
 
Boekjaar Voorgaand boekjaar

(in duizenden euro’s) (in duizenden euro’s)

2009 2008

20/28 88.118 84.160

I. Oprichtingskosten…………………………………………… 20

II. Immateriële vaste activa……………………………………… 21 3.364 3.568

III. Materiële vaste activa………………………………………… 22/27 84.732 80.574

A. Terreinen en gebouwen………………………………22 34.115 33.234

B. Materieel voor medische uitrusting……………………. 23 32.452 29.530

C.
 24 18.165 17.810

D. Huur-financiering en soortgelijke rechten ………….. 25

E. Overige materiële vaste activa ………………………26

F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen………. 27

IV. Financiële vaste activa……………………………………… 28 22 18

29/58 195.775 194.105

V. Vorderingen op meer dan één jaar………………………… 29 2 3

A. Vorderingen voor prestaties …………………………… 290

B. Overige vorderingen …………………………………… 291 2 3

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering …………………. 3 8.241 7.860

A. Grondstoffen en leveringen…………………………….. 31 8.241 7.860

B. Vooruitbetalingen op voorraad inkopen…………….. 36

C.  Bestellingen in uitvoering…..………………………. 37

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar……………………… 40/41 149.084 152.690

A.      Vorderingen voor prestaties ………………………Vorderingen voor prestaties………………...…………. 40 126.940 126.794

 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

VASTE ACTIVA

Materieel voor niet-medische uitrusting en
meubilair……………………………………………

VLOTTENDE ACTIVA

Codering

Afdeling 1.

BALANS NA VERWERKING

ACTIVA

1.



Boekjaar Voorgaand boekjaar
(in duizenden euro’s) (in duizenden euro’s)

 
1. Patiënten………………………………………… 400 6.580 7.689

 
2. Verzekeringsinstellingen ……………………………. 402 97.427 103.083

 
3.  Inhaalbedragen …………………………………….. 403 5.341 4.354

 
4. Te innen opbrengsten……………………………. 404 17.592 11.668

 
5. Overige vorderingen voor prestaties …………… 406/409

 
B. Overige vorderingen …………………………………….. 41 22.144 25.896

 
1. Geneesheren, tandartsen, verplegend

personeel en paramedici ………………………… 415
 

2. Overige ……………………………………………. 41x 22.144 25.896

 
VIII. Geldbeleggingen …………………………………………… 51/53 1.802 2.040

 
IX. Liquide middelen …………………………………………… 54/58 35.367 28.818

 
X. Overlopende rekeningen      ………………………………. 490/1 1.279 2.694

 

 20/58 283.893 278.265
 

79.670 72.509

 

I. Dotaties, inbreng en giften in kapitaal …………………. 10 443 443

II. Herwaarderingsmeerwaarden  …………………………… 12

III. Réserves  ……………………………………………………. 13 23.066 23.066

 
A. Wettelijke reserves……………………………………… 130

 
B. Niet-beschikbare reserves ……………………………… 131

 
C. Beschikbare reserves ………………………………….. 133 23.066 23.066

 

IV. Overgedragen resultaat…………………………………….. 14 31.207 22.392

OV Belgische Staat 23.506 25.108

V. Investeringssubsidies ……………………………………….. 15 1.448 1.500

 
VI.       Sluitingspremies  Sluitingspremies……………………………………………. 18

VII. Voorzieningen voor risico’s en kosten …………………… 16 18.821 15.210

 
1.  Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke  

verplichtingen rechten………………………….. 160 7.912
 

2. Voorzieningen voor grote onderhoudswerken…………. 162 8.120
 

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15-18

 TOTAAL DER ACTIVA  

Codering

2.



Boekjaar Voorgaand boekjaar
(in duizenden euro’s) (in duizenden euro’s)

