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1. Voorwoord

Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van 7,5 miljoen eur. 0,3 mil-
joen eur van dit bedrag was voor rekening van het mecenaatfonds. Het overgedragen 
resultaat steeg hierdoor van 72,3 naar 79,5 miljoen eur.

De sterke toename van de bedrijfsopbrengsten (van 263,7 naar 286,7 miljoen eur) was 
slechts voor de helft toe te schrijven aan de activiteit. De grootste impact kwam van de 
Minimale Klinische Gegevens (mkg) van het referentiejaar 2006. Hierdoor stegen de 
opnamegebonden forfaits voor beeldvorming en klinische biologie tot een nog hoger 
niveau. In het Budget van Financiële Middelen (bfm 2010/2011) steeg het aantal verant-
woorde bedden op basis van de mkg hierdoor van 580 naar 586.

De andere helft van de toename van de bedrijfsopbrengsten vloeide voort uit de gewij-
zigde waarderingsregels, een gevolg van de invoering van de btw en de aanpassing per 
1 januari 2009 van de tarieven aan de levensduurte.

De kosten hielden gelijke tred en stegen met 7,8 % (van 263,7 naar 284,4 miljoen eur). 
De bezoldigingen (goed voor 47 % van de kosten) stegen met 7,6 % als gevolg van de 
uitbreiding van het personeelskader in 2009 en de hoge inflatie in 2008, die vanaf 
2009 voor een volledig jaar doorwoog. De sterke toename van de kosten voor farma-
ceutische en medische producten (van 70,8 naar 76,7 miljoen eur; + 8,3 %) bij uitstek 
verbonden met de activiteit, stond in contrast met de mindere activiteitstoename. De 
groei van die kosten situeerde zich voornamelijk in de klasse van de zeer dure attest-
geneesmiddelen.

Uiteindelijk benadert het bedrijfsresultaat 2009 (inclusief het financieel resultaat: een 
winst van 4,0 miljoen eur) het resultaat van 2008.

Het resultaat over voorgaande jaren en de uitzonderlijke resultaten waren goed voor 
een winst van 3,5 miljoen eur (9,7 miljoen eur opbrengsten; 6,2 miljoen eur kosten). 
Aan opbrengstenzijde hadden de herziening van het bmf 2003 en 2004 en de aanpas-
sing van de voorzieningen aangelegd voor de cao 45 + de grootste impact; in de kosten 
werd een bedrag van 2,0 miljoen eur voorzien voor de artsenbonus.

De cashflow van het boekjaar bedroeg 25,3 miljoen eur, dit is 2,5 miljoen eur lager dan 
de cashflow uit het topjaar 2008. De verhouding cashflow/bedrijfsopbrengsten daalde 
van 10,5 naar 8,8 %.



2.1. Kerncijfers activiteiten 

2.1.1. Kerncijfers: absoluut

2005 2006 2007 2008 2009

Structurele	gegevens

erkende bedden 573 573 573 573 573

verantwoorde bedden per 1 juli (1)(2) 591 615 623 570 575

verantw. bedden chir. dagz. per 1 juli (1) 9 10 11 10 11

Verblijven

verblijven met overnachting 22.636 23.402 23.731 24.895 25.319

verblijven zonder overnachting 19.087 20.026 21.345 27.099 28.465

verblijven: totaal 41.723 43.428 45.076 51.994 53.784

Verblijven:	ratio’	s

gemiddelde verblijfsduur (ziekenhuisdienst) 6,21 5,88 5,71 5,58 5,41

gemiddelde verblijfsduur (per verblijf) 7,10 6,97 6,75 6,67 6,44

gemiddelde bedbezetting (%) 76,85 77,98 76,58 79,22 77,96

verhouding ‘zonder nacht’ / totaal 0,46 0,46 0,47 0,52 0,53

Verpleegdagen

verpleegdagen: historisch quotum 164.962 164.962 164.962 164.962 164.962

verpleegdagen: reëel 160.726 163.100 160.158 166.131 163.040

verpleegdagen: afwijking -4.236 -1.862 -4.804 1.169 -1.922

verantwoorde dagen per 1 juli (1) 171.219 178.661 176.161 166.308 167.890

verantw. dagen chirurg. dagz. per 1 juli (1) 2.613 2.924 3.074 3.018 2.965

Medische	activiteit

consulten & technische verstrekkingen 438.453 474.569 501.415 524.715 547.419

transplantaties 47 52 58 62 59

ingrepen operatiekwartier 14.962 15.724 15.686 16.221 16.513

 · gewone ingrepen 10.404 10.934 10.728 11.027 10.865

 · zware heelkundige ingrepen (≥ k240 of N400) 4.343 4.790 4.958 5.194 5.648

 · andere verstrekkingen 13.042 16.152 15.837 12.886 11.925

 · verstrekkingen anesthesie 15.812 16.573 16.148 16.355 16.362

Medische	activiteit:	ratio’	s

percentage zware heelkunde (≥ k240 of N400) 30,46 30,46 31,61 32,02 34,02

(1) de gegevens van de verantwoorde bedden en -dagen (per 1 juli van het jaar) zijn gebaseerd op de activiteit tijdens een referentieperiode die zich drie jaar eerder situeert. 
Zo zijn de verantwoorde bedden en activiteit per 1 juli 2009 (budget 2009 - 2010) gebaseerd op de referentieperiode 2de semester 2006 en 1ste semester 2007;

(2) per 1 juli 2008: exclusief 30 a-bedden. 
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2. Kerncijfers



2.1.2.  Kerncijfers: relatief

2005 2006 2007 2008 2009

Structurele	gegevens

aantal erkende bedden 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

verantwoorde bedden 100,00 104,06 105,41 96,45 97,29

verantwoorde bedden chirurgisch dagziek. 100,00 111,11 122,22 111,11 122,22

Verblijven

verblijven met overnachting 100,00 103,38 104,84 109,98 111,85

verblijven zonder overnachting 100,00 104,92 111,83 141,98 149,13

verblijven: totaal 100,00 104,09 108,04 124,62 128,91

Verblijven:	ratio’	s

gemiddelde verblijfsduur (ziekenhuisdienst) 100,00 94,69 91,95 89,86 87,12

gemiddelde verblijfsduur (per verblijf) 100,00 98,17 95,07 93,94 90,85

gemiddelde bedbezetting (%) 100,00 101,47 99,65 103,08 101,44

verhouding ‘zonder nacht’ / totaal 100,00 100,00 102,17 113,04 115,22

Verpleegdagen

verpleegdagen: historisch quotum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

verpleegdagen: reëel 100,00 101,48 99,65 103,36 101,44

verpleegdagen: afwijking -100,00 -43,96 -113,41 27,60 -45,37

verantwoorde dagen 100,00 104,35 102,89 97,13 98,06

verantwoorde dagen chirurgisch dagziekenhuis 100,00 111,90 117,64 115,50 113,47

Medische	activiteit

consulten & technische verstrekkingen 100,00 108,24 114,36 119,67 124,85

transplantaties 100,00 110,64 123,40 131,91 125,53

ingrepen operatiekwartier 100,00 105,09 104,84 108,41 110,37

 · gewone ingrepen 100,00 105,09 103,11 105,99 104,43

 · zware heelkundige ingrepen (≥ k240 of N400) 100,00 110,29 114,16 119,59 130,05

 · andere verstrekkingen 100,00 123,85 121,43 98,80 91,44

 · verstrekkingen anesthesie 100,00 104,81 102,12 103,43 103,48

Medische	activiteit:	ratio’	s

percentage zware heelkunde (≥ k240 of N400) 100,00 100,00 103,78 105,12 111,69
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2.2. Kerncijfers vermogen en resultaat 

2.2.1. Kerncijfers: absoluut

2005 2006 2007 2008 2009

Balans	(in	000	EUR)

balanstotaal 195.906 209.244 221.049 238.210 247.363

Activa	(in	000	EUR)

vaste activa 85.954 93.987 101.824 104.336 114.129

vlottende activa 109.952 115.257 119.225 133.874 133.234

 · vorderingen < 1 jaar 83.596 87.819 94.868 106.943 108.759

 · geldbeleggingen & liquide middelen 21.994 23.016 19.158 21.865 18.268

Passiva	(in	000	EUR)

eigen vermogen 89.088 98.702 102.952 110.135 116.072

voorzieningen 27.717 26.913 31.357 33.369 42.636

schulden 79.101 83.629 86.740 94.706 88.655

Resultaat	(in	000	EUR)

opbrengsten (exploitatie) 219.659 228.054 240.910 263.655 286.662

kosten (excl. afschrijvingen en voorzieningen) -204.157 -209.452 -221.206 -240.655 -262.116

brutomarge (ebitda) 15.502 18.602 19.704 23.000 24.546

afschrijvingen -12.492 -13.567 -14.570 -16.610 -17.332

voorziening voor risico’ s en lasten -4.441 -4.509 -3.571 -4.182 -4.939

netto marge (ebit) -1.431  526 1.563 2.208 2.275

financieel resultaat van het boekjaar (*) 2.098 2.088 1.908 1.561 1.748

resultaat 667 2.614 3.471 3.769 4.023

uitzonderlijk resultaat & voorgaande jaren 2.215 8.143 1.821 5.390 3.527

resultaat van het boekjaar (EBT) 2.882 10.757 5.292 9.159 7.550

Cashflow	(uitgebreide	cashflow)

in 000 eur 18.519 23.911 24.194 27.744 25.288

verhouding t.o.v. opbrengst (%) 8,43 10,48 10,04 10,52 8,82

verhouding t.o.v. opbrengst (3 jaar) (%) 7,78 9,25 9,67 10,35 9,76

Vrije	(investerings)marge	(in	000	EUR)

o.b.v. uitgebreide cashflow 15.277 19.693 20.499 23.910 21.533

(*) de kerncijfers 2004 – 2008 werden als volgt aangepast: 
 de handelskortingen, oorspronkelijk geboekt in de financiële resultaten werden in mindering gebracht van de kosten.
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2.2.2. Kerncijfers: relatief 

2005 2006 2007 2008 2009

Balans	

balanstotaal 100 106,81 112,83 121,59 126,27

Activa

vaste activa 100 109,35 118,46 121,39 132,78

vlottende activa 100 104,82 108,43 121,76 121,17

 · vorderingen < 1 jaar 100 105,05 113,48 127,93 130,10

 · geldbeleggingen & liquide middelen 100 104,65 87,11 99,41 83,06

Passiva

eigen vermogen 100 110,79 115,56 123,62 130,29

voorzieningen 100 97,10 113,13 120,39 153,82

schulden 100 105,72 109,66 119,73 112,08

Resultaat

opbrengsten (exploitatie) 100 103,82 109,67 120,03 130,50

kosten (excl. afschrijvingen en voorzieningen) 100 102,59 108,35 117,88 128,39

brutomarge (ebitda) 100 120,00 127,11 148,37 158,33

afschrijvingen 100 108,61 116,63 132,97 138,74

voorziening voor risico's en lasten 100 101,53 80,41 94,17 111,21

netto marge (EBIT) 100 -36,76 -109,22 -154,30 -158,91

financieel resultaat van het boekjaar 100 99,52 90,94 74,40 83,32

resultaat 100 391,90 520,39 565,07 603,00

uitzonderlijk resultaat & voorgaande jaren 100 367,63 82,21 243,34 159,28

resultaat van het boekjaar (EBT) 100 373,25 183,62 317,80 261,97

Cashflow	(uitgebreide	cashflow)

in 000 eur 100 129,12 130,65 149,82 136,56

verhouding t.o.v. opbrengst (%) 100 124,37 119,13 124,79 104,62

verhouding t.o.v. opbrengst (3 jaar) (%) 100 118,89 124,35 133,07 125,45

Vrije	(investerings)marge	

o.b.v. uitgebreide cashflow 100 128,91 134,18 156,51 140,95
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2.3. Kerncijfers personeel

2.3.1. Kerncijfers: absoluut

2005 2006 2007 2008 2009

Medisch	personeel 286,22 295,1 304,28 310,94 320,62

medisch personeel 286,22 295,1 304,28 310,94 320,62

Niet-medisch	personeel 1.398,50 1.395,93 1.441,02 1.493,01 1.546,73

administratief 330,15 333,81 342,64 337,13 347,29

verplegend 784,79 776,00 801,08 853,03 869,42

paramedisch 161,80 165,18 169,38 166,23 168,61

ander & technisch 121,76 120,94 127,92 136,62 161,41

Totaal	personeel 1.684,72 1.691,03 1.745,30 1.803,95 1.867,35

(Personeel in voltijds equivalenten: effectief, exclusief uitzendkrachten, ibf, langdurig ziek & zwangerschapsverlof, jobstudenten; inclusief sociale maribel)
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2.3.2. Kerncijfers: relatief

2005 2006 2007 2008 2009

Medisch	personeel 100 103,10 106,31 108,64 112,02

medisch personeel 100 103,10 106,31 108,64 112,02

Niet-medisch	personeel 100 99,82 103,04 106,76 110,60

administratief 100 101,11 103,78 102,11 105,19

verplegend 100 98,88 102,08 108,70 110,78

paramedisch 100 102,09 104,68 102,74 104,21

ander & technisch 100 99,33 105,06 112,20 132,56

Totaal	personeel 100 100,37 103,60 107,08 110,84

(Personeel in voltijds equivalenten: effectief, exclusief uitzendkrachten, ibf, langdurig ziek & zwangerschapsverlof, jobstudenten; inclusief sociale maribel)

13UZA Jaarrekening 2009 > Kerncijfers



Verblijven met overnachting – relatief verschil 2008-2009 
(in % t.o.v. activiteit 2008)
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3.1. Verblijven

3.1.1. Verblijven met overnachting

Ondanks de beperkte beddencapaciteit tekenden de verblijven met overnachting in 
2009 opnieuw een groei op. Het jaar sloot af op 25.319 verblijven ten opzichte van 
24.895 het jaar voordien. Dit is een toename van 1,7 %. De groei was integraal voor 
rekening van de verblijven van één enkele nacht en werd gerealiseerd in die diensten 
waar de beddeninfrastructuur werd uitgebreid of de benutting ervan geoptimaliseerd.
De migratie van opnamegebonden activiteiten naar behandelingen in verblijven zonder 
overnachting en ambulante procedures vertraagde.

Het aandeel van de verblijven van één enkele nacht (2 dagen) daarentegen nam op-
nieuw sterk toe:  35,2 % van het totale aantal ten opzichte van 33,6 % in 2008 en 32,7 
% in 2007. De groei binnen dit segment is voornamelijk voor de diensten cardiologie 
en slaapcentrum.

De oorzaken zijn:
• de sterke aanwezigheid in het uza van activiteiten die slechts een korte hospitalisa-

tie vereisen;
• het chronische beddentekort (deels als gevolg van de renovatiewerkzaamheden op 

de verpleegafdelingen) met hieruit volgend een toenemende noodzaak om patiën-
ten zo kort als mogelijk op te nemen.

De opmars van de verblijven van één enkele nacht en een lichte daling van de ge-
middelde verblijfsduur voor de overige verblijven (9,94 dagen ten opzichte van 10,06 
dagen in 2008) zorgden per saldo voor een daling van het aantal verpleegdagen met 
1,8 % (163.040 ten opzichte van 166.131 in 2008). De gemiddelde bedbezetting daalde 
navenant van 79,2 % naar 78,0 %.

De activiteit in de chirurgische diensten kende een groei van 2,2 %. Deze groei was 
voor rekening van twee diensten: de dienst thorax- en vaatheelkunde (+ 14 %) en de 
dienst orthopedie (+ 4 %). Bij de overige chirurgische diensten waren de schommelin-
gen in het aantal verblijven minimaal waarbij toe- en afname van de aantallen elkaar 
compenseerden.

Bij de interne disciplines beliep de toename van het aantal verblijven minder dan 1 %:
• op het slaapcentrum steeg het aantal verblijven opnieuw met 5 % (2.660 ten op-

zichte van 2.545 in 2008). Deze dienst bereikt hiermee echter ook zijn verzadiging;
• de diensten diabetologie (+ 14 %), oncologie (+ 8 %) en pneumologie (+ 10 %) te-

kenden elk voor een groei van circa 80 verblijven;
• deze groei werd ongedaan gemaakt door de daling van de verblijven op de dien-

sten immunologie & rheumatologie (- 15 %), neurologie (- 4 %), nefrologie (- 8 %), 
gastro-enterologie (- 4 %) en hematologie (- 10 %).

3. Activiteitenverslag
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Binnen de moeder-en-kindcluster was er per saldo een status-quo van de activiteit:
• op de materniteit liep het aantal verblijven en bevallingen met ongeveer 4 % terug: 

het aantal verblijven daalde van 1.080 naar 1.038, het aantal bevallingen van 859 
naar 818. De bedbezetting daalde met 1,7 % van 82,0 naar 80,8 %;

• de dienst intensieve neonatale zorgen tekende 4 % meer verblijven op bij een da-
lende bedbezetting (van 106,8 naar 100,4 %);

• op de dienst pediatrie bleef het aantal verblijven nagenoeg onveranderd: 1.245 ten 
opzichte van 1.251 in 2008. De bedbezetting steeg van 47,6 naar 53,5 %.

De 2 extra bedden op de dienst intensieve zorgen vanaf juli 2009 lieten een groei van 
het aantal verblijven met 5 % toe: het aantal steeg van 1.962 naar 2.060.

3.1.2. Verblijven zonder overnachting

In vergelijking met de sterke toename van het aantal verblijven in 2008, toen voor een 
groot deel het gevolg van de ingebruikname van het nieuwe multidisciplinaire pijncen-
trum (vanaf medio 2007) en de hogere capaciteit van de pet afdeling (vanaf oktober 
2007), is de groei van het aantal verblijven in 2009 eerder bescheiden: 28.465 ten op-
zichte van 27.099 in 2008. Deze groei van 5 % is voornamelijk voor rekening van recent 
opgerichte of uitgebreide zorgfaciliteiten.

Bij de chirurgische diensten (10.838 verblijven ten opzichte van 10.295 in 2008: + 5,3 %) 
groeit het multidisciplinaire pijncentrum het sterkst met een groei van 13 % (van 2.251 
naar 2.551 verblijven). De dienst oogheelkunde laat 9 % meer verblijven optekenen (van 
1.605 naar 1.751 verblijven), gevolgd door de afdeling fertiliteit met een groei van 5,2 
% (van 1.352 naar 1.422 verblijven). Op de verblijven in het pijncentrum na vonden de 
chirurgische verblijven plaats in het chirurgisch dagziekenhuis.

Zowat de helft van het totaal aantal interne verblijven (14.761 verblijven ten opzichte 
van 14.271 in 2008: + 3,4 %) werd gerealiseerd in het onco-hematologisch dagzieken-
huis. De overige verblijven vonden plaats op de interne verpleegafdelingen en in het 
dagziekenhuis klinische immunologie & reumatologie (1.500 verblijven). 

