
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2014 van de Universiteit Gent (UGent) 
 
 
Mevrouw de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof heeft met toepassing van artikel 43, §2, van de wet van 27 juli 1971 op de  
financiering en de controle van de universitaire instellingen, zijn visum gehecht aan de 
jaarrekening 2014 van de UGent. 
 
De UGent heeft haar jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de boekhouding, de 
jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle van de universiteiten in de Vlaamse  
Gemeenschap. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij die 
jaarrekening. De universiteit biedt alleen contractuele medewerkers met een contract van 
onbepaalde duur een aanvullende pensioenverzekering aan. Zij onderhandelt momenteel 
om de discriminatie met de medewerkers met een contract van bepaalde duur weg te wer-
ken. Wegens de onmogelijkheid dit risico precies in te schatten, heeft zij daarvoor geen 
voorziening aangelegd en alleen een toelichting verstrekt. Deze toelichting is volgens de 
bedrijfsrevisor echter onvolledig bij gebrek aan een indicatie van de mogelijke impact van 
het risico. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Het Rekenhof heeft bij 
zijn rekeningencontrole 2014 bijzondere aandacht besteed aan de toepassing van ESR2010. 
Het zal over dit onderzoek verslag uitbrengen in het rekeningenboek 2014 aan het Vlaams 
Parlement. 
 

Mevrouw H. Crevits 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering 
en Vlaams minister van Onderwijs 
Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15 
1210 BRUSSEL 
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Een kopie van deze brief gaat naar de viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, en naar de rector, de voorzitter van 
de raad van bestuur en de regeringscommissaris bij de UGent. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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