3. Voorzieningen voor achterstallige bezoldigingen………. 163

4. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten………… 164/169 2.789

SCHULDEN 17/49 185.402 190.546

VIII. Schulden op meer dan één jaar…………………………. 17 23.529 26.389

A. Financiële schulden………………………………….. 170/4 20.022 22.882

1. Achtergestelde leningen …………………………170

2. Niet-achtergestelde leningen ……………………171

3. Schulden voor huur, financiering en
soortgelijke ………………………………………… 172

4. Kredietinstellingen …………………………………. 173 20.022 22.882

5. Overige leningen ……………………………………. 174

B. Handelsschulden ……………………………………….. 175

C. Voorschotten FOD Volksgezondheid ……………… 177 3.507 3507

D. Borgtochten ontvangen in contanten ……………….. 178

E. Diverse schulden ………………………………………… 179

IX. Schulden op ten hoogste één jaar …………………………. 42/48 127.232 134.903

A.      Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 
jaar vervallen …………………………………………………….. 42 2.860 2.860

B. Financiële schulden ……………………………………. 43 65.427 74.565

1. Kredietinstellingen …………………………………. 430/4 65.427 74.565

2. Overige leningen ……………………………………. 435/9

C.       Lopende schulden Lopende schulden ………………………………………. 44 34.938 30.936

1. Leveranciers ………………………………………… 440/4 34.729 30.766

2. Geneesheren, tandartsen, verplegend 
personeel en paramedici afronding ……………..445 209 170

3. Diverse lopende schulden …………………………. 449

D.      Ontvangen vooruitbetalingen Ontvangen vooruitbetalingen …………………………. 46

E.       Schulden met betrekking tot belastingen,  bezoldigingen en sociale lasten 
45 21.103 23.024

1. Belastingen …………………………………………. 450/3 7.575 8.623

Schulden met betrekking tot belastingen,  
bezoldigingen en sociale lasten ……………………..

Schulden op meer dan één jaar die binnen het

Codering

3.



Boekjaar Voorgaand boekjaar
(in duizenden euro’s) (in duizenden euro’s)

 
2. Bezoldigingen en sociale lasten ………………… 454/9 13.528 14.401

F. Overige schulden …………………………………….. 47/48 2.904 3.518

1. Schulden voortvloeiend uit de bestemming van   
het resultaat ……………………………………………. 47

2. Deposito’s van patiënten ontvangen in
contanten ……………………………………….  481 509 555

 
3.        Borgtochten Borgtochten ………………………………………. 488 131 115

 
4.        Andere diverse schulden Andere diverse schulden ……………………….. 489 2.264 2.848

 

X. Overlopende rekeningen ………………………………….. 492/3 34.641 29.254

      TOTAAL DER PASSIVA 10/49 283.893 278.265

I. Bedrijfsopbrengsten …………………………………………… 70/74 481.288 449.458

A. Omzet ……………………………………………………….. 70 427.091 400.786

1. Verpleegdagprijs ……………………………………. 700 158.731 148.702

2. Geraamd inhaalbedrag van het lopend
boekjaar …………………………………………. 701 -100 1.293

3. Supplementen kamers ……………………………… 702 1.516 1.387

4. Forfaits conventies R.I.Z.I.V. ……………………….. 703 15.155 13.612

5. Nevenproducten …………………………………. 704

6. Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde
producten ……………………………………….

705 78.017 72.536

7. Honoraria …………………………………………. 708/709 173.772 163.256

B. Geactiveerde interne produktie ……………………… 72

C. Andere bedrijfsopbrengsten ………………………… 74 54.197 48.672

1. Bedrijfssubsidies …………………………………. 740 13.184 12.677

2. Overige …………………………………………….. 742/9 41.013 35.995

II. Bedrijfskosten   ……………………………………….(–) 60/64 (472.209) (440.368) 

A. Voorraden en leveringen ……………………………… 60 118.448 109.601

1. Aankopen ………………………………………….. 600/8 118.887 110.534

2. Voorraadwijzigingen (toename +,
afname –) ………………………………………. 609 -439 -933

B. Diensten en bijkomende leveringen …………………61 66.215 62.371

Afdeling 2.

RESULTATENREKENING

Codering

4.



Boekjaar Voorgaand boekjaar
(in duizenden euro’s) (in duizenden euro’s) 

1.  Andere diensten en bijkomende leveringen ……….. 610/616 60.767 57.371

2. Uitzendkrachten en personen ter beschikking 
gesteld van het ziekenhuis………………………. 617 1.506 1.335

 
3. Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke 

verzekeringen, ouderdoms-en 
overlevingspensioenen van bestuurders, 
zaakvoerders, werkende vennoten en 
bedrijfsleiders die niet worden toegekend uit 
hoofde van een arbeidsovereenkomst ………….. 618

 
4. Bezoldigingen voor geneesheren, tandartsen, 

verplegend personeel en paramedici ……..…….619 3.942 3.665
 

C. Bezoldigingen en sociale lasten …………………………….. 62 263.170 249.122

1. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale  
voordelen voor het medisch personeel ………….. 620 0 58.670 54.295

2. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale
voordelen voor het overige  personeel ……………. 620 x 162.143 152.656

3. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekering
voor het medisch personeel ………………………….. 621 0 9.183 8.428

4. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekering
voor het overig personeel ………………………….. 621 x 27.589 28.951

5. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke
verzekeringen voor het medisch personeel …………. 622 0

6. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke
verzekeringen voor het overige personeel …………. 622 x 1.315 1.228