De activiteit groeide sterk op de diensten oncologie (van 2.742 naar 3.042 verblijven: 
+ 10,9 %), immunologie & reumatologie (van 1.288 naar 1.494 verblijven: + 16 %) en 
cardiologie (van 492 naar 655 verblijven: + 33 %).

Op de dienst hematologie liep het aantal verblijven met 10,7 % terug (van 2.990 naar 
2.671 verblijven).

De overige verblijven zonder overnachting werden gerealiseerd op de dienst nucleaire 
geneeskunde, afdeling PET (+/- 3.000 verblijven).
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3.2. Medische activiteit

De medische activiteit kende een groei van 3 à 4 %, zowel in aantal ambulante contac-
ten als consulten en technische verstrekkingen.

De toename van het aantal ingrepen op het operatiekwartier was half zo groot: 1,8 % 
(16.513 ingrepen ten opzichte van 16.221 het jaar voordien).

Naar aantal ingrepen realiseerden de diensten oogheelkunde (2.520 ingrepen t.o.v. 
2.359 in 2008), thorax- en vaatheelkunde (1.116 ingrepen t.o.v. 996 in 2008) en de af-
deling stomatologie van de dienst N.k.o (348 ingrepen t.o.v. 230 in 2008) de grootste 
groei. 

Op de diensten gynaecologie en N.k.o. was er een daling van circa 100 ingrepen, in 
beide gevallen goed voor 5 %.

Het relatieve aandeel van de ingrepen met een riziv-coëfficiëntgetal gelijk aan of hoger 
dan k240 of N400 steeg sterk in vergelijking met voorgaande jaren: in de periode 2005 
– 2008 steeg dit percentage van 30,5 naar 32,0 %; voor 2009 bedraagt dit percentage 
34 %. Eén vierde van deze stijging was voor rekening van de dienst oogheelkunde, de 
overige drie vierden werden gerealiseerd door de diensten abdominale, kinder en plas-
tische heelkunde, thorax- en vaatheelkunde, neurochirurgie, gynaecologie, en N.k.o. 
De overige verstrekkingen op het operatiekwartier daalden van 12.886 verstrekkingen 
in 2008 naar 11.925 in 2009. 

De groei van de honorariumopbrengsten (99,4 miljoen eur tegenover 92,2 miljoen eur 
in 2008: + 7,9 %) bevestigde, rekening houdende met de indexering van de medische 
honoraria met 4,2 % per 1 januari 2009 en de sterke toename van de opnamegebonden 
forfaits voor beeldvorming en klinische biologie (gebaseerd op de mkg gegevens van 
2006), de toename van de medische activiteit.
 

Evolutie consulten en technische acten (exclusief klinische biologie, rx, 
anesthesie, spoed en dialyse) – periode 2005-2009 (bedragen in 000 eur)

300

0

150
43

8

47
5

50
1

52
5

54
7

450

600

20092008200720062005

Activiteit operatiekwartier – evolutie 2005-2009
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Evolutie aantal voorschriftlijnen voor medicatie – periode 2005-2009 
(in duizend lijnen)
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Evolutie aantal bereidingen chemotherapie – periode 2005-2009
(in aantallen)
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3.3. Apotheek

De evolutie van het aantal voorschriftlijnen liep parallel met de activiteit in verblijven 
met overnachting: ten opzichte van 2008 blijft dit aantal lijnen nagenoeg onveranderd 
op 1,4 miljoen.

De sterke groei van het aantal bereidingen chemotherapie in 2008 wordt in 2009 ge-
consolideerd. Het aantal bereidingen neemt nog licht toe.
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4.1. Balans per 31 december 2009
Activa	(bedragen	in	000	EUR) 2009 2008
Vaste	activa Aanschafw. Afschrijving 114.129 104.336

i. Oprichtingskosten 10.407 9.703 704 47

ii. Immateriële vaste activa 3.654 2.748 906 1.026

iii. Materiële vaste activa 112.504 103.125

 a. Terreinen en gebouwen 159.392 88.020 71.372 66.173

 b. Materiaal voor medische uitrusting 93.180 68.343 24.837 20.534

 c. Materiaal voor niet-medische uitrusting 38.327 26.499 11.828 11.370

 d. Huurfinanciering en dergelijke rechten 2.068 1.645 423 885

 e. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0

 f. Vaste activa en vooruitbetalingen 4.044 0 4.044 4.163

iv. Financiële vaste activa 15 138

Vlottende	activa 133.234 133.874

v. Vorderingen op meer dan 1 jaar 0 0

 a. Vorderingen voor prestaties 0 0

 b. Overige vorderingen 0 0

vi. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3.929 3.359

 a. Grondstoffen en leveringen 3.929 3.359

 b. Vooruitbetalingen op voorraadinkopen 0 0

 c. Bestellingen in uitvoering 0 0

vii. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Vorderingen Dubieus 108.759 106.943

 a. Vorderingen voor prestaties

  1. Patiënten 5.768 3.931 1.837 1.139

  2. Verzekeringsinstellingen 19.985 498 19.487 19.574

  3. Inhaalbedragen 18.192 19.994

  4. Te innen opbrengsten Vorderingen G.waardev. 67.225 64.820

  5. Overige vorderingen voor prestaties 4.429 4.429 0 0

 b. Overige vorderingen

  1. Geneesheren, tandartsen, paramedisch 0 0

  2. Overige 2.018 1.416

Aankoopw. G.waardev.

viii. Geldbeleggingen 7.742 265 7.477 9.455

iX. Liquide middelen 10.791 12.410

X. Overlopende rekeningen 2.278 1.707

Totaal	der	activa 247.363 238.210

4. Jaarrekening UZA
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Passiva	(bedragen	in	000	EUR) 2009 2008

Eigen	vermogen 116.073 110.135

i. Dotaties, inbreng in giften in kapitaal 20.709 20.709

ii. Herwaarderingsmeerwaarden 0 0

iii. Reserves 3.007 2.664

 a. Wettelijke reserve 0 0

 b. Niet beschikbare reserve 0 0

 c. Beschikbare reserve 0 0

 d. Reserves: bestemde fondsen: mecenaatfonds 3.007 2.664

iv. Overgedragen resultaat 79.514 72.306

Verwerving In resultaatn.

v. Investeringssubsidies 57.504 44.661 12.843 14.456

vi. Sluitingspremies 0 0

Voorzieningen	voor	risico's	en	kosten 42.635 33.369

vii. Voorzieningen voor risico's en kosten 42.635 33.369

Schulden 88.655 94.706

viii. Schulden op meer dan 1 jaar 21.045 17.948

 a. Financiële schulden 18.939 15.842

  1. Achtergestelde leningen 0 0

  2. Niet-achtergestelde leningen 0 0

  3. Schulden voor huur, financiering, e.d. 9 14

  4. Kredietinstellingen 18.930 15.828

  5. Overige schulden 0 0

 b. Handelsschulden 0 0

 c. Voorschotten Ministerie Volksgezondheid 2.106 2.106

 d. Overige schulden 0 0

iX. Schulden op ten hoogste 1 jaar 66.650 75.511

 a. Schulden > 1 jaar die binnen jaar vervallen 3.755 3.834

 b. Financiële schulden 0 0

  1. Kredietinstellingen 0 0

  2. Overige schulden 0 0

 c. Lopende schulden 38.259 39.615

  1. Leveranciers 24.557 27.606

  2. Te betalen wissels 0 0

  3. Inhaalbedragen 11.598 10.036

  4. Geneesheren, tandartsen, paramedici 2.104 1.973

 d. Ontvangen vooruitbetalingen 247 254

 e. Schulden bezoldigingen & sociale lasten 24.368 22.573

  1. Belastingen 4.510 3.787

  2. Bezoldigingen en sociale lasten 19.858 18.786

 f. Overige schulden 21 9.235

  1. Externe fondsen 0 9.206

  2. Overige schulden 21 29

X. Overlopende rekeningen 960 1.247

Totaal	der	passiva 247.363 238.210
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4.2. Toelichting bij de balans

4.2.1. Staten van toelichting bij de balans

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

(bedragen in eur) Oprichtingskosten    Immateriële vaste activa Financiële vaste activa

(rubriek 20) (rubriek 21) (rubriek 22)

a.	Aanschafwaarde

op het einde van het vorige boekjaar 9.763.299 3.177.926 137.579

mutaties van het boekjaar (+) 919.468 476.155 0

mutaties van het boekjaar (-) -275.840 0 -122.280

op het einde van het boekjaar 10.406.927 3.654.081 15.299

b.	Meerwaarden

op het einde van het vorige boekjaar 0 0 0

mutaties van het boekjaar (+) 0 0 0

mutaties van het boekjaar (-) 0 0 0

op het einde van het boekjaar 0 0 0

c.	Afschrijving	en	waardevermindering

op het einde van het vorige boekjaar 9.716.600 2.152.022 0

mutaties van het boekjaar (+) 10.152 596.507 0

mutaties van het boekjaar (-) -24.365 0

op het einde van het boekjaar 9.702.387 2.748.529 0

d.	Niet	opgevraagde	bedragen

op het einde van het vorige boekjaar 0 0 0

mutaties van het boekjaar (+) 0 0 0

mutaties van het boekjaar (-) 0 0 0

op het einde van het boekjaar 0 0 0

Netto	geboekte	waarde	einde	boekjaar

 (a) + (b) - (c ) - (d) 704.540 905.552 15.299
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4.2.1.2. Staat van de materiële vaste activa 
 

(bedragen in eur) Terreinen en  
gebouwen

Materiaal  
medische  
uitrusting

Materiaal  
niet-med.  

uitrusting

Huur,  
financiering 

soortgel.

Andere materiële  
vaste activa

Vaste activa 
in aanbouw& 

vooruitbet.

a.	Aanschafwaarde

op het einde van het vorige boekjaar 146.541.821 84.900.358 35.650.592 2.193.979 0 4.163.044

mutaties van het boekjaar (+) 12.972.992 11.318.787 3.146.641 0 41.868.396

mutaties van het boekjaar (-) -122.281 -3.039.527 -469.626 -125.546 -41.987.780

op het einde van het boekjaar 159.392.532 93.179.618 38.327.607 2.068.433 0 4.043.660

b.	Meerwaarden

op het einde van het vorige boekjaar 0 0 0 0 0 0

mutaties van het boekjaar (+) 0 0 0 0 0 0

mutaties van het boekjaar (-) 0 0 0 0 0 0

op het einde van het boekjaar 0 0 0 0 0 0

c.	Afschrijving	en	waardevermindering

op het einde van het vorige boekjaar 80.368.714 64.366.244 24.280.299 1.308.701 0 0

mutaties van het boekjaar (+) 7.671.898 6.322.831 2.665.471 413.687 0 0

mutaties van het boekjaar (-) -19.633 -2.345.833 -446.672 -77.223 0 0

op het einde van het boekjaar 88.020.979 68.343.242 26.499.098 1.645.165 0 0

d.	Netto	geboekte	waarde

op het einde van het boekjaar 71.371.553 24.836.376 11.828.509 423.268 0 4.043.660

 waarvan:

 terreinen en gebouwen (252) 0

 materieel voor medische uitrusting (253) 409.825

 materieel voor niet-medische uitrusting en meubilair (254) 13.443

4.2.1.3. Staat van de gewaarborgde schulden
 

(bedragen in eur) Schulden (of deel van) 
gewaarborgd door Belgische 

overheidsinstellingen

Schulden (of deel van) 
gewaarborgd door zakelijke 

zekerheden op de activa van 
de onderneming

Schulden (of deel van)  
gewaarborgd door derden

Financiële	schulden

1. kredietinstellingen, schulden voor 172 0 8.841 0

 huurfinanciering en soortgelijke 173 18.930.350 0 0

2. overige 174 0 0 0

Diverse	schulden

422 0 5.694 0

423 3.749.278 0 0

424 0 0 0

Totaal 22.679.628 14.535 0
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4.2.1.4. Staat van de schulden m.b.t. belastingen,  
 bezoldigingen en sociale lasten 
 

(bedragen in eur) Code Bedrag

1.	Belastingen

 a. vervallen fiscale schulden

 b. niet-vervallen fiscale schulden 451 + 453 4.509.846

2.	Bezoldigingen

 a. vervallen schulden Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 0

 b. niet-vervallen schulden rijksdienst voor Sociale Zekerheid 454 5.072.256

3.	Andere	schulden	m.b.t.	bezoldigingen	en	sociale	lasten 455	+	456	+459 14.786.097

4.2.2. Commentaar bij de balansposten

4.2.2.1. Activa

4.2.2.1.1. Vaste activa 
> (activa, rubriekeN i, ii, iii eN iv)

De vaste activa zijn voor het overgrote deel van materiële aard:
• de post oprichtingskosten vertoont een saldo van 705 duizend eur. De relatief ster-

ke toename van deze balanspost (705 duizend ten opzichte van 47 duizend in 2008) 
is een gevolg van de inrichting en ingebruikname van de gehuurde ruimtes op het 
adres van de Prins Boudewijnlaan voor de tijdelijke huisvesting van de dienst medi-
sche genetica;

• de rubriek immateriële vaste activa (0,9 miljoen eur) betreft toepassingssoftware. 

De sterke toename van de post materiële vaste activa (112,5 miljoen eur ten opzichte 
van 103,1 miljoen eur in 2008) heeft een dubbele oorzaak. De talrijke bouw- en ver-
bouwingswerken die in 2009 werden opgeleverd (uitbreiding S-toren, centraal ma-
gazijn en labo pathologie) zorgen voor een sterke toename van de post terreinen en 
gebouwen (van 66,2 naar 71,6 miljoen eur). 

Daarnaast stijgt de balanswaarde van de medische investeringen van 20,5 naar 24,8 
miljoen eur. De aanschafwaarde van de medische investeringen op de balans stijgt 
van 84,9 naar 93,2 miljoen eur. Deze stijging van 8,3 miljoen eur is de resultante van 
11,3 miljoen eur voor de aanschafwaarde van nieuwe medische uitrusting en buiten-
gebruikstellingen ter waarde van 3 miljoen eur. De sterke toename van de aanschaf-
waarde is het gevolg van de ingebruikname van een aantal belangrijke investeringen, 
voornamelijk in de cardiologie en de medische beeldvorming.

Het bedrag van de materiële vaste activa kan als volgt worden uitgesplitst:
• terreinen en gebouwen:  71,4 miljoen eur; 
• materiaal voor medische uitrusting:  24,8 miljoen eur; 
• materiaal voor niet-medische uitrusting:  11,8 miljoen eur; 
• huurfinanciering en dergelijke: 0,4 miljoen eur; 
• vaste activa in aanbouw & vooruitbetaling: 4,0 miljoen eur. 

Evolutie materiële vaste activa (m.v.a.) – periode 2005-2009 
(bedragen in 000 EUR)
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De post terreinen en gebouwen omvat:
• terreinen:  0,8 miljoen eur;
• gebouwen en eerste inrichting:  46,2 miljoen eur;
• groot onderhoud van de gebouwen:  24,4 miljoen eur.
 
De totale oppervlakte van de terreinen op de ziekenhuiscampus zelf beslaat 189.722 m2. 
Van deze oppervlakte is met ingang van de openstelling van het ziekenhuis en voor een 
periode van 99 jaar ten kostenloze titel en bij notariële akte een perceel van vijftig are 
en tweeënnegentig centiaren ter beschikking gesteld van het Belgische Rode Kruis om 
er een bloedtransfusiecentrum op te richten en uit te baten.

Daarnaast beschikt het uza nog over een aantal kleinere eigendommen:
• het kinderdagverblijf, Wilrijkstraat 8, 2650 Edegem;
• het opvanghuis Ter Weyde en aanpalende gronden (3.000 m2), Edegemsesteenweg 

240, 2650 Edegem;
• een appartement, dr. Frans Hemerycklaan 5 b, 2650 Edegem (p.m.);
• een eigendom gelegen te Mechelen, Nekkerspoel, 94/96 pand, in 2009 verkregen 

in uitvoering van een testamentaire beschikking van een patiënt.

Het akio gebouw (Carnotstraat 136, 2000 Antwerpen) waarvan het uza mede-eigenaar 
was, werd in de loop van 2009 verkocht. Ook het pand gelegen in Mechelen werd begin 
2010 verkocht.

Wat de ziekenhuiscampus betreft beschikt de provincie Antwerpen over 40 % van het 
onverdeelde eigendomsrecht van:
• de grond waarop de oorspronkelijke gebouwen zijn gevestigd;
• de daarop per 11 november 1984 aanwezige gebouwen.

In dit eigendomsrecht zijn niet begrepen de installaties, de apparatuur, de uitrusting, 
enzovoort - welke goederen door enige wetsbepaling of door bestemming onroerend 
zouden kunnen zijn - betreffende de exploitatie van het ziekenhuis die, op de voor-
melde grond en in de voormelde gebouwen op voorgaande datum, door het uza werd 
gevoerd. Betreffende dit onverdeelde eigendomsrecht verwijzen we tevens naar de 
rubriek “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”. De gebouwen op-
getrokken na datum van 11 november 1984 alsook de door de ua om niet-ingebrachte 
terreinen en gebouwen bij de verzelfstandiging van het uza, zijn in volle eigendom.

De balanswaarde van de medische uitrusting stijgt van 20,5 miljoen eur in 2008 naar 
24,8 miljoen eur in 2009. De oorzaken van deze stijging werden hiervoor reeds aan-
gegeven. De balanswaarde van de niet-medische uitrusting kent slechts een matige 
toename: 11,8 miljoen eur ten opzichte van 11,4 miljoen eur in 2008.

De evolutie van de post huurfinanciering (0,4 miljoen eur ten opzichte van 0,9 mil-
joen eur in 2008) vloeit voort uit de evolutie van een lease contract voor medische 
uitrusting.

De waarde van de post vaste activa in aanbouw blijft nagenoeg ongewijzigd: 4,0 mil-
joen eur ten opzichte van 4,2 miljoen eur in 2008. Aangezien in 2009 een aantal 
projecten in gebruik werden genomen (zie hiervoor: toename post terreinen en gebou-
wen) gaat het nu evenwel om andere bouwprojecten: het parking- en wegenisproject, 
de uitbouw van de R-toren, de bouw van extra bunkers voor het thomotherapieproject 
en de bouw van de cyclotron faciliteit.

De materiële vaste activa zijn op het actief van de balans opgenomen voor de werke-
lijke aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen. Het eventueel gesubsidi-
eerde gedeelte van de investeringen is onder het passief opgenomen onder de rubriek 
V Investeringssubsidies.
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4.2.2.1.2. Vlottende activa 
> (activa, rubriekeN v, vi, vii, viii, iX eN X)

De balanswaarde van de vorderingen op meer dan 1 jaar zijn nihil. Het overgrote deel 
van de vlottende activa bestaat uit vorderingen op ten hoogste 1 jaar, geldbeleggingen 
en liquide middelen. De voorraden en overlopende rekeningen zijn relatief onbelang-
rijk.

a.  Vorderingen op meer dan 1 jaar 
> (activa, rubriek v.)

