd. 

- Sommige personeelsleden ontvangen naast een forfaitaire onkostenvergoeding ook 
een terugbetaling van de werkelijke kosten. 

 
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen: 

- Het UZ Gent dient de bestaande richtlijnen op te nemen in een reglement voor ‘kos-
ten eigen aan de werkgever’ dat op de instelling in haar geheel van toepassing is. 
Dat reglement kan rekening houden met de onderscheiden personeelscategorieën. 

- Het UZ Gent stelt een standaardformulier op voor de terugbetaling van deze kosten. 

- Het beroepskarakter van gemaakte kosten moet duidelijk worden aangetoond. 

- Restaurantkosten in België moeten worden teruggevorderd met originele btw-
ontvangstbewijzen. 

- Als werkgebonden vergaderingen, al dan niet met externen, in een restaurant plaats-
vinden, moet duidelijk worden aangegeven wie de kosten heeft gemaakt, wie de be-
gunstigden waren en voor welke activiteit de kosten werden gemaakt, ongeacht de 
wijze van betaling. 

- Bij de aankopen van relatiegeschenken moet duidelijk worden aangegeven voor wie 
ze zijn bestemd en of die begunstigden al dan niet behoren tot het personeelskader. 

- Aankopen van dranken, kantoormeubilair en computermateriaal dienen centraal te 
gebeuren met het oog op prijsvoordelen. De raad van bestuur keurde op 5 juli 2010 
in het kader van het BILUKA-project de centralisatie van de aankopen goed, voor zo-
ver het geraamde bedrag hoger ligt dan 1.250 euro (btw niet inbegrepen). Het Re-
kenhof is van oordeel dat dit bedrag vrij hoog is voor aankopen zoals dranken. 

- Het UZ Gent moet duidelijk bepalen waarvoor de forfaitaire kostenvergoeding wordt 
toegekend. 
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Het UZ Gent deelde mee dat het de bestaande richtlijnen verder zal formaliseren, waar no-
dig zal aanvullen en verder zal uitbouwen tot een nieuw reglement. Het verplichte gebruik 
van een standaardformulier zal hiervan integraal deel uitmaken. Dat reglement zal eveneens 
een striktere opvolging mogelijk maken van het beroepsmatige karakter van de uitgaven en 
van de aankoop van relatiegeschenken. In het reglement zal eveneens duidelijk worden op-
genomen welke kosten via de forfaitaire kostenvergoeding worden gedekt. Daardoor zal het 
UZ Gent tegemoetkomen aan bovenstaande opmerkingen en aanbevelingen. Het Rekenhof 
zal toezien op de opvolging ervan bij een volgende rekeningencontrole. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de afgevaardigd bestuurder van het UZ Gent bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.594.467 B2, is als bijlage gevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kan-
sen en Brussel, alsook naar de afgevaardigd bestuurder, de voorzitter van de raad van be-
stuur en de regeringscommissaris van het UZ Gent. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
Bijlage: 1 kopie van brief 