7. Andere kosten voor personeel voor het medisch
personeel ………………………………………………. 623 0 1.866 688

8. Andere kosten voor personeel voor het overige
personeel ………………………………………………. 623 x 1.963 1.835

9. Ouderdoms- en overlevingspensioen  voor het
medisch personeel ……………………………………… 624 0

10.Ouderdoms- en overlevingspensioen  voor het
overige personeel …………………………………………. 624 x

11.Loonvoorzieningen voor het medische
personeel …………………………………………………. 625 0 441 1.041

12.Loonvoorzieningen voor het overige
personeel ………………………………………………….. 625 x

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële  
vaste activa …………………………………………….. 630 16.237 14.542

E. Andere waardeverminderingen ……………………… 631/4 1.431 910

F. 1. Voorzieningen voor pensioenen en
soortgelijke verplichtingen ……………………………… 635

2. Voorzieningen voor grote herstellingswerken,
onderhoudswerken, overige risico's………………… 636/637 3.580 968

Codering

5.



Boekjaar Voorgaand boekjaar
(in duizenden euro’s) (in duizenden euro’s)

G. Overige bedrijfskosten …………………………………… 64 3.128 2.854

1. Bedrijfsbelastingen ……………………………….….. 640 577 702

2. Overige bedrijfskosten ……………………………..…. 642/8 2.551 2.152

3.  Exploitatiekosten geactiveerd als
herstructureringskosten ………………………… 649

III. Bedrijfswinst   ……………......……………………….(+) 70/64 9.079 9.090

Bedrijfsverlies  ……………………..………………...(-) 64/70

IV. Financiële opbrengsten …………..………..………..………. 75 702 783

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa ……...……..……. 750

B. 1. Opbrengsten uit vlottende activa  ……………………... 751 561 712

2. Meerwaarden op de realisatie van
vlottende activa ……………………………….…

752

C. Subsidies in kapitaal en intresten ………..…………….…. 753 52

D. Andere financiële opbrengsten ………...………………… 754/759 89 71

V. Financiële kosten  ……………….…….…..………….(-) 65 (657) (730) 

A. Kosten voor investeringsleningen ………………...……… 650 532 595

B. 1. Waardevermindering op vlottende activa :     
toevoegingen ……………………………………. 6510

2. Waardevermindering op vlottende activa : 
terugnemingen …………..……………………… 6511

C. 
652

D. 654/655 1 1

E. Kosten voor kredieten op korte termijn ……….…...…….. 656 8

F. Diverse financiële kosten ……………...…….…………… 657/9 116 134

VI. Courante winst ………………………………….……(+)  70/65 9.124 9.143

Courante verlies ……………………………..……….(-) 65/70

VII . Uitzonderlijke opbrengsten ………………………………… 76 11.629 13.643

A.

760

Terugneming van afschrijvingen en van 
waardeverminderingen op immateriële en        
materiële vaste activa ………...……...…………….

Minderwaarden op de realisatie van vlottende
activa ……………………………………………….

Koers- en omzettingsverschillen van
deviezen ……………………….……..……….…….

Codering

6.



Boekjaar Voorgaand boekjaar
(in duizenden euro’s) (in duizenden euro’s)

 
B.

761

C.
762

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa  ……..  763

E.
764/8

F. 769 6.273 8.557

G. 
5.356 5.086

VIII. Uitzonderlijke kosten ………………..……………….(-) 66 (11.938) (9.367) 

A.

660

B.
661

C. 
662 22

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa …………. 663 2

E. Andere uitzonderlijke kosten van het boekjaar …………… 664/8 881 38

F. Kosten met betrekking tot vorige boekjaren …………….. 669 5.699 4.221

G. 5.356 5.086

IX. Winst van het boekjaar …………..…………………(+)  70/66 8.815 13.419

Verlies van het boekjaar …………….……………....(-)  66/70 (                                ) (                                )

Bestemmingen en voorheffingen ……….…………………. 

A. Te bestemmen winstsaldo …………………………… (+) 70/69 8.815 13.419

Te verwerken verliessaldo …………………………….( 69/70

1. Te bestemmen winst van het boekjaar ……………..(+) 70/66 13.419

Te verwerken verlies van het boekjaar ……………. ( 66/70

2. Overgedragen winst van het vorige
boekjaar  ………………………………..…....(+) 790 22.392

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar ……..( 690

B. Onttrekking van de eigen middelen ……………...………. 791/2

1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ……….....…. 791

Naar resultaat geboekte bedragen + 
overdracht Belg. Staat ……………………………….

Waardeverminderingen op financiële vaste
activa ……………………………………………….

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en
kosten ……………………………………………….