De vorderingen op meer dan 1 jaar zijn kapitaal- en intrestaflossingen op afbetalings-
contracten verschuldigd vanaf het jaar 2011. Naar de waardering toe werden deze vor-
deringen als dubieus beschouwd en integraal in de kosten genomen.

b.  Voorraden en bestellingen in uitvoering 
> (activa, rubriek vi.)

Op 1 december 2009 werd de fysieke inventaris van de voorraadgoederen in het cen-
traal magazijn en het magazijn apotheek opgenomen. Hierop volgend werden de arti-
kelaantallen in het elektronisch voorraadbeheersysteem in overeenstemming gebracht 
met de werkelijke aantallen. 

Per 31 december 2009 bedraagt de waarde van die voorraden 3,9 miljoen eur ten op-
zichte van 3,4 miljoen eur in 2008 en 2,8 miljoen eur in 2007. De voor het tweede 
jaar op rij sterke toename van de voorraad is voor rekening van minder dan 1 % van de 
farmaceutische producten, voornamelijk (nieuwe) producten voor oncologie en wees-
geneesmiddelen.

De waarde van de medische voorraadproducten bedraagt 3,7 miljoen eur. 
De belangrijkste producten zijn:
• farmaceutische producten:  2,8 miljoen eur;
• steriele producten:  0,4 miljoen eur;
• synthesemateriaal:  0,1 miljoen eur;
• andere:  0,4 miljoen eur.

De niet-medische voorraadproducten zijn met 0,2 miljoen eur quasi verwaarloosbaar. 
Conform de waarderingsregels zijn de voorraden op de medische- en verpleegkundige 
diensten en op het operatiekwartier, inclusief de voorraden aanwezig in de medicatie-
verdeelkasten, integraal in de kosten genomen. 

c.  Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 
> (activa, rubriek vii.)

De vorderingen op ten hoogste 1 jaar vormen met 108,8 miljoen eur de grootste post 
van de vlottende activa.

c.1.	Vorderingen	voor	prestaties 

> (activa, rubriek vii, a) 

De vorderingen voor prestaties vertegenwoordigen per einde boekjaar een bedrag van 
106,7 miljoen eur wat een lichte toename is in vergelijking met het volume per einde 
boekjaar 2008 (105,5 miljoen eur).

Deze minimale toename houdt verband met de relatief sterke toename van de vorde-
ringen in 2008, toen een gevolg van een betalingsachterstand bij een aantal privézorg-
verzekeraars.

De vorderingen voor prestaties kunnen in 5 groepen onderverdeeld worden. 
• patiënten:  1,8 miljoen eur;
• verzekeringsinstellingen: 19,5 miljoen eur;
• inhaalbedragen: 18,2 miljoen eur;
• nog te innen vorderingen: 67,2 miljoen eur;
• overige vorderingen: 0

Ratio: liquiditeit: acid test (excl. inhaalbedragen) – periode 2005-2009
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Evolutie vorderingen voor prestaties – periode 2005-2009 
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minimumwaarde is 1.
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c.1.a. Vorderingen patiënten 

> (activa, rubriek vii, a, 1)

De openstaande vorderingen aan patiënten belopen 1,8 miljoen eur tegenover 1,1 mil-
joen eur het jaar voordien. Van het werkelijk openstaande bedrag (5,8 miljoen eur) 
heeft bij toepassing van de waarderingsregels 3,9 miljoen eur een dubieus karakter. Dit 
bedrag vertegenwoordigt ongeveer 11.750 facturen. 

Ongeveer de helft van dit bedrag (1,7 miljoen eur) heeft betrekking op circa 8,6 dui-
zend facturen die ingevorderd worden via een deurwaarderskantoor. De betwistingen 
rond hospitalisatiefacturen zijn goed voor 0,8 miljoen eur (200 facturen) terwijl via 
allerlei afbetalingsplannen gepoogd wordt om 0,4 miljoen eur te recupereren. Dossiers 
inzake collectieve schuldregeling, rechtszaken en ocmw’s zijn elk goed voor 0,2 miljoen 
eur. Bij de overige dossiers zijn alleen nog de facturen van overleden patiënten vermel-
denswaardig (250 facturen voor een bedrag van 0,1 miljoen eur).

Tot slot werd, conform de waarderingsregels, nog 0,2 miljoen eur voorzien op basis 
van de bedragen waarvoor herinneringen werden gestuurd. Alle dubieuze vorderingen 
werden overgeboekt naar de post overige vorderingen voor prestaties en conform de 
waarderingsregels integraal in de kosten genomen.

c.1.b Vorderingen verzekeringsinstellingen 
> (activa, rubriek vii, a, 2)

De vorderingen aan verzekeringsinstellingen zijn opvallend stabiel ten opzichte van 
vorig jaar. Voor beide jaren beloopt het bedrag 19,5 miljoen eur. De relatief sterke 
toename van het klantenvolume vanaf 2008 was voor rekening van de Nederlandse 
zorgverzekeraars. Tot 2007 werden de kosten voor hun leden verrekend via de Belgi-
sche mutualiteiten om. Vanaf 2008 wordt rechtstreeks aan de Nederlandse zorgver-
zekeraars gefactureerd. De in vergelijking met de Belgische mutualiteiten wat langere 
betalingstermijnen van die verzekeraars en hun voorbehoud bij de terugbetaling van 
bepaalde verstrekte zorgen werd in het verleden meerdere malen aangekaart. De dis-
cussiepunten die oorzaak waren van hun eerder voorbehoud zijn ondertussen uitge-
klaard en bijgelegd zoals mag blijken uit de evolutie van de liquiditeitsratio ‘toegestaan 
betalingsuitstel’.

Het dubieuze segment betreft, naast een aantal betwistingen met internationale ver-
zekeringsmaatschappijen (0,1 miljoen eur) voornamelijk facturen waarvan de betaling 
door de mutualiteiten in beraad wordt gehouden in afwachting van een beslissing van 
het College van Geneesheren-directeurs van het riziv (0,1 miljoen eur). Daarnaast 
werd provisioneel nog een algemeen bedrag van 0,2 miljoen eur voorzien gezien het 
gegeven dat mutualiteiten soms een andere, voor het ziekenhuis minder gunstige in-
terpretatie geven aan de tarificatieregels.

c.1.c. Vorderingen inhaalbedragen 
> (activa, rubriek vii, a, 3)

De geraamde positieve inhaalbedragen zijn goed voor 18,2 miljoen eur. De berekening 
is het resultaat van een nauwgezette interpretatie van de wetgeving inzake het budget 
van financiële middelen (bfm). Tevens werd rekening gehouden met de nieuwe finan-
ciering vanaf 1 juli 2002, met de herziening van de budgetten 2003 en 2004 en met de 
effecten van die herzieningen op de budgetten van de daaropvolgende jaren.

De geraamde positieve inhaalbedragen dalen met 1,8 miljoen eur: van 20,0 miljoen 
eur in 2008 naar 18,2 miljoen eur per einde boekjaar 2009. Deze daling is een gevolg 
van de definitieve herziening 2003 en 2004 en de weerslag hiervan op de volgende 
jaren, in het bijzonder op het onderdeel a1 financiering investeringen voor bouw en 
verbouwingen.
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De vordering kan verder als volgt worden opgedeeld:
• 0,9 miljoen eur is het resultaat van de herziening van de budgetten van financiële 

middelen over de periode 2003 - 2004;
• 10,2 miljoen eur betreft de herziening van onderdeel a1 investeringslas-

ten, voornamelijk groot onderhoud en de bijhorende kredietkosten over de  
periode 2005 - 2009;

• 5,4 miljoen eur heeft betrekking op de financiering van de eindeloopbaan maatre-
gelen en de sociale akkoorden 2005;

• 0,6 miljoen eur heeft betrekking op het Federaal Kankerplan;
• 0,4 miljoen eur betreft de financiering van de derde Nmr;
• 0,3 miljoen eur heeft betrekking op de attractiviteitspremie;
• de resterende 0,4 miljoen eur is de som van verschillende kleinere dossiers.

c.1.d. Te innen opbrengsten 
> (activa, rubriek vii, a, 4,) 

Het saldo van de post te innen opbrengsten stijgt van 64,8 miljoen eur naar 67,2 mil-
joen eur.

Het bedrag te innen opbrengsten heeft betrekking op de geleverde verstrekkingen van 
de maanden november en december 2009. De nog te ontvangen twaalfden hebben 
betrekking op het bfm - behoudens de variabele 20 % b1 en b2 - van het laatste kwar-
taal 2009.

De te factureren bedragen stijgen met 6,8 % (41 miljoen eur t.o.v. 38,4 miljoen eur in 
2008); een toename die in de lijn ligt van de toename van de omzet (+ 6,4 %). 

Het openstaande saldo kan als volgt worden uitgesplitst:
• te factureren: 41,0 miljoen eur; 
• te ontvangen twaalfden:  24,3 miljoen eur;
• te factureren handelsvorderingen: 0,2 miljoen eur;
• te innen creditnota’s (op leveranciersfacturen): 1,7 miljoen eur.

c.1.e. Overige vorderingen voor prestaties 
> (activa, rubriek vii, a, 5,)

De post overige vorderingen voor prestaties omvat de dubieuze vorderingen. Deze post 
vertoont net als de vorige jaren een nulsaldo. Conform de waarderingsregels werden 
deze vorderingen integraal in het resultaat genomen:
• vorderingen aan patiënten: 3,9 miljoen eur;
• vorderingen aan verzekeringsinstellingen: 0,5 miljoen eur;
• totaal: 4,4 miljoen eur.

c.2.	Overige	vorderingen	
> (activa, rubriek vii, b)

De waarde van de post overige vorderingen beloopt 2,0 miljoen eur ten opzichte van 
1,4 miljoen eur in 2008. De toename van 0,6 miljoen eur betreft inhoudingen op toe-
komstige lonen en vorderingen op leveranciers, beide goed voor circa 0,3 miljoen eur.

Een bedrag van 1,4 miljoen eur heeft betrekking op diverse handelsvorderingen.
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d. Geldbeleggingen 

> (activa, rubriek vii)

De post geldbeleggingen vertoont per einde boekjaar een saldo van 7,5 miljoen eur ten 
opzichte van 9,5 miljoen eur het jaar voordien. 

De financiële middelen door het uza zelf beheerd - per einde boekjaar 4,9 miljoen eur 
- werden integraal belegd in producten op korte termijn met kapitaalgarantie. 

Het resterende saldo (2,6 miljoen eur) maakt deel uit van het mecenaatfonds en werd 
belegd in termijndeposito ‘s, vastrentende effecten, aandelen en aandelenfondsen. De 
waardering van deze financiële producten gebeurde tegen aankoopprijs of inventaris-
waarde indien deze lager was. Betreffende dit mecenaatfonds verwijzen we tevens naar 
de titel iii. Reserves, d. bestemde fondsen: mecenaatfonds.

e.  Liquide middelen 
> (activa, rubriek iX)

Het saldo van de liquide middelen – per einde boekjaar 10,8 miljoen eur – is vanaf 
2005 beduidend hoger dan de jaren ervoor. Dit is een gevolg van het gegeven dat voor 
deposito’s op zichtrekeningen rendementen worden gekregen die vergelijkbaar zijn 
met deze van de klassieke termijndeposito’s. Circa 0,4 miljoen eur van het saldo van 
de liquide middelen maakt deel uit van het mecenaatfonds. 

f.  Overlopende rekeningen (van het actief)
> (activa, rubriek X)

Het saldo van de overlopende rekeningen van het actief beloopt 2,3 miljoen eur. 
Dit bedrag kan als volgt worden uitgesplitst:
• over te dragen kosten:  1,8 miljoen eur;
• verkregen opbrengsten:  0,5 miljoen eur.

 4.2.2.2. Passiva

4.2.2.2.1. Eigen vermogen
Het eigen vermogen beloopt 116,1 miljoen eur ten opzichte van 110,1 miljoen eur in 2008. 
De toename van het eigen vermogen, hoofdzakelijk het gevolg van de bestemming van 
het resultaat 2009, ligt in de lijn van de toename van het balanstotaal zodat het relatieve 
aandeel van het eigen vermogen (ten opzichte van dit balanstotaal) niet noemenswaardig 
wijzigt.
 
Het bedrag kan als volgt worden uitgesplitst:
• dotaties, inbreng en giften in kapitaal: 20,7 miljoen eur;
• reserves: bestemde fondsen: mecenaatfonds:  3,0 miljoen eur;
• overgedragen resultaat:  79,5 miljoen eur;
• investeringssubsidies:  12,9 miljoen eur.

a.  Dotaties, inbreng en giften in kapitaal 
> (passiva, rubriek i)

Het bedrag van 20,7 miljoen eur kan als volgt worden uitgesplitst: 
• inbreng Provincie Antwerpen: 19,8 miljoen eur:
 bij notariële akte van 11 oktober 1984 heeft de provincie Antwerpen het onverdeeld 

eigendomsrecht van veertig procent van het toenmalige bestaande onroerend goed 
van het uza verworven, onder voorbehoud van het recht op erfpacht voor een peri-
ode van 99 jaar. De aankoop voor een bedrag van 19,8 miljoen eur gebeurde in het 
raam van een samenwerkingsakkoord tussen de provincie Antwerpen en de Univer-
sitaire Instelling Antwerpen met het doel het Universitair Ziekenhuis uit te bouwen 
tot een supra regionaal, hoog gespecialiseerd ziekenhuis in de provincie. In verband 
met deze balanspost verwijzen we tevens naar de titel 4.2.3. Niet in de balans opge-
nomen rechten en verplichtingen;
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• inbreng om niet Universiteit Antwerpen: 0,9 miljoen eur:
 overeenkomstig artikel 9§8 van het decreet van 29 april 2004 houdende wijziging van 

het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Univer-
siteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende 
wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen worden, 
wat het uza betreft, tegen de boekwaarde (zoals vermeld in de ua jaarrekening 2003), 
van rechtswege en om niet en zonder kosten van welke aard ook aan het uza overge-
dragen:

- roerende goederen; balanswaarde: 8.999,81 eur;
- terreinen; totale oppervlakte: 154.121 m2; balanswaarde: 647.984,82 eur;
- gebouwen (m.n. het auditorium gelegen in het uza zelf); balanswaarde: 

220.625,23 eur.

Deze vermogensoverdracht werd doorgevoerd bij de opening van de beginbalans 2004.

b.  Reserves: bestemde fondsen: mecenaatfonds
> (passiva, rubriek iii, c. )

De financiële middelen van het mecenaatfonds bestaan uit liquide middelen, korte ter-
mijnbeleggingen, obligaties, aandelen en gemeenschappelijke beleggingsproducten in 
obligaties en aandelen. 

Per einde boekjaar was de samenstelling van het fonds als volgt: 
• liquiditeiten:  12,6 %;
• obligaties:  46,6 %;
• aandelen:  40,8 %.

De daling van het fonds in 2008 had een dubbele oorzaak: 0,6 miljoen eur werd 
effectief besteed terwijl de negatieve impact van de financiële- en economische 
crisis leidde tot een afwaardering van 0,5 miljoen eur. Einde 2009 was de ne-
gatieve impact van de crisis verwerkt en waardeerde het fonds op 3 miljoen eur. 
De financiële producten werden conform de waarderingsregels geboekt aan aankoop-
prijs of (lagere) inventariswaarde. Per einde boekjaar beliep de indicatieve waarde 3,2 
miljoen eur. In vergelijking met einde 2008 (2,8 miljoen eur) betekent dit een toe-
name van 0,4 miljoen eur.

c.  Overgedragen resultaat 
> (passiva, rubriek iv)

Het overgedragen resultaat per einde boekjaar 2009 stijgt, gezien het resultaat van het 
boekjaar en de bestemming ervan, van 72,3 miljoen eur in 2008 naar 79,5 miljoen eur 
per einde 2009.

d.  Investeringssubsidies 
> (passiva, rubriek v) 

Het saldo van de post investeringssubsidies daalt als gevolg van de in resultaatneming 
ervan van 14,5 naar 12,8 miljoen eur.

Het overgrote deel van het resterende saldo van de kapitaalsubsidies heeft betrekking 
op bouwwerken:
• 4,1 miljoen eur – 32 % van het resterende saldo - werd verkregen van de fod Volks-

gezondheid. Het betreft hier de nog niet in resultaat genomen subsidie voor de 
investering van de oorspronkelijke bouwwerken (60 % van de investering van de 
oorspronkelijke bouw, weliswaar beperkt tot de geldende plafonds); 

• de subsidies verkregen van de Vlaamse Gemeenschap, in de balans opgeno-
men voor 6,6 miljoen eur (verwerving: 8,1 miljoen eur; in resultaat genomen:
1,5 miljoen eur) hebben betrekking op drie investeringsdossiers:

- de subsidie voor de bouw van het kinderdagverblijf;
- de subsidies ter uitvoering van de projecten 1 en 2 van het zorgstrategische plan uza 

2000;
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• de toelage van 1,3 miljoen eur van het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van 
Minder Validen (rsrmv) was bestemd voor de bouw (binnen de muren van het zie-
kenhuis) van de revalidatiecentra voor motorisch gestoorden, spraak en gehoorge-
stoorden en hartlijders. Ze wordt conform de opgelegde subsidievoorwaarden van 
het toenmalige rsrmv niet in resultaat opgenomen. 

De overige subsidies (0,8 miljoen eur) werden voornamelijk verworven via fondsen die 
toebehoren aan medische diensten. Ze werden in hoofdzaak aangewend voor investe-
ringen in roerende medische uitrusting en informatica. 

4.2.2.2.2. Voorzieningen voor risico’ s en kosten

a.  Voorzieningen voor risico’ s en kosten 
> (passiva, rubriek vii)

De sterke toename van de voorzieningen voor risico’s en kosten vloeit voort uit de 
gewijzigde waarderingsregels als gevolg van de nieuwe btw status van het uza. 
De zogenaamde externe fondsen, per einde boekjaar 2009 goed voor een saldo van 
9,6 miljoen eur, migreren hierdoor van de schulden op ten hoogste één jaar (rubriek 
‘overige schulden’) naar de voorzieningen voor risico’s en kosten (voor onderzoek en 
opleiding).

Los van deze gewijzigde voorstelling daalden de voorzieningen 33,4 miljoen eur in 
2008 naar 32,9 miljoen eur in 2009. 

Deze daling is voor rekening van de voorzieningen die werden aangelegd in het kader 
van de herziening van het bfm. Als gevolg van de herziening van het bfm 2003 - 2004 
diende voor een bedrag van 3,5 miljoen eur aan voorzieningen te worden teruggeno-
men (8,1 miljoen eur t.o.v. 11,6 miljoen eur einde 2008). De overige voorzieningen 
nemen per saldo met 3,0 miljoen eur toe.