 Naar resultaat geboekte bedragen+ overdracht  
Belgische Staat………………………………………

Uitzonderlijke afschrijvingen en 
waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa ……………

Andere uitzonderlijke opbrengsten van het
boekjaar ……………………………………………

Opbrengsten met betrekking tot vorige
boekjaren ……………………………………………

Terugneming van waardeverminderingen op
financiële vaste activa ……………………………….

Codering

Terugnemingen van voorzieningen voor
uitzonderlijke risico’s en kosten …………………….

7.



Boekjaar Voorgaand boekjaar
(in duizenden euro’s) (in duizenden euro’s)

2. aan de reserves …….……………………………………. 792

C. Toevoeging aan de reserves  …………….……......(-) 691/2

D. Over te dragen resultaat: …...………………………… 

1. Over te dragen winst ………...…….………….(-)  693 31.207 22.392

2. Over te dragen verlies ………………..……………. (+) 793

E. Tussenkomst van de derden in het verlies ………..…… 794

Codering

8.



I.     Staat van de oprichtingskosten en van de immateriële en financiële vaste activa

Codering (in duizenden euro’s) Codering (in duizenden euro’s) Codering (in duizenden euro’s)

a) Aanschaffingswaarde:        
Op het einde van het vorig boekjaar……….…………………………… 752 5.622 18
Mutaties van het boekjaar ………………………………………….. (+) 1.530 +16
Mutaties van het boekjaar ………………………………………….. (-) -12

Op het einde van het boekjaar …………………………………….  752 7.152 22

b) Meerwaarden :
Op het einde van het vorig boekjaar……….…………………………… 
Mutaties van het boekjaar ………………………………………….. (+)
Mutaties van het boekjaar ………………………………………….. (-)

Op het einde van het boekjaar …………………………………….  

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen :
Op het einde van het vorig boekjaar……….……………………………(-) 752 2.054
Mutaties van het boekjaar ………………………………………….. (+) 1.734
Mutaties van het boekjaar ………………………………………….. (-)

Op het einde van het boekjaar ……………………………………. (-) 752 3.788

d) Niet opgevraagde bedragen :
Op het einde van het vorig boekjaar……….……………………………(-)
Mutaties van het boekjaar ………………………………………….. (+)
Mutaties van het boekjaar ………………………………………….. (-)

Op het einde van het boekjaar …………………………………….  0 0 0

Netto geboekte waarde op het einde van het boekjaar………..  0 3.364 22
…(a) + (b) – (c) – (d)            

9.

   Oprichtingskosten

   (rubriek 20 van het activa)

Afdeling 3.

   Financiële vaste activa

   (rubriek 28 van het activa)

   Immateriële vaste activa

   (rubriek 21 van het activa)



II.      Staat van de materiële vaste activa, in duizenden euro’s (rubriek  22 tot 27 van de activa) :

 

1. Terreinen en 
gebouwen

2. Materieel voor 
medische uitrusting

3. Materieel voor niet-
medische uitrusting 

en meubilair

4. Huur-financiering en 
soortgelijke rechten

5. Andere materiële 
vaste activa

6. Vaste activa in 
aanbouw en 

vooruitbetalingen

(rubriek 22) (rubriek 23)  (rubriek 24) (rubriek 25) (rubriek 26) (rubriek 27)

a) Aanschaffingswaarde:        
Op het einde van het vorig boekjaar……….…………………………… 76.784 91.889 45.865
Mutaties van het boekjaar …………………………………………..(+) 7.043 12.828 4.478
Mutaties van het boekjaar …………………………………………..(-) -2.889 -5.959 -2.587

Op het einde van het boekjaar …………………………………….  80.938 98.758 47.756 0 0 0

b) Meerwaarden :
Op het einde van het vorig boekjaar……….…………………………… 
Mutaties van het boekjaar …………………………………………..(+)
Mutaties van het boekjaar …………………………………………..(-)

Op het einde van het boekjaar …………………………………….  0 0 0 0 0 0

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen :
 Op het einde van het vorig boekjaar……….……………………………(-) 43.550 62.359 28.055

Mutaties van het boekjaar …………………………………………..(+) 5.901 9.864 4.124
Mutaties van het boekjaar …………………………………………..(-) -2.628 -5.917 -2.588

Op het einde van het boekjaar ……………………………………. (-) 46.823 66.306 29.591 0 0 0

d) Netto geboekte waarde op het einde van het boekjaar………..  34.115 32.452 18.165 0 0 0
…(a) + (b) – (c)   

 

waarvan :

terreinen en gebouwen……………………………   252
          

Materieel voor medische
uitrusting………………………………………………   253
Materieel voor niet medische uitrusting
en meubilair……….…………………..…………...   254

10.

Codering



 

III.  Gewaarborgde schulden (begrepen in de rubrieken 17 en 42/48 van het passief) : 
 
 

 
Schulden (of een deel van de schulden)gewaarborgd 

door 

  
 

 
 Codering  

1.  Belgische 
overheids-
instellingen 

 
2. Zakelijke 
zekerheden 

gesteld op de 
activa van de 
onderneming 

 
3.  Derden 

Financiële schulden : 
 

1. Kredietinstellingen, schulden voor 
huur, financiering en 
soortgelijke………………… 

 
2. Overige leningen……………… 
 

Diverse schulden……………………….. 

  
 
 
 

…………… 
 

           22.882 
 

…………… 
 

 
 
 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

 
 
 
 

………… 
 

………… 
 

………… 
 

 
Totaal…………………………………... 

 
 

 
22.882 

 
……………… 

 
………… 

 
 
 

IV.  Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten : 
 

 
  

Codering 
 

Boekjaar 

 
1. Belastingen ( rubriek 450/3 van het passief : 
 

a) vervallen fiscale schulden………………………………. 
 
b) niet vervallen fiscale schulden…………………………... 

 
c) geschatte fiscale schulden………………………………. 

 
 

2. Bezoldigingen en sociale lasten (rubriek 454/9 van het passief) : 
 

a) Vervallen schulden t.o.v. de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid……………………………………………….. 

 
b) Niet vervallen schulden t.o.v. de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid………………………………………………. 
 
 

3. Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale 
lasten……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
451/453 
 
 
 
 
 
 
 
 
454 
 
 
454 
  
 
 
455/459 

 
 
 
 
 

 
7.575 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

808 
 
 
 

12.720 

 

 11.



 

Resultaten rekening per definitieve kostenplaatsen

 Definitieve kostenplaatsen
Kosten Opbrengsten Negatief saldo Positief saldo

1. Verplegingsdiensten :

 van 200

 tot
 
 499
 
 Subtotaal………………… ……………………– ……………………– ……………………– ……………………–
 

2. Medisch-technische diensten 

van  500

tot 

829

Subtotaal ……………… ……………………– ……………………– ……………………– ……………………–
    

3. Apotheek……………... ……..……………… ……..……………… ……..……………… ……..………………

4. Consultaties….……… ………..…………… ………..…………… ………..…………… ………..……………

5. Niet-ziekenhuisactiviteiten :
ziekenhuisactiviteiten :

van  900

tot

999

Subtotaal ……………… ……………………– ……………………– ……………………– ……………………–

6. Algemeen totaal ……………..……… ………………… ………………… ……………...………

Afdeling 4.

V. Personeel en personeelslasten, in duizenden euro’s, behalve 1 : 
 

 
  

Codering 
 

Boekjaar 
 
1. Gemiddeld personeelseffektief (voltijdse betaalde equivalenten)… 
 
2. Personeelslasten (rubriek 62 + rubriek 6692) : 

 
a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen……… 
 
b) Werkgeversbijdragen sociale verzekeringen…………… 

 
c) Andere personeelslasten………………………………… 
 
d) Pensioenen ……………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

620 
 

621 
 

622/3 

 
4.465,23 

 
 
 

220.813 
 

36.772 
 

5.585 

 
 

 12.



Afdeling 5. 
 
 

Formaat voor de aanvullende inlichtingen die aan Nationale Bank van België door VZW moeten verzonden worden 

 
 1) Te verzenden cijfergegevens :  

 
a) materiële vaste activa die volle eigendom zijn van de vereniging 
 

Bedrag                   
terreinen :  ……………………………………………………………….... ………………………...
gebouwen :  ……………………………………………………………..… ………………………...
bebouwde terreinen: ……………………………………………………..... ………………………...
overige zakelijke rechten op onroerende goederen ……………………..… ………………………...
grote herstellingswerken en groot onderhoud …………………………..… ………………………...
inrichting van de gebouwen : ……………………………………………. ………………………...
materieel voor medische uitrusting: ……………………………………… ………………………...
meubilair:……………………………………………………………………       ………………………...
materieel: ………………………………………………………………..… ………………………...
rollend materieel:……………………………………………………..….... ………………………...
materieel en meubilair voor informatieverwerking:………………………...   ………………………...
overige materiële vaste activa :…………………………………………….. ………………………...

 
b) financiële vaste activa  
 

deelnemingen in verbonden vennootschappen :……………………………. ………………………...
overige deelnemingen………………………………………………………. ………………………...

 
c) schenkingen en legaten met terugnemingsrecht 
 

 
 

voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht …….. ………………………...
 