De voorzieningen voor risico’s en kosten kunnen als volgt worden uitgesplitst:
• voorziening pensioenen en soortgelijke rechten: 1,3 miljoen eur; 
• voorziening voor kosten van groot onderhoud: 5,1 miljoen eur;
• voorziening voor terugvordering betaalde facturen: 1,4 miljoen eur;
• voorziening voor kosten eigen werkgever: 13,7 miljoen eur;
• voorzieningen voor kosten voor onderzoek en opleiding: 9,6 miljoen eur;
• voorziening voor bonus zware pathologie: 2,0 miljoen eur; 
• voorziening herziening bfm:  8,2 miljoen eur;
• overige voorzieningen:  1,3 miljoen eur. 

De voorzieningen voor pensioenen hebben betrekking op de kosten voor brugpensioe-
nen en soortgelijke. Deze kosten worden voorzien van het ogenblik af dat de aanvraag 
voor brugpensioen door het betrokken personeelslid wordt betekend. Als gevolg van 
een herberekening van de kostprijs hiervan, onder andere naar aanleiding van de maat-
regelen van het generatiepact, werd het bedrag van de voorziening met 0,3 miljoen eur 
verminderd.
 
In overleg met de technische dienst werden, aan de hand van het programma groot 
onderhoud voor de komende jaren, de voorzieningen voor groot onderhoud status-quo 
gehouden op 5,1 miljoen eur. De cyclische onderhoudswerkzaamheden hebben voor-
namelijk betrekking op dakwerken, renovatie- en schilderwerken, de behandeling van 
de gebouwen tegen betonrot en de vloerbekleding.

Een uitspraak bij het Hof van Cassatie heeft in 2009 een einde gemaakt aan een jaren-
lang juridisch dispuut tussen het uza en de patiënten (bij monde van de Christelijke 
mutualiteiten) betreffende de aanrekening van de verstrekking ‘manipulatie coronaro-
grafie’. Uiteindelijk werd het uza in het ongelijk gesteld en dienen de door de patiënt 
betaalde verstrekkingen over de periode 2001 – april 2009 te worden terugbetaald. 
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Einde boekjaar 2009 was reeds een groot deel van de patiënten terugbetaald. Het be-
drag van 1,4 miljoen eur is het maximale bedrag dat mogelijk nog kan worden terug-
gevorderd. 

In uitvoering van de arbeidsvoorwaardenregeling van de uza-artsen van 1 oktober 2007 
(m.n. artikel 44. Aanvullende vergoedingen, 5.2. zware pathologie) kan aan het art-
senkorps een bonus voor zware pathologie worden toegekend die gelijk is aan 20 % 
van het riziv tarief voor die zware pathologie. De toekenning van deze bonus is onder 
andere afhankelijk van het resultaat van het boekjaar in de zin dat de vooropgestelde 
winstdoelstelling moet worden gehaald (voor 2009: een winst van 2,5 miljoen eur 
waarbij het potentiële bonusbedrag deze drempel niet mag aantasten). Aangezien voor 
het boekjaar 2009 de vooropgestelde winstdoelstelling wordt gehaald werd een bedrag 
geraamd voor die bonus. De sterke toename van het relatieve aandeel van de medische 
verstrekkingen met een waarde gelijk aan of hoger dan k240 of N400 (van 32 naar 
34 %; zie kerncijfers activiteiten) maakt dat de voorziening 0,2 miljoen eur hoger ligt 
dan voorgaande jaren (2,0 miljoen eur ten opzichte van 1,8 miljoen eur).

De voorzieningen onder de noemer ‘herziening budget financiële middelen’ zijn aange-
legd in functie van het risico dat de geraamde positieve inhaalbedragen op het ogen-
blik van de definitieve herziening van de budgetten door de fod Volksgezondheid niet 
zullen worden weerhouden. Het betreft de indekking van de positieve inhaalbedragen 
voor de jaren 2005 tot 2009. Het overgrote deel van de indekking van de geraamde 
inhaalbedragen (90 %) is voor bouw- en verbouwingswerken, het resterende saldo  
(10 %) voor uitvoering van de sociale akkoorden.

De overige voorzieningen hebben onder andere betrekking op lopende juridische ge-
schillen.

4.2.2.2.3. Schulden

a  Schulden op meer dan 1 jaar
a.1.	Schulden	op	meer	dan	1	jaar:	financiële	schulden
a.1.a. Schulden op meer dan 1 jaar: schulden voor huur, financiering e.d. 
> (passiva, rubriek viii, a, 3)

Onder deze rubriek komen de schulden op meer dan 1 jaar die voortvloeien uit leasing-
overeenkomsten. De leasingschuld (8 duizend eur) betreft in hoofdzaak de financiële 
lease van een beperkt aantal voertuigen. De sterke daling van de schuld vloeit voort uit 
de afwikkeling van lease overeenkomsten.

a.1.b. Schulden op meer dan 1 jaar: kredietinstellingen
> (passiva, rubriek viii, a, 4)

De schulden op meer dan 1 jaar bij kredietinstellingen belopen per einde boekjaar 18,9 
miljoen eur ten opzichte van 15,8 miljoen het jaar voordien. De toename van deze 
lange termijn kredieten is een gevolg van de externe financiering van een aantal klei-
nere bouw- en verbouwprojecten.

Het bedrag kan als volgt worden opgesplitst:
• 2,7 miljoen eur betreft kredieten die tussen 1977 en 1983 voor een periode van 33 

jaar werden aangegaan ter financiering van het niet gesubsidieerde gedeelte (40 % 
van het bedrag) van de investeringen in de oorspronkelijke ziekenhuisgebouwen. 
Voor deze kredieten werd door het toenmalige Fonds voor de bouw van zieken-
huizen een rentesubsidie toegestaan zodat de werkelijke intrestlast voor het uza 
slechts 1,25 % bedraagt;

• de overige investeringskredieten (16,2 miljoen eur) hebben betrekking op:
- investeringen in medische en niet-medische uitrusting en werken groot onderhoud 

waarvan de financiële lasten kunnen worden verhaald op het budget van financiële 
middelen. Voor deze investeringen worden sinds 2001 kredieten op middellange 
termijn (5 en 10 jaar) aangegaan waarbij de looptijd van het krediet overeenkomt 
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De lichte toename van de financiële schuldgraad heeft een dubbele 
oorzaak:
• teller effect: in 2009 werd een krediet op lange termijn van 4,5 

miljoen eur aangegaan voor de financiering van een aantal kleinere 
investeringsprojecten; zie hierna;

• noemer effect: het balanstotaal is minder sterk toegenomen (dan 
de omzetstijging) door een relatief sterke daling van het verkregen 
betalingsuitstel; zie hierna;
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met de afschrijvingstermijn van de investering waarvoor het is aangegaan;
- 3 kredieten op lange termijn (30 jaar) ter financiering van het eigen aandeel van de 

gesubsidieerde investeringen van het zorgstrategische plan, UZA 2000;
- 4 kredieten op lange termijn voor een totaalbedrag van 4,5 miljoen eur ter finan-

ciering van de bouw van het lowcare centrum, de uitbouw van het laboratorium 
anatomo-pathologie, de uitbouw van de S-toren en de bouw van het magazijn. Het 
zijn voornamelijk deze kredieten die verantwoordelijk zijn voor de toename van de 
schuld.

a.2.	Schulden	op	meer	dan	1	jaar:	voorschotten	ministerie	Volksgezondheid 
> (passiva, rubriek viii, c)

Het bedrag van 2,1 miljoen eur betreft terugvorderbare voorschotten toegekend door 
de fod Volksgezondheid overeenkomstig het kb van 2 juni 1976 (betreffende de toe-
kenning van voorschotten aan ziekenhuizen). De gedeeltelijke of volledige terugvorde-
ring gebeurt normaliter bij gedeeltelijke of volledige sluiting van het ziekenhuis. Het 
huidige voorschot is berekend op basis van de inkomsten van de geopende bedden 
voor 1982: 25 % van de inkomsten voor maximaal 6 maanden.

b.  Schulden op ten hoogste 1 jaar
b.1.	Schulden	op	ten	hoogste	1	jaar:	schulden	groter	dan	1	jaar,	
vervallen	binnen	het	jaar 
> (passiva, rubriek iX, a)

In 2010 wordt voor een bedrag van 3,8 miljoen eur aan lange en middellange termijn-
kredieten afgelost. 
De uitgebreide cashflow beloopt 25,3 miljoen eur (ten opzichte van 27,8 miljoen eur 
in 2008).

b.2.	Schulden	op	ten	hoogste	1	jaar:	financiële	schulden
b.2.a. Schulden op ten hoogste 1 jaar: financiële schulden: kredietinstellingen 
> (passiva, rubriek iX, b, 2)

Net zoals vorig jaar zijn de financiële schulden op korte termijn (kaskredieten of vaste 
voorschotten) nihil. Als gevolg van de ruime liquiditeiten van het ziekenhuis en de bij-
zonder lage rendementen voor korte termijnbeleggingen werd ervoor gekozen om de 
talrijke bouw- en verbouwprojecten in de projectfase met eigen middelen te financie-
ren. Voor het project ‘parking en wegenis’ wordt na de oplevering ervan wel een krediet 
op lange termijn gesloten.

b.3.	Schulden	op	ten	hoogste	1	jaar:	lopende	schulden
b.3.a. Schulden op ten hoogste 1 jaar: lopende schuld, leveranciers 
> (passiva, rubriek iX, c, 1)

De daling van de lopende schuld aan leveranciers (en het verkregen betalingsuitstel) is 
een uitvloeisel van het gewijzigde btw status van het ziekenhuis, wat maakt dat factu-
ren van leveranciers, in functie van de eerste btw aangifte van het daaropvolgende jaar, 
sneller moeten worden afgehandeld dan in voorgaande jaren.
Wanneer ook nog de vervaldatum was verstreken werden deze facturen opgenomen in 
de automatische betaalprocedure.

b.3.b. Schulden op ten hoogste 1 jaar: lopende schuld, inhaalbedragen 
> (passiva, rubriek iX, c, 3)

De geraamde negatieve inhaalbedragen belopen per einde boekjaar 11,6 miljoen eur 
ten opzichte van 10,0 miljoen eur in 2008. Deze raming is een nauwgezette inter-
pretatie van de wetgeving inzake het budget van financiële middelen. Tevens werd 
rekening gehouden met de nieuwe financiering vanaf 1 juli 2002, de herziening van de 
budgetten 2003 en 2004 en de weerslag van die herzieningen op de budgetten van de 
daaropvolgende jaren. 

De geraamde bedragen stijgen met 1,6 miljoen eur tot 11,6 miljoen eur. Deze stijging 
is in hoofdzaak een gevolg van de splitsing binnen het bfm van de onderdelen b1 en b2 
in een vast en een variabel gedeelte, waarbij een toenemend relatief aandeel van de 
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niet-ziv-patiënten (ten opzichte van de referentie periode) resulteert in een omvangrijk 
negatief inhaalbedrag.

De geraamde negatieve inhaalbedragen kunnen als volgt worden opgedeeld:
• 9,3 miljoen eur heeft betrekking op de toename van het relatieve aandeel van de 

niet ziv-patiënten binnen het bfm over de jaren 2005 - 2009;
• 0,7 miljoen eur wordt voorzien om de financiële impact van de conversie van 30 

erkende psychiatrische bedden naar c & d bedden vanaf juli 2007 op te vangen;
• 0,8 miljoen eur heeft betrekking op de herziening van de budgetten 2002;
• 0,6 miljoen eur is een gevolg van de herziening van de budgetten op basis van 

financieringsjaar voor de onderdelen a2 (lasten voor korte termijn kredieten), b4 
(ivf -procedures) en b4 (eerste werkervaring voor de jaren 2005 – 2009);

• 0,2 miljoen eur betreft de terugbetaling van de investeringslasten voor een afge-
schreven Nmr toestel.

b.3.c. Geneesheren, tandartsen, paramedici 
> (passiva, rubriek iX, c, 4)

Onder deze post (2,1 miljoen eur) komen de uitkeringen aan zorgenverstrekkers. De 
bedragen per einde boekjaar zijn schulden die pas worden vereffend bij invordering 
van de overeenkomstige debiteurfactuur.

b.4.	Schulden	op	ten	hoogste	1	jaar:	ontvangen	vooruitbetalingen 
> (passiva, rubriek iX, d)

Het bedrag van de ontvangen vooruitbetalingen beloopt per einde boekjaar 0,3 miljoen 
eur, een status-quo in vergelijking met het jaar voordien.

Ongeveer één vierde van dit bedrag betreft de nog niet op de factuur verrekende voor-
schotten gevraagd bij opname van patiënten die niet ressorteren onder het systeem 
van de Belgische ziekteverzekering. Voor rechthebbenden van Belgische mutualiteiten 
wordt sedert 2007 geen voorschot meer gevraagd. 

Het resterende saldo vloeit voort uit de intentie overeenkomst gesloten tussen het 
uza, de ua en een commerciële partner betreffende de oprichting en exploitatie van 
het toekomstige Molecular Imaging Center Antwerp (mica) waarbij de commerciële 
partner een voorafbetaling uitvoerde voor het immaterieel recht op toegang tot deze 
technologie.
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c.  Schulden op ten hoogste 1 jaar: belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 
c.1.	Schulden	op	ten	hoogste	1	jaar:	belastingen
> (passiva, rubriek iX, e, 1) 

De belastingsschuld op minder dan 1 jaar stijgt van 3,8  miljoen eur in 2008 naar 4,5 
miljoen eur in 2009. De dip in 2007 is een gevolg van de korting op de bedrijfsvoorhef-
fing voor wetenschappelijk personeel. Bij de inwerkingtreding van deze maatregel in 2007 
werd deze korting per einde boekjaar en voor het gehele jaar door middel van creditnota’s 
gedebiteerd. Vanaf 2008 wordt deze korting maandelijks verrekend. 

De te betalen bedrijfsvoorheffing voor 2009 betreft de ingehouden bedrijfsvoorheffing op 
de lonen van de maand december, de eindejaarspremies voor die personeelsleden die in 
de loop van het boekjaar 2008 in werkregime zijn verminderd, het vakantiegeld 2009 en 
de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de uitgifte van Dexia Warrants (als variabel loon 
voor het medisch personeel) in november 2009. Deze uitgifte is tevens de oorzaak van 
de sterke stijging van de bedrijfsvoorheffing van 3,7 miljoen naar 4,3 miljoen eur. De op 
de warrants verschuldigde bedrijfsvoorheffing moet immers binnen de 60 dagen worden 
vereffend en verschijnt aldus in de eindbalans. 

De verdubbeling van de te betalen btw (van 0,1 naar 0,3 miljoen eur) is een gevolg van de 
gewijzigde btw status van het ziekenhuis. Met de wetswijziging per 1 juli 2007 van het ar-
tikel 6 van het Wetboek van btw en na een gedoogperiode van anderhalf jaar kon het uza 
zich, conform het oud artikel 6 van het wetboek van btw, vanaf 2009 niet langer voor haar 
volledige activiteit buiten het toepassingsgebied van de btw houden. Het uza gedraagt 
zich sindsdien als een gemengd btw-plichtige (die voor zijn gehele omzet gehouden is 
aan het Wetboek van btw). 

c.2.	Schulden	op	ten	hoogste	1	jaar:	bezoldigingen	en	sociale	lasten 
> (passiva, rubriek iX, e, 2) 

De schulden voor bezoldigingen en sociale lasten stijgen met 5,2 % van 18,8 miljoen naar 
19,9 miljoen eur. 

De voorziening voor het vakantiegeld is goed voor circa twee derden van de openstaande 
schuld. Ten opzichte van einde 2008 neemt die schuld 6,2 % toe, een toename die in de 
lijn ligt van de groei van de loonkosten.

Onder de rubriek overuren en verlof is de kostprijs berekend van de per einde boekjaar 
niet opgenomen vakantiedagen en overuren. Bij de berekening werd rekening gehouden 
met het barema, de geldelijke anciënniteit en het geactualiseerde uurloon van de individu-
ele titularissen. Ten opzichte van het jaar voordien loopt deze kost licht terug. 

Het bedrag kan als volgt worden uitgesplitst:
• vakantiegeld:  12,5 miljoen eur (ten opzichte van 11,7 miljoen eur per einde 2008);
• rsz:   5,0 miljoen eur (ten opzichte van 4,8 miljoen eur per einde 2008);
• overuren & verlof:  2,4 miljoen eur (ten opzichte van 2,3 miljoen eur per einde 2008).

d.  Schulden op ten hoogste 1 jaar: overige schulden
d.1.	Overige	schulden 
> (passiva, rubriek iX, f, 2)

Bij toepassing van de gewijzigde waarderingsregels (waarvoor de naar de titel 4.2.4. hier-
na verwijzen) migreren de externe fondsen van de rubriek ‘Schulden op ten hoogste 1 
jaar, Overige schulden’ naar de voorzieningen voor risico’s en kosten (voor onderzoek en 
opleiding). Het resterende saldo is quasi verwaarloosbaar.

d.2.	Overlopende	rekeningen	(van	het	passief)
> (passiva, rubriek X)

Het saldo van de overlopende rekeningen van het passief beloopt 1,0 miljoen eur en be-
staat bijna integraal uit toe te rekenen kosten.
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4.2.3. Niet in de balans opgenomen  
 rechten en verplichtingen

Voorafgaande bemerking
Krachtens het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 (Belgisch Staats-
blad van 15 oktober 2004), artikel 2, paragraaf 8 treedt het uza op datum van de inwer-
kingtreding van de afsplitsing (van de ua) van rechtswege in de rechten en verplich-
tingen die krachtens de activiteiten van het universitair ziekenhuis zijn ontstaan en is 
de izw Universitair Ziekenhuis Antwerpen (uza) hiervoor de algemene rechtsopvolger 
van de u(i)a. 

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen worden hierna chronolo-
gisch opgesomd.

4.2.3.1. Erfpacht (1)

(1977) Bij notariële akte stelt de uia voor de periode van 99 jaar en ten kosteloze titel 
een terrein van vijftig are en tweeëntwintig centiaren ter beschikking van het Belgische 
Rode Kruis teneinde er een bloedtransfusiecentrum op te richten en uit te baten. De 
overeenkomst treedt in werking op het ogenblik van de openstelling van het ziekenhuis.

4.2.3.2. Erfpacht (2)

(1984) Bij notariële akte van 11 november 1984 heeft de provincie Antwerpen bij onver-
deeld eigendomsrecht 40 % van het toenmalig bestaande onroerend goed - gronden 
en gebouwen: zie hiervoor - van het uza verworven, onder voorbehoud van het recht 
van erfpacht voor een periode van 99 jaar.