 

2) Lijst van de verbonden entiteiten 
 

  
   a)     lijst van de vennootschappen waarin de vereniging een deelneming bezit alsmede van de 
vennootschappen waarin de vereniging maatschappelijke rechten ten belope van ten minste 10% van 
het geplaatste kapitaal bezit : 

 
 

 
Ondernemingsnummer 

 
Naam 

 
Maatschappelijke 

reden 

 
% 

 
Kostenplaat Code                                                                                        
niet-ziekenhuisactiviteit 

…………………… ……………………………. ………………… ……… …………………………... 
…………………… ……………………………. ………………… ……… …………………………... 
…………………… ……………………………. ………………… ……… …………………………... 
…………………… ……………………………. ………………… ……… …………………………... 
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      b)    lijst van de entiteiten waarvoor de vereniging onbeperkt aansprakelijk is in de hoedanigheid 

van onbeperkt aansprakelijke vennoot of onbeperkt aansprakelijk lid 
 
 
 
 
 

 
Ondernemingsnummer 

 
Naam 

 
Maatschappelijke reden 

 

 
Kostenplaat Code                                                                                        
niet-ziekenhuisactiviteit 

……………………… ……………………………. …………………………… …………………………...
……………………… ……………………………. …………………………… …………………………...
……………………… ……………………………. …………………………… …………………………...
……………………… ……………………………. …………………………… …………………………...

 
          

                c)     lijst van de andere verbonden entiteiten 
 

 
 

Ondernemingsnummer 
 

Naam 
 

Maatschappelijke reden 
 

 
Kostenplaat Code                                                             
niet-ziekenhuisactiviteit 

……………………… ……………………………. …………………………… …………………………...
……………………… ……………………………. …………………………… …………………………...
……………………… ……………………………. …………………………… …………………………...
……………………… ……………………………. …………………………… …………………………...

 
 
 

   3)      detail van waarderingsregels (indien nodig)  
……………………………………………………………………………………. 
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                SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS 
 

 
 
Het Universitair Ziekenhuis Gent volgt de wettelijke bepalingen van de boekhoudwetgeving, zoals 
voorgeschreven door de Koninklijke Besluiten. :  
 

- nummer 407 van 18 april 1986 tot wijziging en aanvulling van de wet van 23 december 1963 op 
de ziekenhuizen 

 
- van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimum indeling van het algemeen rekening- 

stelsel voor de ziekenhuizen; 
 

- van 14 december 1987 betreffende de jaarrekening van de ziekenhuizen. 
 
 
 
1. Oprichtingskosten 
 
 Oprichtingskosten worden afgeschreven op drie jaar, zijnde 33%, het eerste jaar wordt 
                    op 34%  gebracht. 
 
 
2. Materiële vaste activa 
 

       De in de balans opgenomen materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen                         
       aanschaffingswaarde. 
 
       De bijkomende kosten (zoals niet-terugbetaalbare belastingen, transportkosten) worden 
       mee geactiveerd en afgeschreven aan hetzelfde ritme als het hoofdbestanddeel. 
 
       De investeringen waarvan de eenheidskostprijs lager ligt dan 1.250 EUR, worden niet 
       opgenomen in het actief, maar geboekt onder de desbetreffende kostenrekening. 
 

 
3. Afschrijvingsregels 
 
                    De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven.  De afschrijvingen worden het    
                    eerste afschrijvingsjaar reeds voor een vol jaar genomen. 
                     
                    De afschrijving neemt een aanvang op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar tijdens 
                    hetwelk de installatie of uitrusting effectief in exploitatie wordt genomen. 
                      
         Indien de afschrijvingsperiode 33 jaar bedraagt of 3% per jaar, wordt dit het eerste jaar 
                    respectievelijk op 4% gebracht.  

  
De materiële vaste activa worden afgeschreven aan : 
 
-  gebouwen       3% 
- medische uitrusting      20% 
-   niet-medische uitrusting      10% 
-  rollend materiaal       20% 
- aankoopkosten        10% 
- grote onderhoudswerken       10% 
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De aankoopprijzen vanaf 1 januari 1989 worden afgeschreven aan : 
 
- gebouwen        3% 
-  overige zakelijke rechten op onroerende goederen    3% 
- inrichting van de gebouwen      3% 
- materieel voor medische uitrusting      20% 
- materieel voor niet-medische uitrusting    10% 
- rollend materieel       20% 
-  materieel en meubilair voor informatieverwerking   20% 
- grote herstellingswerken en groot onderhoud    10% 
- toepassingssoftware      33% 
- systeemsoftware       20% 
 

 
4. Voorraden 
 
 De voorraden van de medische producten worden gewaardeerd aan de laatste (officieel 

toegekende) RIZIV-prijs. 
 De andere voorraden (die in het voorraadsysteem Axapta worden opgevolgd), worden gewaardeerd 

volgens het voortschrijdend gemiddelde. 
 

 
5. Vorderingen, schulden, geldbeleggingen en liquide middelen 
 
 Deze vermogensbestanddelen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. 
 Eventuele minderwaarden worden geboekt na evaluatie door de Raad van Bestuur. 
 
 
6.Voorzieningen voor risico’s en kosten 
 
 Voor alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens 
 het boekjaar of tijdens voorgaande boekjaren, wordt een passende voorziening gevormd na 

evaluatie door de Raad van Bestuur. 
  
7. Overlopende rekeningen  
 
 Worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde en in de balans 
 opgenomen. 

 
- de pro rata van de kosten en opbrengsten die overlopend zijn naar één of meerdere
 volgende boekjaren; 
 
- de pro rata van te innen opbrengsten en te betalen kosten in een volgend boekjaar, 

          maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar.  
 
8. Milieu 
 

Wanneer een milieuproblematiek met daaruit voortvloeiende verplichtingen zich voordoet,                                           
zal op dat moment een provisie voor de kosten aangelegd worden.  
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9. Asbest 
 
                    Voor de asbestproblematiek werd een financiering door de overheid geregeld. 

Naast deze financiering door de overheid, wordt door het UZ Gent jaar na jaar, een bijdrage 
voorzien in de investeringsbegroting, naargelang de kosten zich voordoen. 
 

10. CO2-rechten 
 
De CO2-rechten worden geboekt volgens Advies 179/1 van 26 november 2008, uitgevaardigd 
door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. 
Er werd geopteerd voor de “netto-methode” : enkel de aan- en verkopen van emissierechten 
worden geboekt, alsook de voorziening die overeenstemt met het verschil tussen de voor het 
boekjaar toegewezen emissierechten en de rechten die nodig zijn in verhouding tot de effectieve 
uitstoot (gewaardeerd aan “reëele waarde”). 
De opbrengsten van de CO2-rechten worden aangewend voor milieu en uzg-evenementen. 
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   TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 
       VAN HET UZ GENT PER 31/12/2009 
                   = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
- RSZ-geschil 
 
Het bedrag van 2.610.870,44 euro dat vermeld is in de toelichting van jaarrekening 2008, is in boekjaar 2009 in totaliteit 
ontvangen, waardoor het RSZ-dossier gesloten is. 
 
- Defiscaliseringsmaatregel 
 
Het UZ Gent heeft ingevolge de defiscaliseringsmaatregel in boekjaar 2009 een bedrag van  
3.790.054,11  euro gerecupereerd. 
Ingevolge een beslissing van een commissie die werd opgericht in opdracht van het Directiecomité,  o.l.v. de Hoofdarts, 
mogen deze fondsen aangewend worden voor verwerving, én voor het maken van kosten in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
- Financiële vaste activa, rubriek 28 
 
In de rubriek Financiële vaste activa, zit voor 5.729,88 euro een deelneming in de Stadskliniek Lokeren vervat.  De inbreng 
van het UZ Gent vertegenwoordigt twee promille 
van het totale kapitaal van de vereniging. 
 
-  Investeringen 3e pijler – afwijking op boeking vaste activa   
 
In de 3e pijler UZ Gent worden de investeringen onmiddellijk in kost genomen.  
 
-  Dubieuze debiteuren 
 
Het UZ Gent is voor de berekening van de provisie voor dubieuze debiteuren, vanaf boekjaar 2009, overgeschakeld naar 
een berekeningsbasis die gebaseerd is op historische gegevens (i.p.v. op basis van forfaitaire percentages in het verleden). 
Deze nieuwe en verbeterde inschattingsmethode geeft voor boekjaar 2009 een verhoging van de provisie voor dubieuze 
debiteuren van 455.000 euro. 
 
- Gelijkwaardigheid ziekenhuisboekhouding met algemene boekhoudregels 
 
Het UZ Gent past terecht het KB van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen toe als stelsel inzake 
financiële verslaggeving. 
 
- Provisie grote werken 
 
Ingevolge insijpelende regen en wind in de gevels van K12, dringen er zich op korte termijn herstellingsmaatregelen op. 
In het kader van deze werken die moeten uitgevoerd worden, werd er in het boekjaar 2009 een provisie van 3,5 miljoen 
euro aangelegd voor gevelwerken K12. 
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- Pensioenfonds 
 
Ten behoeve van de statutaire werknemers van het UZ Gent werd een pensioenfonds opgericht. De financiering 
van het Pensioenfonds UZ Gent OFP bestaat uit bijdragen van de werknemers (7,5%) en werkgever (8,86% ).  
 