De aankoop voor 19,8 miljoen eur - 800 miljoen in toenmalige Belgische frank- ge-
beurde in het raam van een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwer-
pen en de Universitaire Instelling Antwerpen met het doel het Universitair Ziekenhuis 
uit te bouwen tot een supra regionaal hoog gespecialiseerd ziekenhuis in de provincie.

4.2.3.3. Voorkeursrecht 

(1984) Bij de verkoop van voornoemde onroerende goederen werd bedongen dat inge-
val één van beide partijen - U(I)A of de provincie Antwerpen - voornemens mocht zijn 
haar onverdeelde gerechtigheden te vervreemden ze ertoe gehouden is aan de weder-
partij de voorkeur te geven boven alle andere mogelijke verkrijgers:
• de partij die haar aandeel wenst te vervreemden zal bij voorbaat haar inzichten en 

voorwaarden - zoals onder meer de prijs en identiteit van de kandidaat koper- bij 
aangetekende brief met ontvangstmelding aan de andere partij meedelen;

• deze andere partij beschikt vanaf de datum van voormeld schrijven over een ter-
mijn van 6 maanden - berekend van dag tot dag- om aan de partij die wenst te 
vervreemden bij aangetekende brief met ontvangstmelding mee te delen of ze de 
onverdeelde gerechtigheden onder de meegedeelde voorwaarden overneemt.

 
4.2.3.4. Erfdienstbaarheid van toegang

(1984) Op de toegangswegen tot de grond en de gebouwen zijn ten behoeve van de 
onverdeelde gerechtigheden die door de provincie Antwerpen werden verkregen een 
erfdienstbaarheid van toegang gevestigd.
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4.2.3.5. Recht van opstal 

(2001) De Universitaire Instelling Antwerpen (uia) heeft op 10 oktober 2001 aan de Nv 
fortis lease en voor de periode van het hierna beschreven vruchtgebruik, een recht 
van opstal verleend op een perceel grond teneinde de Nv fortis lease toe te laten op 
dit perceel een gebouw op te richten. Bij de oprichting van de izw uza werd dit perceel 
grond opgenomen in de balans van de izw uza.

4.2.3.6. Overnameverbintenis van een contract van  
 vruchtgebruik

(2001) Ter uitvoering van een overeenkomst van vruchtgebruik gesloten tussen de Nv 
fortis lease en de Nv sodeXho verkrijgt de Nv sodeXho het recht van vruchtgebruik 
voor een periode van 15 jaar op het voornoemde gebouw. Deze periode begint de eer-
ste dag na de voorlopige oplevering van het gebouw. 

Het gebouw wordt door de Nv sodeXho - de vruchtgebruiker - bestemd tot het uitoe-
fenen van een commerciële activiteit en de vruchtgebruiker verbindt er zich toe gedu-
rende de periode van het vruchtgebruik alle kosten met betrekking tot het gebouw op 
zich te nemen: de terugbetalingen van het investeringsbedrag, onderhoud- en herstel-
lingskosten, lasten en belastingen, verzekeringskosten, enz. (niet limitatieve lijst)

In een overnameverbintenis van een contract van vruchtgebruik werd het volgende 
overeengekomen:
• in alle gevallen waarin de Nv fortis lease gerechtigd is de ontbinding van de over-

eenkomst van vruchtgebruik te eisen op basis van artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek;

• in geval het uza beslist de bestaande overeenkomst met de Nv sodeXho voor res-
tauratie aan patiënten en personeel niet te hernieuwen en in geval de Nv sodeXho 
hierom verzoekt; heeft de Nv fortis lease het recht de vruchtgebruiker te vragen 
de overeenkomst en alle eraan verbonden rechten en verplichtingen over te dragen 
aan uza.

Tevens kan de Nv sodeXho op eenvoudig verzoek en te allen tijde de Nv fortis lease 
de opdracht geven de overeenkomst van vruchtgebruik en alle eraan verbonden rech-
ten en verplichtingen over te dragen aan het uza.
 
Het uza verplicht er zich in dit geval toe de overeenkomst van vruchtgebruik over te 
nemen met alle rechten en verplichtingen zoals ze bestaan op het ogenblik van de be-
tekening van de beslissing door de Nv fortis lease aan uza.

4.2.3.7. Korte termijn kredietlijn vzw kinderdagverblijf 
 Sloeber

(2006) Per 1 januari 2006 werd de activiteit kinderdagverblijf in een afzonderlijke vzw 
(Kinderdagverblijf Sloeber) ondergebracht. Teneinde de financiële continuïteit van de 
vzw te waarborgen besliste het directiecomité om aan de nieuwe vzw en zonder kosten 
een korte termijn kredietlijn van 1 miljoen eur toe te kennen.

4.2.3.8. Herziening van btw ten aanzien van de 
 bedrijfsmiddelen

(2009) Bij schrijven van 21 augustus 2009 gericht aan de btw controle Mortsel I heeft 
het uza zich bij de fod Financiën vanaf 1 september 2009 geregistreerd als btw-plich-
tige waarbij, gezien de kwalificatie als gemengd btw-plichtige, terzelfder tijd een ver-
gunning werd gevraagd om het recht op aftrek van btw uit te oefenen op grond van 
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de regel van het werkelijk gebruik. Bij dit werkelijk gebruik worden volgende principes 
toegepast:
• voor kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan btw belaste activiteiten wordt een 

100 % recht op aftrek van de btw uitgeoefend;
• voor kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan btw vrijgestelde activiteiten wordt 

geen aftrek van btw uitgeoefend;
• voor de kosten die toewijsbaar zijn aan beide activiteiten –dit is de meerderheid van 

de kosten- zal een bijzonder verhoudingsgetal worden gehanteerd (met daarnaast 
nog een afzonderlijk bijzonder verhoudingsgetal voor de bedrijfstak ‘cyclotron’ en 
een bijzondere regeling voor de doorrekening van kosten en de parking).

In principe dient uiterlijk op 20 april 2010 een definitief verhoudingsgetal voor het jaar 
2009 te worden vastgelegd met daaraan gekoppeld een herziening met betrekking tot 
de uitoefening van het recht op aftrek van de btw (ten aanzien van in het verleden ver-
worven investeringsgoederen). Aangezien het uza slechts voor een beperkt deel van 
2009 (de periode september – december) btw belaste activiteit heeft ontplooid, werd 
aan de fod Financiën, gewestelijke directie Antwerpen, gevraagd het definitieve ver-
houdingsgetal voor 2009 en 2010 pas te bepalen tegen uiterlijk 20 april 2011. Hieruit vol-
gend kunnen de nodige herzieningen ook pas tegen deze datum worden doorgevoerd. 
Voor de herziening van de aftrekbare btw met betrekking tot investeringen in bouw 
wordt 15 jaar in de tijd teruggegaan; voor de overige investeringen is deze termijn 5 jaar. 

4.2.4. Waarderingsregels

4.2.4.1. Algemeen

De waardering van het vermogen per einde boekjaar vond plaats conform de bepalin-
gen van de toepasselijke boekhoudwetgeving:
• het kb 407 van 18 april 1986 tot wijziging en aanvulling van de wet van 23 december 

1969 op de ziekenhuizen;
• het kb van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het alge-

meen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen (marz);
• het kb van 14 december 1987 betreffende de jaarrekening van de ziekenhuizen;
• voor de vermogenselementen die betrekking hebben op het kinderdagverblijf: het 

mb van 14 maart 1972 betreffende het boekhoudplan van de door Kind en Gezin 
erkende kinderkribbes en peutertuinen.

 

4.2.4.2. Gewijzigde voorstelling balans  
 (vanaf het boekjaar 2004)

Op instructie van de Federale Overheidsdienst Financiën, administratie van de Onder-
nemings- en Inkomensfiscaliteit, sector Directe Belastingen zijn het Mecenaatfonds en 
de pgg middelen, over de periode van 1988 tot en met 2003 geboekt op het passief van 
de balans onder de post iX. Schulden op ten hoogste 1 jaar, f. Overige schulden vanaf 
de eindbalans 2004 overgebracht naar respectievelijk:
• (Mecenaatfonds) de rubriek Eigen vermogen, iii. Reserves, d. Bestemde fondsen;
• (pgg middelen) de rubriek (vii) Voorzieningen voor risico’s en kosten (eigen aan de 

werkgever).

 
4.2.4.3. Gewijzigde voorstelling resultaat en balans  
 (vanaf het boekjaar 2009)

Met de wetswijziging van het artikel 6 van het wetboek van btw per 1 juli 2007 kon 
het uza zich na een gedoogperiode van anderhalf jaar vanaf het boekjaar 2009 niet 
langer onverkort beroepen op het bijzonder regime om haar volledige activiteit buiten 
de btw te houden. Dit was in het bijzonder zo voor de activiteiten rond klinische stu-
dies en de verkoop van farmaceutische producten en medisch materiaal aan derden.  
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Ook de nakende bouw en uitbating van een cyclotron waarbij radioactieve isotopen 
zullen worden aangemaakt en verkocht aan derden maakten dit gewijzigd btw statuut 
onontkoombaar.

Vanaf september 2009 kwalificeert het uza dan ook als gemengd btw-plichtige en werd 
een vergunning aangevraagd om het recht op aftrek van btw uit te voeren op grond 
van de regel van het werkelijk gebruik, waarbij voor de diensten die zowel toewijsbaar 
zijn aan btw-belaste als niet-belaste activiteiten een bijzonder verhoudingsgetal zal 
worden gehanteerd. 

Als gevolg van voorgaande worden vanaf 2009 (en o.a. in functie van de bepaling van 
dit bijzonder verhoudingsgetal) alle klinische studies verwerkt via de resultatenreke-
ning:
• de activiteiten van klinische studies worden (met heffing van het toepasselijke btw-

percentage op verkopen) gefactureerd en opgenomen in de omzet van het zieken-
huis;

• bij de betaling van die facturen worden de gefactureerde bedragen, na inhouding 
van de overheadkosten, toegevoegd aan de rubriek vii. Voorzieningen voor risico’s 
en kosten (voor onderzoek en opleiding);

• deze voorzieningen worden aangewend om de kosten van de klinische studies te 
dekken.

Tot en met het boekjaar 2008 was dit niet het geval en werden de inkomsten uit klinische 
studies buiten de resultatenrekening om geboekt:
• ze werden op het passief van de balans geboekt (onder rubriek iX. Schulden op ten 

hoogste 1 jaar, f. Overige schulden, 1. Externe fondsen) bij de ontvangst ervan;
• deze rekeningen werden aangewend om de kosten van de klinische studies te dekken.

4.2.4.4. Specifiek

Vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of vervaardigingprijs.

De vervaardigingprijs omvat:
• aanschaffingskosten, grondstoffen en hulpstoffen;
• rechtstreekse productiekosten.

De onrechtstreekse productiekosten worden niet opgenomen in de vervaardigingprijs. 
Bijkomende kosten (niet terugbetaalbare belastingen, transportkosten, e.a.) worden 
wel mee geactiveerd.

Het artikel 2 van het kb van 14 december 1987 stelt dat de afschrijvingen (en de erbij 
horende in resultaatneming van de eventuele kapitaalsubsidies) pas ingaan op 1 ja-
nuari volgend op de datum van de effectieve inbedrijfstelling. Ingeval de effectieve 
inbedrijfstelling geschiedt tijdens de maand januari kan de afschrijving op de eerste 
dag van deze maand aanvangen. Van deze laatste mogelijkheid maakt het uza geen 
gebruik.

Activa in aanbouw worden niet afgeschreven: ze worden naar de rubriek materiële 
vaste activa overgeschreven nadat de aanbouw is beëindigd en de volledige kostprijs 
bekend is. De afschrijving gaat in per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Vaste ac-
tiva waarvan de eenheidskostprijs lager ligt dan 250 eur worden niet opgenomen in 
het actief: ze worden in de kosten geboekt. 

Vaste activa met een eenheidskostprijs boven de 250 eur maar met een zeer korte be-
drijfseconomische levensduur komen eveneens onmiddellijk in de kosten. Deze vaste 
activa zijn geïnventariseerd. Er is een lijst beschikbaar op de dienst boekhouding.
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Voor de vaste activa zijn volgende afschrijvingspercentages van toepassing:

Omschrijving vast actief afschrijving voor 1988 afschrijving vanaf 1988

oprichtingskosten (aanloop-, herstructureringskosten)

 · kosten voor oprichting en inbreng 10 % 33 %

 · overige oprichtingskosten (inclusief aanloopkosten) 10 % 33 %

 · intercallaire intresten 10 % 10 %

 · herstructureringskosten: tot 2005  

     vanaf 2006

20 % 20 %

33 %

immateriële vaste activa (inclusief toepassingssoftware) 33 % 33 %

gebouwen, onroerende goederen bij bestemming 3 % 3 %

overige zakelijke rechten op onroerende goederen 3 % 3 %

inrichting van de gebouwen 3 % 3 %

grote onderhoudswerkzaamheden en herstellingen 10 % 10 %

materiaal voor medische uitrusting 20 % 20 %

materiaal voor niet-medische uitrusting 10 % 10 %

meubilair en materiaal voor informatica 10 % 20 %

rollend materieel 20 % 20 %

systeemsoftware (begrepen in meubilair & materieel informatica) - 20 %

De afschrijvingspercentages van 3 en 33 % worden voor het eerste jaar van de afschrij-
ving op 4 en 34 % gebracht.

Voorraden
De voorraden worden geboekt aan de aanschafwaarde. De waardering geschiedt op 
basis van de methode van de gewogen gemiddelde prijzen of aan marktprijs indien 
deze op balansdatum lager ligt.
De voorraad omvat de voorraden die fysiek aanwezig zijn in de locaties die behoren tot:
• de centrale apotheek;
• het centrale magazijn van de directie algemene diensten.

Andere voorraden aanwezig buiten deze twee magazijnen zijn in de kosten geboekt.

Vorderingen voor prestaties
Het bedrag aan dubieuze patiëntvorderingen wordt berekend aan de hand van indi-
viduele dossiers. Dit bedrag wordt verhoogd met 25 % van het bedrag van de laatste 
sessie aanmaningen 1 en 50 % van het bedrag van de laatste sessie aanmaningen 2. Het 
bedrag aan dubieuze vorderingen aan verzekeringsinstellingen wordt berekend aan de 
hand van individuele dossiers. Het totale bedrag aan dubieuze vorderingen wordt als 
waardevermindering geboekt.

Geldbeleggingen en liquide middelen 
Geldbeleggingen worden in de balans opgenomen tegen de historische kostprijs of te-
gen lagere marktwaarde. Eventuele geldbeleggingen in vreemde valuta worden vanaf 
het boekjaar 1993 omgezet aan de indicatieve wisselkoers van de Nationale Bank van 
België per 31 december. Voor 1993 gebeurde deze omzetting aan de officiële midden-
koers van de beurs van Brussel.

Investeringssubsidies
Vanaf het boekjaar 1996 worden de investeringssubsidies van de openbare overheid in 
de balans opgenomen vanaf het ogenblik dat de subsidies zijn vastgelegd en als ver-
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worven kunnen worden beschouwd. Tot 1995 werden deze subsidies pas in de balans 
opgenomen op het ogenblik van de daadwerkelijke betaling.

Voorzieningen voor risico’ s en kosten 
Het volume van de voorzieningen voor risico’ s en kosten maken het voorwerp uit van 
gedetailleerde studies.

Voorziening te ontvangen facturen en te betalen kosten
De per einde boekjaar ontvangen goederen, geleverde diensten en verschuldigde tak-
sen of andere verplichtingen waarvoor bij het opmaken van de jaarrekeningen nog 
geen factuur werd ontvangen, worden voor een zo juist mogelijk geschatte waarde in 
de balans opgenomen.

Overlopende rekeningen
Worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde en in de balans opge-
nomen:
• de pro rata van de kosten en de opbrengsten die overlopend zijn naar één of meer-

dere volgende boekjaren;
• de pro rata van te innen opbrengsten en van te betalen kosten in een volgend boek-

jaar, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar.

Giften 
De giften in kapitaal - dit zijn de giften in onroerende goederen of de bedragen be-
stemd om bij te dragen tot een duurzame financiering van de instelling - worden ge-
boekt in de passiva onder de rubriek Dotaties, inbreng en giften in kapitaal.

Vanaf het boekjaar 2005 worden de giften bestemd voor het Mecenaatfonds via de 
rubriek c. Overige opbrengsten in het resultaat geboekt. Bij de verwerking van het 
resultaat worden ze toegevoegd aan de reserves, m.n. aan de rubriek iii. d. Reserves: 
bestemde fondsen: mecenaatfonds. 

De overige giften worden in het resultaat geboekt.

4.2.5. Gebeurtenissen na afsluiting boekjaar en  
 voor neerlegging van de jaarrekening

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum en voor neerlegging van de jaarrekening 
gekend die een impact van betekenis hebben op de balans of de resultatenrekening.

39UZA Jaarrekening 2009 > Jaarrekening UZA



4.3. Resultatenrekening 2009
(bedragen in 000 eur) 2009 2009 2009 2008 2008 2008
I.	Bedrijfsopbrengsten 286.661 263.655
a. Omzet 269.808 253.463
 · budget van Financiële Middelen 93.309 89.897
  · geraamde inhaalbedragen 112 532
  · supplementen kamers 2.099 2.206
  · forfaits: verblijven 2.713 2.503
  · forfaits en conventies 14.355 12.926
  · nevenproducten 87 111
  · farmaceutische producten 57.724 53.136
  · honoraria 99.409 92.152
b. Geactiveerde interne productie 0 0
c. Overige bedrijfsopbrengst 16.853 10.192
  · bedrijfssubsidies 0 0
  · overige 16.853 10.192
II.	Bedrijfskosten -284.387 -263.707
a. Voorraden en leveringen -80.938 -77.029
 · inkopen -81.508 -77.578
 · wijziging voorraad 570 549
b. Diensten & bijk. Leveringen -40.946 -38.927
c. Bezoldigingen & sociale lasten -134.396 -124.859
d. Afschrijvingen -17.332 -16.610
e. Minwaarde vlottend actief -1.024 -1.357
f. Voorziening risico's & kosten -4.939 -4.182
g. Overige bedrijfskosten -4.812 -743
III.	Bedrijfswinst 2.274
IV.	Bedrijfsverlies -52
V.	Financiële	opbrengsten 2.609 5.172
a. Opbrengst financ.vast actief 0 0
b. Opbrengst vlottend actief 567 938
c. Subsidies in kapitaal & intrest 1.656 1.490
d. Andere financiële opbrengsten 386 2.744
VI.	Financiële	kosten -861 -1.351
a. Kosten investeringsleningen -801 -631
b. Koers- en omzettingsverschillen -3 0
c. Kosten korte termijn krediet -3
d. Diverse financiële kosten -54 -720
VII.	Courante	winst 4.022 3.769
VIII.	Courant	verlies
IX.	Uitzonderlijke	opbrengsten 9.712 8.442
a. Terugneming afschrijving 0 0
b. Terugn. minw. fin. vast actief 0 0
c. Terugn. voorz. uitzond. risico's 6.004 3.817
d. Meerw. realisatie vast actief 121 81
e. Andere uitzonderl. opbrengsten 88 394
f. Opbrengsten voorgaande jaren 3.499 4.150
X.	Uitzonderlijke	kosten -6.184 -3.052
a. Uitzonderlijke afschrijving 0 0
b. Minwaarde financieel vast act. 0 0
c. Voorz. uitzonderlijke kosten -2.000 -1.795
d. Minw. realisatie vast actief -103 -73
e. Andere uitzonderl. kosten -27 -114
f. Kosten voorgaande jaren -4.054 -1.070
xI.	Resultaat	van	het	boekjaar 7.550 9.159
a. Te bestemmen winstsaldo 79.856 71.168
b. Te bestemmen winst boekjaar 7.550 9.159
c. Overgedragen winst boekjaar 72.306 62.009
d. Onttrekking eigen middelen -342 1.138
e. Toevoeging aan reserve
f. Over te dragen winst -79.514 -72.306
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4.4. Toelichting bij de resultatenrekening

4.4.1. Staten van toelichting bij de resultatenrekening

4.4.1.1. Staat van het personeel en de personeelslasten 
 

Codering

Gemiddeld	personeelseffectief	(voltijds	betaalde	equivalenten) (in	aantallen	VtE)

2.030,5

Personeelslasten (bedragen	in	000	EUR)

a. bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620+66920 98.031

b. werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621+66921 31.257

c. andere 622+623+66923 4.649

d. pensioenen 624 243

e. loonsvoorzieningen 625 610

4.4.1.2. Staat resultaat per definitieve kostenplaats

(Het resultaat wordt hier voorgesteld conform de rapportering van de FOD Volksgezondheid. In zijn onderverdeling 
wijkt dit resultaat dan ook af van de officiële resultatenrekening).