Omwille van de uitzonderlijk slechte omstandigheden op de aandelen- en vastgoedmarkten in 2008 was er, per 
einde 2008, binnen het Pensioenfonds UZ Gent OFP ten opzichte van de technische voorzieningen (berekend op 
ABO-basis met een buffer van 20%, en inclusief de solvabiliteitsmarge) een tekort aan vermogen ontstaan van 
43,47 miljoen euro.   
Bij de CBFA werd een herstelplan ingediend. Hierin wordt aangetoond dat het tekort kon worden weggewerkt 
tegen einde 2018. Het herstelplan werd door de CBFA goedgekeurd op 30 juni 2009. 
 
De IBP wenste het tekort aan dekking echter binnen een kortere periode (bij voorkeur over vijf jaar) weg te 
werken. In dat licht werden contacten gelegd met enerzijds het kabinet van de Vlaamse Minister van Begroting, 
Financiën en Ruimtelijke Ordening en het kabinet van de Vlaamse Minister-president en anderzijds de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid.  
Vanwege de eerste werd vernomen (niet schriftelijk bevestigd) dat het UZ Gent in het najaar 2009 een voorstel 
tot budgetfiche mocht neerleggen met het oog op het verkrijgen van een speciale dotatie ten behoeve van het 
pensioenfonds. Na de verkiezingen van juni 2009 bleef deze piste evenwel verder onbeantwoord. 
De tweede stelde dat werd uitgezocht of een wijziging van de wetgeving mogelijk was zodat het UZ Gent, naar 
analogie met de publieke ziekenhuizen aangesloten bij RSZ-PPO, verhoogde werkgeversbijdragen voor pensioenen, die het 
effectief heeft betaald, via het budget financiële middelen zou kunnen recupereren. Een wetswijziging bleek echter niet 
evident en moeilijk haalbaar; na verdere gesprekken werd aangeraden de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
rechtstreeks aan te schrijven met de vraag of de mogelijkheid bestond tot een tussenkomst in de werkgeverslasten voor 
pensioenen via het BFM. Het schrijven werd tot op heden nog niet beantwoord. Het UZ Gent blijft deze piste, die voor een 
structurele verhoogde werkgeversbijdrage voor pensioenen zou zorgen zonder de financiële toestand van het ziekenhuis aan 
te tasten, verder levendig houden. 
 
Dankzij een  rendement van ruim 21% behaald door het pensioenfonds in 2009 en mede dankzij een nog steeds 
positieve inflow van ca. 23 miljoen euro in 2009, was de dekkingsgraad van de technische voorzieningen 
(inclusief solvabiliteitsmarge) in de loop van 2009 gestegen van 79,2% naar 94,5%.  
Doch, eind maart 2010 ontving de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening een schrijven van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, waarin wordt bericht over een eind februari 2010 door het 
Directiecomité van de CBFA goedgekeurde beleidslijn, die de IBP oplegt de technische voorzieningen strenger 
te berekenen dan tot nu het geval was. Deze verstrakking maakt dat het herstel van de dekkingsgraad langzamer 
zal verlopen. De actuaris berekende dat de IBP, onder de huidig geldende financiering, pas in 2023 zal komen 
tot volledige dekking van de technische voorzieningen. Er wordt dan ook alles aan gedaan om de “herstelpiste 
FOD Volksgezondheid” nog steeds levendig te houden. 
Het tekort ten opzichte van de technische voorzieningen bedroeg per einde 2009 circa 54,98 miljoen euro, wat 
neerkomt op een dekkingsgraad van 80,6% 
 
 
Het universitair ziekenhuis Gent legt, als bijdragende onderneming van het Pensioenfonds UZ Gent OFP, geen 
voorziening voor de pensioenlasten aan, omwille van volgende drie redenen: 
 
-het pensioenfonds UZ Gent OFP heeft onder de huidige financiering nog tot het jaar 2028 een grotere in- dan 
uitstroom aan middelen (lees meer pensioenbijdragen dan uitbetaalde pensioenen); 
 
-onder de huidige hypothesen van het financieringsplan komt het Pensioenfonds UZ Gent OFP tot een volledige 
dekking van de technische voorzieningen (berekend op PBO-basis) in het jaar 2023; 
 
-het Pensioenfonds UZ Gent OFP onderneemt, in het kader van het bij de CBFA ingediende herstelplan, nog 
steeds actie om te komen tot een externe structurele bijkomende werkgeversbijdrage voor pensioenlasten (bvb 
via het budget financiële middelen). 
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