Kosten Opbrengsten Debetsaldo Creditsaldo

1.	Hospitaaldiensten	(200	-	499) 81.398.420 78.626.672 13.637.249 10.865.501

Chirurgie 32.431.573 29.068.679 3.362.894

Geneeskunde 23.265.734 33.489.219 10.223.484

Pediatrie 2.974.505 3.087.133 112.628

Kraamdienst 2.159.095 2.688.484 529.389

Verloskwartier 481.950 56.583 425.367

Niet intensieve neonatale zorg 152.720 2.014 150.706

Intensieve neonatale 5.464.689 3.186.437 2.278.252

Chirurgisch dagziekenhuis 1.789.737 45.925 1.743.812

Intensieve zorgen 12.678.415 7.002.198 5.676.218

2.	Medisch	technische	diensten	(500	-	829) 61.826.213 71.786.261 2.911.440 12.871.488

Radiologie 9.858.537 8.206.279 1.652.258

Nmr 2.194.630 3.881.600 1.686.970

Scanner 146.393 2.633.752 2.487.359

Laboratoria 17.823.150 22.128.153 4.305.002

Medisch dagziekenhuis 1.621.423 3.284.380 1.662.957

Revalidatiecentra, conventies, weefselbank 13.353.930 13.869.661 515.731

Hemodialyse 5.367.102 7.580.571 2.213.469

Andere medisch technische diensten 11.461.050 10.201.867 1.259.182

3.	Apotheek	(830) 50.977.485 52.612.770 1.635.286

4.	Consultaties	(840) 67.760.945 65.235.250 2.525.696

5.	Niet	ziekenhuisactiviteiten	(900	-	999) 11.069.385 12.321.612 1.252.227

6.	Algemeen	totaal 273.032.448 280.582.566 19.074.385 26.624.503
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(Het resultaat wordt hier voorgesteld conform de rapportering van de begrotingssta-
ten. In zijn onderverdeling wijkt dit resultaat dan ook af van de officiële resultatenre-
kening).

 
(bedragen in 000 eur) Verpleegk. 

diensten
Medische 
diensten

Apotheek Logistieke 
diensten

Te verdelen 
indirecte

Totaal

1.	Resultaat 22.484 18.245 1.950 -17.776 -17.353 7.550

1.1.	Bedrijfsresultaat 19.310 18.568 2.537 -19.035 -17.449 3.931

1.1.1. Opbrengsten 83.581 125.625 55.138 2.624 5.353 272.321

 1.1.1.1. Opbrengsten prestaties 83.111 124.494 55.027 2.428 0 265.060

  1.1.1.1.1. Budget Fin. Middelen 79.926 9.311 2.069 2.115 0 93.421

   1.1.1.1.2. Supplementen kamers 2.091 8 0 0 0 2.099

   1.1.1.1.3. Forfaits: verblijven 1.167 1.589 0 0 0 2.756

   1.1.1.1.4. Andere forfaits/conventies 0 11.381 2.932 0 0 14.313

   1.1.1.1.5. Farmaceutische prod. 7 7.699 50.018 0 0 57.724

  1.1.1.1.6. Honoraria -80 94.506 8 313 0 94.747

 1.1.1.2. Overige opbrengsten 470 1.131 111 196 5.353 7.261

  1.1.1.2.1. Diverse doorgefact. kosten 470 1.130 17 196 87 1.900

  1.1.1.2.2. Andere ontvangsten 0 1 94 0 5.266 5.361

1.1.2. Kosten -64.271 -104.694 -52.601 -24.022 -22.802 -268.390

 1.1.2.1. Loonkosten -48.164 -71.554 -1.986 -16.062 0 -137.766

  1.1.2.1.1. Medisch personeel 0 -38.845 0 -273 0 -39.118

  1.1.2.1.2. Technisch personeel -375 -1.043 0 -2.919 0 -4.337

  1.1.2.1.3. Administratief personeel -1.380 -6.600 -641 -12.410 0 -21.031

  1.1.2.1.4. Verplegend personeel -46.091 -10.761 0 -271 0 -57.123

  1.1.2.1.5. Paramedisch personeel -1.129 -11.484 0 -1 0 -12.614

  1.1.2.1.6. Ander personeel -428 -3.893 -1.415 -511 0 -6.247

  1.1.2.1.7. Voorzieningen & soc.mar. 1.239 1.072 70 323 0 2.704

 1.1.2.2. Andere kosten -16.107 -33.140 -50.615 -7.960 -22.802 -130.624

  1.1.2.2.1. Afschrijvingen -3.751 -5.906 -92 -5.045 -831 -15.625

  1.1.2.2.2. Algemene kosten -3.104 -2.476 -27 -171 -6.285 -12.063

  1.1.2.2.3. Onderhoudskosten -1.001 -2.622 -11 -626 -10.510 -14.770

  1.1.2.2.4. Verwarmingskosten -1 -1 0 0 -543 -545

  1.1.2.2.5. Administratiekosten -643 -1.595 -27 -1.886 -2.242 -6.393

  1.1.2.2.6. Was en linnen -120 -30 0 -61 -1.550 -1.761

  1.1.2.2.7. Voeding -112 -42 -1 -110 -2.640 -2.905

  1.1.2.2.8. Internaatskosten -1 -2 0 3 -133 -133

  1.1.2.2.9. Medische kosten -7.374 -20.466 -50.457 -64 1.932 -76.429

1.1.3. Interne verrekeningen 0 -2.363 0 2.363 0 0

1.2. Financieel resultaat 0 -5 0 1 96 92

1.2.1. Financiële opbrengsten 0 0 0 1 951 952

1.2.2. Financiële kosten 0 -5 0 0 -855 -860

1.3. Uitzonderlijk resultaat 3.174 -318 -587 1.258 0 3.527

1.3.1. Uitzonderlijke opbrengsten 6.080 2.253 455 924 0 9.712

1.3.2. Uitzonderlijke kosten -2.906 -2.571 -1.042 334 0 -6.185

4.4.1.3. Staat resultaat per soort dienst (conform interne rapportering)
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4.4.1.4. Staat resultaat per dienst na omslag logistieke  
 diensten en directie kosten

De kosten van de logistieke diensten worden aan de hand van volgende verdeelsleutels 
toegerekend aan de medische, de verpleegkundige diensten en de apotheek:
• bedrijfsopbrengsten, financiële opbrengsten en uitzonderlijke resultaten: op basis 

van de omzet van de dienst;
• loonkosten, administratiekosten, was en linnen, internaatskosten: op basis van het 

aantal fulltime equivalenten van de dienst;
• afschrijvingen, financiële kosten, algemene kosten, onderhoudskosten, verwar-

mingskosten: op basis van het aantal vierkante meter van de dienst;
• voedingskost: op basis van het aantal dagen voeding;
• medische kosten: aantal verblijven met overnachting.

(bedragen in 000 eur) Verpleegdag Honoraria Apotheek Totaal

1.	Resultaat	(na	omslag	logistieke	diensten) -125.116 4.407.429 3.267.805 7.550.118

1.1.	Bedrijfsresultaat -3.499.198 4.022.415 3.407.311 3.930.528

1.1.1. Opbrengsten 86.103.151 129.415.552 56.801.982 272.320.686

1.1.2. Kosten -89.602.349 -125.393.137 -53.394.671 -268.390.158

1.2.	Financieel	resultaat -197.910 105.111 184.863 92.064

1.2.1. Financiële opbrengsten 301.207 452.768 199.004 952.979

1.2.2. Financiële kosten -499.117 -347.656 -14.141 -860.915

1.3.	Uitzonderlijk	resultaat 3.571.992 279.903 -324.369 3.527.526

1.3.1. Uitzonderlijke opbrengsten 6.372.016 2.691.810 648.540 9.712.365

1.3.2. Uitzonderlijke kosten -2.800.024 -2.411.907 -972.908 -6.184.839

4.4.2. Commentaar bij de resultatenrekeningen

4.4.2.1. Bedrijfsopbrengsten 
> (rubriek i)

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen 286,7 miljoen eur t.o.v. 263,7 miljoen eur in 
2008. Dit is een toename van 8,7 %. Een deel van deze groei is een gevolg van gewij-
zigde waarderingsregels waardoor de opbrengsten voor de externe fondsen vanaf 2009 
worden verwerkt via de resultatenrekening (met name via de overige opbrengsten).
Het overgrote deel van de bedrijfsopbrengsten heeft betrekking op de verstrekking van 
medische, paramedische en verpleegkundige verzorging alsook op de aflevering van 
farmaceutische en gelijkgestelde producten. 

a.  Opbrengsten uit prestaties
> (rubriek i,a)

De opbrengsten voor medische, paramedische en verpleegkundige verstrekkingen en 
voor verstrekte farmaceutische producten beliepen 269,8 miljoen eur ten opzichte van 
253,5 miljoen eur in 2008. Dit is een toename van 6,4 %.

Evolutie opbrengsten uit prestaties – periode 2005-2009 
(bedragen in 000 eur)
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De evolutie van de opbrengsten over de 5 voorbije jaren geeft het volgende beeld:

(bedragen in 000 eur) 2005 2006 2007 2008 2009

Budget financiële middelen (incl. geraamde inh.) 72.875 77.944 82.829 90.429 93.421

Supplementen kamers 2.329 2.296 2.229 2.206 2.099

Verblijven zonder overnachting 1.764 1.732 1.792 2.503 2.713

Forfaits voor dialyse 3.225 3.354 3.685 3.689 3.997

Forfaits en conventies 7.344 7.078 7.970 9.201 10.315

Forfaits voor gips en operatie 44 38 40 36 43

Nevenactiviteiten 158 137 127 111 87

Farmaceutische en gelijkgestelde producten 45.129 45.850 47.553 53.136 57.724

Honoraria 75.289 80.045 83.994 92.152 99.409

Totaal 208.157 218.474 230.219 253.463 269.808

De opbrengsten verkregen via het bfm stegen met 3,0 miljoen eur of 3,3 %. Deze stij-
ging had meerdere oorzaken:
• onderdeel a1: - 0,2 miljoen eur:

-  een daling van de financiering van de investeringslasten als weerslag van herzie-
ning 2004 op de volgende jaren met betrekking tot afschrijvingskosten voor grote 
onderhoudswerken;

-  de intrestlasten op investeringskredieten voor medische en niet-medische uitrus-
ting en grote onderhoudswerken blijven status-quo;

-  bijkomende forfaits voor medisch en niet-medische uitrusting blijven status-quo;
• onderdeel a3: - 0,2 miljoen eur: 

- als gevolg van het einde van de afschrijvingsperiode van een Nmr toestel;
• onderdeel B: + 2,1 miljoen eur:

- aanpassing van het bfm aan de gestegen levensduurte en barema aanpassingen;
• onderdelen b1 en b2: + 0,1 miljoen eur:

- nieuw bfm 2009/2010 voor de gemeenschappelijke en de klinische diensten 
(+ 0,2 miljoen eur);

- wijziging verhouding vast - variabel gedeelte: - 0,1 miljoen eur ten gevolge lichte 
daling van zowel het aantal verblijven als de verpleegdagen.

• onderdeel b4: + 0,8 miljoen eur:
- financiering van de maatregelen opgenomen in het Federaal Kankerplan:  

+ 0,7 miljoen eur;
- financiering ivg procedures: + 0,1 miljoen eur;

• onderdeel b9: + 0,4 miljoen eur:
- vergoeding cao 45+, attractiviteitspremie en mobiele equipe.

De opbrengsten uit forfaits voor verblijven zonder overnachting (2,7 miljoen eur) ste-
gen met 8 %. Deze groei was voornamelijk een gevolg van de toename van het aantal 
verblijven zonder overnachting op de diensten cardiologie, immunologie, oncologie, 
pneumologie, pijnbehandeling en de pet afdeling. 
De forfaitaire vergoedingen voor verblijven zonder overnachting waren voor het meren-
deel bestemd voor de interne verblijven. De chirurgische verblijven zonder overnachting 
worden grotendeels gefinancierd via het mechanisme van de zogenaamde ‘Cdag’ bin-
nen het bfm.

De forfaits voor hemodialyse (4,0 miljoen eur) stegen met 8 %. De andere forfaitaire 
vergoedingen en de vergoedingen voor de conventies stegen met 10,6 %:
• het aantal icd procedures (inplanteerbare cardioverter defibrillator) steeg met 26 % 

(van 99 naar 125), de opbrengsten voor de hartdefibrillatoren met 16 % (0,4 miljoen 
eur);

• de opbrengsten uit de conventies namen met 10,2 % toe. Deze stijging was voor-
namelijk voor rekening van de conventies thuisbeademing (+ 13,4 %), diabetes  
(+ 9,4 %), neuromusculaire aandoeningen (+ 13,1 %).

UZA Jaarrekening 2009 > Jaarrekening UZA44



De omzet van de farmaceutische en gelijkgestelde producten steeg met 4,6 miljoen eur 
tot 57,7 miljoen eur. De groei manifesteerde zich voornamelijk bij de farmaceutische 
specialiteiten, in het bijzonder bij de zogenaamde attestgeneesmiddelen, de synthese-
materialen, het bloed, plasma en derivaten. 

De stijging van de honoraria (van 92,2 naar 99,4 miljoen eur of een toename van 
7,8 %) was slechts voor een minder gedeelte (1,8 %) toe te schrijven aan een toename 
van de activiteit:
• de honorariumtarieven werden per 1 januari 2009 met 4,2 % verhoogd ter compen-

satie van de toegenomen levensduurte;
• de mkg gegevens van het referentiejaar 2006 zorgden voor hogere opnamegebon-

den forfaitaire vergoedingen voor beeldvorming en klinische biologie en waren goed 
voor 1,8 % van de groei.

b.  Overige bedrijfsopbrengsten
> (rubriek 1,c)

De sterke toename van de overige bedrijfsopbrengsten zijn een gevolg van de gewij-
zigde waarderingsregels waardoor de middelen die tot 2008 werden toegekend aan de 
externe fondsen vanaf 2009 via de resultatenrekening worden verwerkt. 

Deze middelen waren in 2009 goed voor 5,9 miljoen eur. Ongeveer 2,4 miljoen eur 
heeft betrekking op geleverde prestaties in het kader van klinische studies, 1,5 miljoen 
eur zijn vergoedingen voor congressen en opleidingen. De aard van het resterende 
bedrag is zeer divers en bestaat voornamelijk uit donaties, honoraria voor expertises, 
iwt vergoedingen, grants, enz.

Het bedrag van de overige bedrijfsopbrengsten kan als volgt worden uitgesplitst:
• terugvordering loonkosten:  7,6 miljoen eur;
• terugvordering kosten:  1,0 miljoen eur;
• facturatie aan patiënt:  1,8 miljoen eur;
• betaalparking:  0,6 miljoen eur;
• middelen externe fondsen:  5,9 miljoen eur.

4.4.2.2. Bedrijfskosten 
> (rubriek ii)

a.  Voorraden en leveringen
> (rubriek ii, a)

De kosten voor voorraden en leveringen stegen van 77,0 miljoen eur in 2008 naar 
80,9 miljoen eur in 2009.

De toename van amper 5 % geeft een enigszins vertekend beeld omdat in het bedrag 
van 80,9 miljoen eur een bedrag van 2,0 miljoen eur aan verkregen handelskortingen 
werd verrekend. Tot en met het boekjaar 2008 was dit niet het geval en werden de 
kortingen onder het financiële resultaat voorgesteld.

Als gevolg van ingrijpende wijzigingen vanaf het boekjaar 2007 aan het rekeningenstel-
sel binnen de klasse 60, Voorraden en leveringen, dienden ter vergelijking de rubrie-
ken ‘farmaceutische specialiteiten’ en ‘andere medische producten’ te worden samen-
gevoegd. Het bedrag van de voorraden en leveringen kan als volgt worden uitgesplitst.

Evolutie overige bedrijfsopbrengsten – periode 2005-2009 
(bedragen in 000 eur)
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(bedragen in 000 eur) 2005 2006 2007 2008 2009

Farmaceutische en andere medische producten 59.868 62.329 64.459 70.768 76.654

Diverse leveringen 310 297 334 406 384

Onderhoud 1.500 12.455 1.331 1.765 1.773

Brandstof, energie en water 1.927 2.149 2.488 2.993 2.817

Bureel en informatica 1.080 1.252 1.333 1.176 1.360

Linnen en beddengoed 290 221 266 223 265

Voeding en keuken 214 211 185 246 220

Verkregen kortingen -1.965

Voorraadwijziging 23 -231 -83 -548 -570

Totaal 65.212 78.683 70.313 77.029 80.938

De toename van de kosten van de farmaceutische specialiteiten en de medische pro-
ducten (van 70,7 miljoen eur naar 76,7 miljoen eur; + 8,3 %) is uitsproken hoger dan 
de activiteitstoename. Dit fenomeen wordt grotendeels verklaard door de zogenaam-
de attestgeneesmiddelen. De overige kosten voor voorraden en leveringen blijven ten 
opzichte van 2008 min of meer onveranderd.

b.  Diensten en extra leveringen
> (rubriek ii, b)

De kosten voor diensten en extra leveringen namen met 4,7 % toe van 39,1 miljoen 
eur naar 40,9 miljoen eur. 

Conform het gewijzigde rekeningenplan kunnen deze kosten als volgt worden uitge-
splitst.

(bedragen in 000 eur) 2005 2006 2007 2008 2009

Huur en huurlasten 1.122 844 1.033 1.169 1.455

Externe diensten 11.616 12.106 12.176 13.140 12.180

Algemene onkosten 2.247 1.152 1.123 1.249 1.588

Onderhoud en herstellingen 4.770 4.235 4.661 5.338 6.005

Administratie 1.549 1.543 1.819 1.931 2.126

Niet medische honoraria 634 1.033 1.152 1.497 1.613

Uitzendkrachten 437 942 1.361 1.075 1.842

Bezoldigingen (niet personeel) 10.369 9.487 11.673 13.528 14.137

Totaal 32.744 31.342 34.998 38.927 40.946

De kosten van de externe diensten daalden van 13,1 miljoen eur naar 12,2 miljoen 
eur als gevolg van de inbesteding van het schoonmaakpersoneel vanaf het najaar van 
2009. De belangrijkste posten binnen deze rubriek waren:
• onderhoud: 5,0 miljoen eur (ten opzichte van 6,0 miljoen eur in 2008; effect inbe-

steding schoonmaak);
• voeding: 2,5 miljoen eur (status-quo ten opzichte van 2008);
• was en linnen: 1,5 miljoen eur (status-quo).

Voorgaande kosten zijn grotendeels gekoppeld aan de firma’s Dalkia (technisch onder-
houd), gom (schoonmaak), Sodexo (maaltijden patiënten) en Fortex (was en linnen). 
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Zijn verder vermeldenswaardig:
• algemene kosten voor 0,6 miljoen eur, in hoofdzaak de kosten voor verwijdering van 

(risico)afval (0,5 miljoen eur);
• administratiekosten voor 0,6 miljoen eur waarvan ongeveer de helft van het bedrag 

betrekking heeft op het sociaal secretariaat; 
• de internaatskosten voor 0,6 miljoen eur voor de maaltijden aan het personeel en 

stagiairs;
• medische kosten voor 1,4 miljoen eur, in hoofdzaak voor diensten verleend door ex-

terne laboratoria (bloedtransfusiecentrum: 0,4 miljoen eur) en transplantatiekosten 
(0,5 miljoen eur).

De algemene kosten stegen van 1,2 miljoen eur naar 1,6 miljoen eur. Ongeveer de helft 
van dit bedrag ging op aan diverse verzekeringen. Allerlei transport- en verplaatsingskos-
ten waren goed voor 0,6 miljoen eur. 

De kosten voor onderhoud en herstelling stegen van 5,3 naar 6,0 miljoen eur. Ongeveer 
de helft van dit bedrag (2,8 miljoen eur; status-quo ten opzichte van 2008) betreft onder-
houd en herstelling van medische uitrusting. Onderhoudscontracten voor uitrusting voor 
informatica slorpten 2,0 miljoen eur op. Het resterende deel betrof in hoofdzaak onder-
houdscontracten voor niet-medische uitrusting en materieel.

Bij de administratiekosten (2,1 miljoen eur ten opzichte van 1,9 miljoen eur in 2008) te-
kenden de notoriteitsuitgaven voor 1,0 miljoen eur en waren de verzendingskosten goed 
voor 0,5 miljoen eur. Andere uitgaven van betekenis waren de kosten voor werving van 
personeel en advertenties (0,3 miljoen eur) en telefoon (0,2 miljoen eur).

De kosten voor uitzendkrachten stegen sterk: 1,8 miljoen eur ten opzichte van 1,1 miljoen 
eur in 2008. De kosten voor verpleegkundige uitzendkrachten stegen van 0,7 miljoen eur 
naar 0,9 miljoen eur. De sterke toename van de kosten is voor rekening van de adminis-
tratieve uitzendkrachten waarvan de totale kosten voor 2009 uitkomen op 0,9 miljoen 
eur (ten opzichte van 0,2 miljoen eur in 2008). De stijging is voor rekening van de ict 
(directie ict & medische beleidsinformatie) die samen goed waren voor 0,7 miljoen eur.

De bezoldigingen stegen van 8,8 naar 9,1 miljoen eur:
• medische loonkosten en retrocessie: 6,9 miljoen eur (2008: 6,6 miljoen eur);
• retrocessie paramedische loonkosten: 2,2 miljoen eur (2008: 2,2 miljoen eur).

Daarnaast was er nog een bedrag van 0,2 miljoen eur voor overige personeelskosten.

Tot slot vertegenwoordigden de bestedingen van de artsen in het kader van hun klinische, 
wetenschappelijke en onderwijsopdracht een bedrag van 4,9 miljoen eur (t.o.v. 4,5 mil-
joen eur in 2008). Dit bedrag werd teruggenomen op de voorzieningen voor kosten eigen 
aan de werkgever.
 
c.  Bezoldigingen en sociale lasten
> (rubriek ii, c)

De kosten voor bezoldigingen en sociale lasten waren goed voor 134,4 miljoen eur ten 
opzichte van 124,9 miljoen eur in 2008. Daarnaast waren er nog 0,4 miljoen eur aan 
loonkosten die betrekking hadden op voorgaande jaren.

Deze relatief sterke stijging ( + 7,8 %) heeft een dubbele oorzaak. De sterke inflatie in het 
jaar 2008 weegt vanaf 2009 voor het volle gewicht door. Daarnaast is er een toename van 
het aantal voltijds equivalenten, mede door de inbesteding van het schoonmaakpersoneel 
vanaf het laatste kwartaal van 2009. 
In de kosten voor bezoldigingen en sociale lasten zijn tevens de kosten van de wettelijke 
aanvullende pensioenverzekeringen begrepen. Alle verzekeringen – aanvullende pensioe-
nen en overlijden – zijn afgesloten bij de verzekeraar ag Employee Benefits; de te betalen 
premies worden ten laste genomen van de boekjaren waarin ze zijn verschuldigd.
Het bedrag van de bezoldigingen en sociale lasten kan als volgt worden uitgesplitst:

Evolutie diensten en bijkomende leveringen – periode 2005-2009 
(bedragen in 000 eur)
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• bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen:  98,0 miljoen eur;
• werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid:  31,3 miljoen eur;
• andere personeelslasten, pensioenen en loonvoorzieningen: 5,1 miljoen eur.

De werkelijke kosten voor personeel lagen hoger. Ten behoeve van een correcte in-
terpretatie van de evolutie van deze kosten dient rekening te worden gehouden met 
kosten die onder de titel diensten en extra leveringen hiervoor ressorteren:
• uitzendkrachten (exclusief consultancy):  1,8 miljoen eur;
• retrocessie paramedische loonkosten:  2,2 miljoen eur;
• medische loonkosten en retrocessie:  6,9 miljoen eur;
• andere personeelskosten:  0,2 miljoen eur.

Daartegenover stond dat de personeelskosten werden gemilderd met een bedrag van 
7,5 miljoen eur voor loonkosten die werden doorgefactureerd aan derden. Een herbe-
rekening van de voorzieningen voor brugpensioenen leidde tot een terugname van 
0,3 miljoen eur.

Schematisch geeft dit het volgende beeld:
(bedragen in 000 eur) 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

Bezoldigingen 107.215 109.878 116.857 125.045 134.789

Bezold. voorg. jaren -735 -245 -900 -186 -393

Totaal	bezoldigingen	 106.480 100,0 109.633 100,0 115.957 100,0 124.859 100,0 134.396 100,0

Bezoldigingen 78.751 74,0 81.927 74,7 86.252 74,4 91.477 73,3 98.001 72,9

Werkgeversbijdragen 24.238 22,8 25.270 23,0 26.869 23,2 28.943 23,2 31.256 23,3

Andere 3.491 3,3 2.436 2,2 2.836 2,4 3.312 2,7 5.140 3,8

Facturatie	aan	derden -6.052 -6.247 -6.966 -7.086 -7.502

Netto-bezoldigingen 100.428 103.386 108.991 117.773 126.894

Uitzendkrachten 1.075 1.842

Retrocessie niet-medisch 2.218 2.171

Retrocessie medisch 6.621 6.856

Andere personeelskosten 8.920 8.529 9.513 176

Voorz. pensioenen e.d. -336

Totale	personeelskosten 109.348 100,0 111.915 100,0 118.504 100,0 127.687 100,0 137.603 100,0

Medisch personeel 30.069 27,5 31.431 28,1 33.061 27,9 36.595 28,7 38.991 28,3

Administratief personeel 15.569 14,2 16.792 15,0 18.004 15,2 22.166 17,4 25.368 18,4

Verplegend personeel 44.703 40,9 46.231 41,3 48.654 41,1 53.361 41,8 57.124 41,5

Paramedisch personeel 10.706 9,8 11.163 10,0 11.813 10,0 11.681 9,1 12.613 9,2

Ander personeel e.a. (*) 8.301 7,6 6.298 5,6 6.972 5,9 3.884 3,0 3.508 2,5

Wanneer we de – gecorrigeerde - totale personeelskosten van 137,6 miljoen eur verge-
lijken met de totale kosten, de opbrengsten van de verstrekkingen en de totale bedrijfs-
opbrengsten krijgen we het volgende resultaat:

(verhoudingsgetallen t.o.v. de netto bezoldigingen van het boekjaar: (bedragen in 000 eur)

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

% stijging tov. vorig jaar 5.246 5,0 2.567 2,3 6.589 5,9 9.183 7,7 9.916 7,8

% tov. totale kosten (1) 211.611 51,7 217.937 51,4 230.048 51,5 252.564 54,5 271.946 50,6

% tov. opbr. prest. (2) 207.999 52,6 218.337 51,3 230.092 51,5 253.463 54,3 269.808 51,0

% tov. tot. bedrijfsopbr. 219.659 49,8 227.844 49,1 240.910 49,2 263.655 52,2 286.662 48,0
 
(1) kosten exclusief voorzieningen, verminderd met terugvordering loonkosten;
(2) opbrengsten verstrekking medische, paramedische en verpleegkundige zorg en farmaceutische producten.
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De verhouding van de personeelskosten ten opzichte van totale kosten en omzet is ver-
gelijkbaar met het vorige boekjaar. Bij de daling van de verhouding loonkosten/totale 
bedrijfsopbrengsten moet rekening worden gehouden met het effect van de gewijzigde 
waarderingsregels: door de opbrengsten van de externe fondsen via het resultaat te 
verwerken stegen de totale bedrijfsopbrengsten met circa 6,5 miljoen eur; het effect 
op de verhouding bedraagt circa 1 %.
 
d.  Afschrijvingen
> (rubriek ii, d)

De netto aangroei van de afschrijvingskosten was in 2009 minder uitgesproken dan 
voorgaande jaren. Waar deze aangroei in de periode 2005 – 2007 ongeveer 1 miljoen 
eur per jaar beliep en in 2008 piekte naar 2 miljoen eur bedraagt deze aangroei in 
2009 slechts 0,5 miljoen eur. 

De evolutie van de balanswaarde van de materiële vaste activa, in het bijzonder de evo-
lutie van de balanswaarde van de medische uitrusting (24,8 miljoen eur ten opzichte 
van 20,5 miljoen eur in 2008) leert dat deze tragere toename echter geen trendbreuk 
inluidt maar slechts een korte adempauze is. 

De totale kosten voor afschrijvingen beliepen 17,3 miljoen eur ten opzichte van 
16,6 miljoen eur in 2008, een bedrag dat als volgt kan worden uitgesplitst:
• immateriële vaste activa: 0,6 miljoen eur (2008: 0,7 miljoen eur);
• gebouwen:  7,5 miljoen eur (2008: 7,3 miljoen eur);
• medische uitrusting:  6,2 miljoen eur (2008: 5,8 miljoen eur);
• niet-medische uitrusting:  1,2 miljoen eur (2008: 1,1 miljoen eur);
• ict uitrusting: 1,4 miljoen eur (2008: 1,3 miljoen eur);
• leasing en huur:  0,4 miljoen eur (2008: 0,4 miljoen eur).

Ten opzichte van 2008 bleven de afschrijvingskosten min of meer status-quo; alleen de 
afschrijvingskosten voor medische uitrusting maakten hierop een uitzondering (van 5,8 
naar 6,2 miljoen eur). 

Het bedrag van de in resultaat genomen kapitaalsubsidies steeg van 1,5 miljoen eur 
naar 1,7 miljoen eur als gevolg van de in resultaatneming van de kapitaalsubsidies 
toegekend in het kader van het zorgstrategisch plan uza 2000.
 
e.  Waardevermindering op vlottende activa
> (rubriek ii, e)

Conform de waarderingsregels worden de geraamde dubieuze vorderingen integraal in 
het resultaat genomen.

In functie hiervan diende een bedrag van 1,0 miljoen eur aan de geboekte waarde-
verminderingen te worden toegevoegd. Dit bedrag ligt in de lijn van het gemiddelde 
bedrag over de voorgaande jaren.

Evolutie afschrijvingskosten – periode 2005-2009 
(bedragen in 000 eur)
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f.  Voorziening voor risico’ s en kosten
> (rubriek ii, f)

De kosten voor voorzieningen voor risico’ s en kosten belopen 4,9 miljoen eur.

Dit bedrag kan als volgt worden uitgesplitst:
• 1,5 miljoen eur heeft betrekking op de kosten eigen aan de werkgever (pgg). Dit 

bedrag bestaat uit 6,3 miljoen eur toevoegingen en 4,8 miljoen eur aanwendingen 
en bestedingen;

• 2,7 miljoen eur betreft toevoegingen in functie van de indekking van de geraamde 
positieve geraamde inhaalbedragen. Deze voorziening heeft betrekking op de toe-
genomen afschrijvingen van de investeringen groot onderhoud (1,8 miljoen eur), 
op de provisioneel toegekende vergoedingen ter financiering van de eindeloopbaan 
maatregelen (0,4 miljoen eur) en enkele kleinere claims (0,3 miljoen eur);

• 0,5 miljoen eur wordt toegevoegd ingevolge samenwerkingsakkoorden;
• de besteding van de per einde 2008 aangelegde voorziening voor de artsenbonus is 

goed voor 1,8 miljoen eur;
• een bedrag van 1,4 miljoen eur (toevoeging) heeft betrekking op geschillen recht-

bank in navolging van een vonnis van het Hof van Cassatie; de kosten worden voor-
zien in afwachting van terugbetaling aan de patiënt;

• 1,2 miljoen eur betreft de toevoeging aan de voorzieningen voor kosten voor onder-
zoek en opleiding;

• het resterend bedrag betreft terugnemingen, aanwendingen en toevoegingen voor 
pensioenen en soortgelijke verplichtingen, geschillen bij de arbeidsrechtbank en 
andere kleine risico’s (per saldo: - 0,6 miljoen eur). 

g.  Overige bedrijfskosten
> (rubriek ii, f)

De overige bedrijfskosten verschijnen in 2009 voor een betekenisvol bedrag in de ba-
lans (4,8 miljoen eur). Deze verschijning zal eenmalig zijn en houdt verband met de 
gewijzigde waarderingsregels. Het bedrag betreft het in 2009, op rekening van de ex-
terne fondsen, bestede bedrag.

4.4.2.3. Financiële opbrengsten
> (rubriek v)

De sterke daling van de financiële opbrengsten heeft een louter boekhoudkundige 
oorzaak. Vanaf het boekjaar 2009 worden de handelskortingen in mindering gebracht 
van de kosten. Tot 2008 waren deze kortingen opgenomen onder de rubriek financiële 
opbrengsten.

De belangrijkste financiële opbrengst is een niet-kasopbrengst van 1,7 miljoen eur als 
gevolg van de in resultaatneming van kapitaalsubsidies.

De opbrengsten uit vlottende vaste activa bedroegen 0,2 miljoen eur en werden inte-
graal gegenereerd uit beleggingen op korte termijn. De waardering van het mecenaat-
fonds leidde tot de meerwaarde van 0,3 miljoen eur. De overige financiële opbrengsten 
van 0,3 miljoen eur betroffen voornamelijk financiële kortingen en gerechtelijke- en 
verwijlintresten.

Evolutie voorzieningen voor risico’s en kosten – periode 2005-2009
(bedragen in 000 eur)
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4.4.2.4. Financiële kosten
> (rubriek vi)

De sterke toename van de financiële kosten in 2008 was uitzonderlijk en het gevolg 
van de impact van de financiële crisis op het mecenaatfonds (waardevermindering van 
0,5 miljoen eur).

In 2009 liggen de financiële kosten opnieuw op een normaal niveau. De kosten voor de 
investeringsleningen nemen jaar na jaar langzaam toe en zijn in 2009 goed voor 0,8 
miljoen eur.

Het resterende bedrag zijn diverse financiële kosten.

4.4.2.5. Uitzonderlijke opbrengsten en kosten 
> (rubriek iX eN X.)

Onder deze rubriek komen de resultaten die een uitzonderlijk karakter hebben of die 
betrekking hebben op voorgaande jaren. 

Voor 2009 was er een positief resultaat van 3,5 miljoen eur, een bedrag dat als volgt 
kan worden opgedeeld:
• uitzonderlijke opbrengsten: 9,7 miljoen eur:

- terugname voorzieningen voor risico’s en lasten aangelegd ter indekking van ge-
raamde inhaalbedragen voor cao 45+ vanaf december 2003 tot en met december 
2008: 3,3 miljoen eur;

- terugname voorzieningen voor risico’s en lasten aangelegd ter indekking van ge-
raamde inhaalbedragen naar aanleiding van de herziening dienstjaren 2003 en 
2004: 1,8 miljoen eur;

- terugname voorziening voor risico’s en lasten aangelegd voor onderdeel b3 wer-
kingskosten zware medische investeringen: 0,4 miljoen eur;

- terugname voorzieningen voor risico’s en lasten aangelegd voor onderdeel a1 (groot 
onderhoud) voor de jaren 2005 - 2008 tengevolge van de weerslag van de herzie-
ning 2004: 0,3 miljoen eur;

- terugname voorziening voor risico’s en lasten aangelegd voor andere kleinere dos-
siers: 0,2 miljoen eur;

- meerwaarde bij realisatie vaste activa: + 0,1 miljoen eur;
- omzet uit prestaties met betrekking tot voorgaande jaren: 1,5 miljoen eur;
- de overige 2,1 miljoen eur omvatten:

  · de in resultaatneming van niet eerder afgeschreven kapitaalsubsidies; 
  · achterstallige handelskortingen en creditnota’s op leveranciersfacturen;
  · de terugvordering van loonkosten met betrekking tot voorgaande jaren;
  · terugstorting van premies van verzekeringsmaatschappijen;

• uitzonderlijke kosten: 6,2 miljoen eur:
- bonussen zware pathologie als gevolg van het resultaat 2009: 2,0 miljoen eur;
- toevoeging van negatief geraamde inhaalbedragen die betrekking hebben op het 

budget van financiële middelen van voorgaande jaren: 2,7 miljoen eur;
- personeelskosten met betrekking tot voorgaande jaren: 0,4 miljoen eur;
- diverse kosten met betrekking tot het verbruik van 2008: 1,0 miljoen eur;
- buitengebruikstellingen: 0,1 miljoen eur.

Evolutie financiële kosten – periode 2005-2009
(bedragen in 000 eur)
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4.4.3. Vergelijking resultaat – begroting 

Ten behoeve van de vergelijking wordt het resultaat hier voorgesteld conform de  
begrotingsstaten. In zijn onderverdeling wijkt dit resultaat af van de officiële resultaten-
rekening. (bedragen in 000 eur)

(bedragen in 000 eur) marge inclusief extra's

vpd hoN apo logi totaal
reeel 22.484 18.245 1.950 -35.129 7.550
begrotiNg 21.450 15.233 1.868 -38.454 97
verschil 1.034 3.012 82 3.325 7.453
verklaring	van	de	verschillen:

Verpleging Honoraria Apotheek Logistiek Totaal
1.	 Opbrengsten:	totaal 156 3.874 6.049 4.514 14.593
1.1 Budget financiële middelen 154 1.278 -27 -4 1.401
 a1 Investeringen en leningen 198 198
 a1 Weerslag herziening 2004 -331 -331
 a3 Investeringslasten Nmr -223 -223

bfm 2008/2009 879 312 -27 -4 1.160
 b4 ivf-procedures -26 -26
 b4 Kankerplan 1.069 1.069
 b4 Contracten 253 146 399
 b9 Attractiviteitspremie en cao 45+ 346 346
 b1/b2 Correctie vast/variabel gedeelte -1.191 -1.191
1.2 Supplementen kamers -28 -27 0 -55
1.3 Forfaits en conventies 30 402 628 0 1.060
 Groei korte verblijven 30 144 0 0 174
 Groei conventies 0 258 629 0 887
1.4 Farmaceutische specialiteiten 7 -148 5.351 0 5.210
1.5 Honoraria -80 2.068 8 216 2.212
1.6 Andere opbrengsten 73 301 89 4.302 4.765
 Onderzoek en opleiding 4.632 4.632
2.	 Kosten:	totaal -2.296 -539 -5.380 -1.372 -9.587
2.1 Peroneelskosten: totaal 331 1.596 -16 -610 1.301
 2.1.1 Medisch personeel 0 928 0 -7 921
 2.2.2 Technisch personeel -14 264 0 -930 -680
   Schoonmaak in eigen beheer vanaf 1 okt.'09 -796 -796
 2.1.3 Administratief -142 -224 -31 -804 -1.201
   waarvan uitzendkrachten ict -543 -543
 2.1.4  Verplegend 249 251 0 -4 496
 2.1.5 Paramedisch 2 166 0 27 195
 2.1.6 Ander -138 -232 -40 820 410
 2.1.7 Voorzieningen 374 443 55 288 1.160
2.2 Andere kosten: totaal -2.627 -2.135 -5.364 -762 -10.888
 2.2.1 Afschrijvingen -191 945 -36 560 1.278
 2.2.2 Algemene kosten -2.688 -2.001 -20 -4.572 -9.281
   Onderzoek en opleiding -4.632 -4.632
   Provisies bfm -2.667 -2.667
   Voorz riziv coron. -1.411 -1.411
   Andere voorz associatie-akk. -510 -510
 2.2.3 Onderhoud 391 -222 -1 392 560
   Schoonmaak in eigen beheer vanaf 1 okt.'09 1.016 1.016
 2.2.4 Verwarming 4 0 0 234 238
 2.2.5 Administratiekosten -28 -599 19 496 -112
 2.2.6 Was en linnen 22 0 0 42 64
 2.2.7 Voeding -50 -1 0 -146 -197
 2.2.8 Internaat -1 -2 0 2 -1
 2.2.9 Medische kosten -86 -165 -5.326 2.140 -3.437
 2.2.10 Interne verrekeningen 0 -90 0 90 0
3. Financieel resultaat 0 -5 0 -1.075 -1.080
4. Resultaten voorgaande jaren 3.174 -318 -587 1.258 3.527
5. Marge 1.034 3.012 82 3.325 7.453
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4.4.4. Bestemming van het resultaat

Het te bestemmen winstsaldo van de vorige boekjaren bedroeg 72,3 miljoen eur.

De te bestemmen winst van het boekjaar 2009 bedraagt 7,5 miljoen eur. Dit bedrag is 
als volgt op te splitsen:
• een positief resultaat van 7,2 miljoen eur;
• een positief resultaat van 0,3 miljoen eur voor het mecenaatfonds.

Dit resultaat werd bereikt zonder gebruik te maken van de mogelijke financiële tussen-
komst die is voorzien in de arbeidsvoorwaardenregeling van de artsen (maximaal één 
zesde van de supplementen geïnd bij éénpersoonskamers):
• het resultaat van het boekjaar voor raming van de voorziening voor de artsenbonus 

(en exclusief het resultaat van het mecenaatfonds) bedroeg 9,2 miljoen eur;
• ingeval het resultaat van het boekjaar beter is dan de vooropgestelde doelstellingen 

(voor 2008, een positief resultaat van 2,5 miljoen eur) kunnen in uitvoering van 
de arbeidsvoorwaardenregeling van de artsen bonussen voor het aantrekken van 
zware pathologie worden toegekend. Rekening houdende met de berekeningsmo-
daliteiten werd het bonusbedrag voor 2009 geraamd op 2,0 miljoen eur.

Het te bestemmen winstsaldo wordt als volgt verwerkt:
• toevoeging aan de reserves (bestemde fondsen; mecenaatfonds):  0,3 miljoen eur;
• (toevoeging aan) overgedragen resultaat:  7,2 miljoen eur.

De vooropgestelde drempel (op het niveau van het resultaat van het ziekenhuis, exclu-
sief het resultaat van het mecenaatfonds) in functie van mogelijke tussenkomsten van 
de artsen in het resultaat van het ziekenhuis, wordt voor 2010 gehandhaafd. Ingeval 
het resultaat van het boekjaar onvoldoende positief is (een winst die lager ligt dan een 
break even resultaat verhoogd met het bedrag van de in resultaat genomen kapitaal-
subsidies) kan tot één zesde van de supplementen die worden geïnd bij éénpersoonska-
mers (25 % van 150 %) aan het resultaat van het ziekenhuis worden toegevoegd.

De vooropgestelde drempel (op het niveau van het resultaat van het ziekenhuis, exclu-
sief het resultaat van het mecenaatfonds) in functie van een mogelijke variabele bonus 
wordt gehandhaafd: 
• ingeval het resultaat van het boekjaar een winst van meer dan 2,5 miljoen eur 

vertoont kan aan de artsen een bonus voor het aantrekken van zware pathologie 
worden toegekend, zonder dat evenwel de marge van 2,5 miljoen eur winst mag 
worden aangesproken;

• diezelfde drempel van 2,5 miljoen eur is van toepassing voor de conditionele varia-
bele bonus voor directie en hogere kaderleden.
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4.5. Sociale balans

4.5.1. Staat van de tewerkgestelde personen

4.5.1.1. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister 

1.  Tijdens het boekjaar en  
 het vorige boekjaar

Codes 1. Voltijds 
(boekjaar)

2.Deeltijds 
(boekjaar)

3. Totaal (T) of 
totaal in voltijdse 

equivalenten (VTE) 
(boekjaar)

4. tota 4. Totaal (T) of 
totaal in voltijdse 

equivalenten (VTE) 
(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100  1.231,08  1.250,33  2.086,43 (vte)  2.004,20 (vte)

Aantal daadwerkelijk gepres-

teerde uren 
101  1.887.590,80  1.316.171,70  3.203.762,50 (t)  3.098.871,90 (t) 

Personeelskosten 102  134.789.834,00 (t)  124.858.998,80 (t) 

Voordelen bovenop het loon 103  -  -  263.005,13 (t)  435.096,06 (t) 

2. Op de afsluitingsdatum   
 van het boekjaar

Codes 1. Voltijds 2.Deeltijds 3. Totaal in voltijdse  
equivalenten

a.	 Aantal	werknemers		 	
	 ingeschreven	in	het		 	
	 personeelsregister

105 1.311 1.289 2.190,70	

b.	 Volgens	de	aard	van	de
	 arbeidsovereenkomst

· Overeenkomst voor een  
 onbepaalde tijd

110  1.056  1.198  1.882,85 

· Overeenkomst voor een   
 bepaalde tijd

111  247  83  294,05 

· Overeenkomst voor een   
 duidelijk omschreven werk

112  -   -   -  

· Vervangingsovereenkomst  113  8  8  13,80 

c.	 Volgens	het	geslacht

· Mannen 120  461  145  565,60 

  lager onderwijs 1200  17  15  28,00 

  secundair onderwijs 1201  75  16  87,10 

  hoger niet-universitair onderwijs 1202  179  64  226,45 

  universitair onderwijs 1203  190  50  224,05 

· Vrouwen 121  850  1.144  1.625,10 

  lager onderwijs 1210  63  92  117,53 

  secundair onderwijs 1211  182  317  398,65 

  hoger niet-universitair onderwijs 1212  406  646  849,08 

  universitair onderwijs 1213  199  89  259,85 

d.	 Volgens	de	beroepscategorie

· Directiepersoneel 130  6  -   6,00 

· Bedienden 134  1.249  1.234  1.950,90 

· Arbeiders 132  56  55  83,80 

· Andere 133  -   -   -  
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4.5.1.2. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming  
 gestelde personen 
 
1.  Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van de onder-

neming gestelde personen 

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150     16,92       5,47 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151   33.350,62    10.817,51 

Kosten voor de onderneming 152  1.183.638,74    658.743,24 

4.5.2. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

4.5.2.1. Ingetreden 
 
4.5.3.1. Ingetreden Codes 1. Voltijds 2.Deeltijds 3.Totaal in voltijdse  

equivalenten

a.		 Aantal	werknemers	die	tijdens		
	 het	boekjaar	in	het	personeelsregister		
	 werden	ingeschreven

205 492 176 588,80

b.	 Volgens	de	aard	van	de
	 arbeidsovereenkomst

· Overeenkomst voor onbepaalde tijd 210 147 49 178,60

· Overeenkomst voor bepaalde tijd 211 334 116 391,60

· Overeenkomst voor een duidelijk  
 omschreven werk

212 - - -

· Vervangingsovereenkomst 213 10 11 17,60 

4.5.2.2. Uitgetreden 
 
4.5.3.2. Uitgetreden Codes 1. Voltijds 2.Deeltijds 3. Totaal in voltijdse  

equivalenten 

a.	 Aantal	werknemers	met	een	in	het		
	 personeelsregister	opgetekende		
	 datum	waarop	hun	overeenkomst		
	 tijdens	het	boekjaar	een	einde	nam

305 341 123 411,30

b.	 	Volgens	de	aard	van	de		 	
	 arbeidsovereenkomst

· Overeenkomst voor onbepaalde tijd 310 70 60 110,00

· Overeenkomst voor bepaalde tijd 311 266 56 292,25

· Overeenkomst voor een duidelijk  
 omschreven werk

312 - - -

· Vervangingsovereenkomst 313 5 7 9,05

c.	 Volgens	de	reden	van	beëindiging	van	de	overeenkomst

· Pensioen 340 - 1 0,50

· Brugpensioen 341 2 5 4,75

· Afdanking 342 14 13 23,45

· Andere reden 343 325 104 382,60 

· waarvan: het aantal werknemers dat 
als zelfstandige ten minste op half-
tijdse basis diensten blijft verlenen 
aan de onderneming

350 - - -
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4.5.3. Inlichtingen over de opleidingen voor de  
 werknemers tijdens het boekjaar 
 

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal	van	de	formele	voortgezette	beroepsopleidingsinitiatieven	voor	de	werknemers	ten	laste	van	de	werkgever

1. Aantal betrokken werknemers 5801 533 5811 1.646

2. Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 30.175,82 5812 58.920,34

3. Nettokosten voor de onderneming 5803 1.023.309,49 5813 1.811.398,11

waarvan brutokosten rechtstreeks  
verbonden met de opleiding

58031 1.055.260,98 58131 2.004.057,52

waarvan betaalde bijdragen en  

stortingen aan collectieve fondsen
58032 - 58132 -

waarvan ontvangen tegemoetkomingen  

(in mindering)
58033 31.951,49 58133 192.659,41

Totaal	van	de	formele	voortgezette	beroepsopleidingsinitiatieven	voor	de	werknemers	ten	laste	van	de	werkgever

1. Aantal betrokken werknemers 5821 56 5831 168

2. Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 30.305,76 5832 98.949,24

3. Nettokosten voor de onderneming 5823 934.299,71 5833 3.044.121,87

Totaal	van	de	formele	voortgezette	beroepsopleidingsinitiatieven	voor	de	werknemers	ten	laste	van	de	werkgever

1. Aantal betrokken werknemers 5841 91 5851 119

2. Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 117.260,40 5852 159.299,80

3. Nettokosten voor de onderneming 5843 2.479.132,58 5853 3.273.347,43
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4.6. Toelichting bij de sociale balans

Het eerste deel van de sociale balans bevat de gegevens over de staat van het tewerk-
gesteld personeel. Ten tweede wordt een overzicht gegeven van het personeelsverloop 
tijdens het boekjaar. In het laatste deel worden enkele inlichtingen weergegeven over op-
leidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar.

4.6.1. Staat van de tewerkgestelde personen

De sociale balans maakt, voor de staat van de tewerkgestelde personen, een indeling in 
twee categorieën werknemers: enerzijds de werknemers ingeschreven in het personeels-
register en anderzijds de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming ge-
stelde personen.

4.6.1.1. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

In de eerste rubriek worden alle personeelsleden vermeld die in de loop van het jaar een 
personeelsregisternummer kregen, dit wil zeggen inclusief ibf personeel, personeelsleden 
aangeworven in het kader van de Sociale Maribel en jobstudenten. Het aantal voltijdse 
equivalenten is berekend op basis van het aantal geregistreerde rsz dagen. De voordelen 
boven op het loon bevatten alle voordelen waarop de werknemer geen belasting hoeft te 
betalen zoals verplaatsingskosten, vormingskosten, ten laste neming van remgeld. 

Tijdens het jaar 2009 telde het uza gemiddeld 2.481 personeelsleden tegenover 2.382 in 
2008. Dit is een stijging van 4,2 %. Het aantal voltijdse equivalenten (vte) evolueerde in 
gelijke mate mee en steeg van 2004,2 vte in 2008 naar 2086,4 vte in 2009.

De verhouding tussen de voltijdse en deeltijdse personeelsleden is sinds het jaar 2001 
nauwelijks gewijzigd. Het blijft schommelen rond 50 %. Het aantal daadwerkelijk gepres-
teerde uren steeg met 3,4 %. De personeelskosten namen met 8,0 % toe. De voordelen 
bovenop het loon zijn opmerkelijk afgenomen. Dit is te wijten aan de invoering van de 
maaltijdcheques einde 2008, waardoor de werkgeverstussenkomst in het personeelsres-
taurant werd afgeschaft.

In de tweede rubriek wordt een momentopname per 31 december 2009 gegeven.  
Op afsluitdatum van het boekjaar 2009 telde het uza 2.600 werknemers tegenover 2.405 
in 2008, een stijging met 195 werknemers of ongeveer 8,1 %. In voltijdse equivalenten 
bedraagt deze stijging eveneens 8,1 %. Deze opmerkelijke toename, in vergelijking met 
de evolutie van vorig jaar, is te wijten aan de kaderuitbreiding en de insourcing van de 
schoonmaak in de loop van 2009. 

Naar de aard van de arbeidsovereenkomst stijgt het percentage medewerkers met con-
tracten van onbepaalde duur ten opzichte van vorig jaar met 123 werknemers, met andere 
woorden met iets meer dan 5,8 %. Het aantal werknemers met een contract van bepaalde 
duur is toegenomen met 68 werknemers of 26,0 %. Hierdoor daalt het totale percentage 
van medewerkers met een contract van onbepaalde duur van 89 % tot 86,7 %. Reden 
voor deze grote toename in contracten van bepaalde duur ligt bij de insourcing van de 
schoonmaak.

De verhouding mannelijke/vrouwelijke werknemers blijft sinds 2003 zo goed als ongewij-
zigd (23 % / 77 %). 23,9 % van de mannen werkt deeltijds. Bij de vrouwelijke werknemers 
werkt 57,4 % deeltijds. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen betekent dit een kleine 
daling van ongeveer 1 % ten opzichte van 2008.

Sinds vorig jaar wordt het opleidingsniveau van de medewerkers in deze paragraaf weer-
gegeven. 67,2 % van de vrouwen is (al dan niet universitair) hooggeschoold. Bij de mannen 
loopt dat percentage op tot 79,7 %. Dit is een kleine daling van het aantal hogergeschoold 
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personeel in vergelijking met vorig jaar. De verklaring is het lager opleidingsniveau van de 
nieuwe medewerkers binnen de schoonmaak.

2009 is het jaar van de insourcing van de schoonmaak in uza. Dit betekent dat vanaf de 
sociale balans van 2009 ook arbeiders weergegeven worden. In 2009 waren op de af-
sluitdatum van het boekjaar de arbeiderscontracten van onze medewerkers schoonmaak 
en afvalbeheer goed voor 111 medewerkers of 83,80 vte. Dit betekent dat 4,3 % van ons 
personeel een arbeiderscontract heeft. 

4.6.1.2. Uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen

Het aantal uitzendkrachten is toegenomen, van 14,7 vte naar 16,9 vte. Dit is een toename 
van zowel personen als uren van 15,3 %. Deze verhoogde inzet van uitzendkrachten is on-
der meer te verklaren door een toename binnen verpleging en veroorzaakt een toename 
van 10,1 % in de kosten voor de onderneming.

Het aantal ter beschikking gestelde personen is opgelopen van 4,0 vte naar 5,5 vte of 
procentueel 36,4 %. 2 op de 3 van ons ter beschikking gesteld personeel zijn externe me-
dewerkers tewerkgesteld op de directie ict. 

4.6.2. Tabel van het personeelsverloop tijdens  
 het boekjaar

De tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar geeft weinig relevante beleidsin-
formatie aangezien de registratie op basis van inschrijving en uitschrijving in het perso-
neelsregister dient te gebeuren. Artsen-specialisten in opleiding (ASO) en jobstudenten 
kunnen verscheidene keren per jaar in- en uitgeschreven worden.

Tijdens het boekjaar van 2009 werden 668 werknemers ingeschreven in het personeels-
register. In het boekjaar 2008 waren dit er 506. Dit is een toename van 32,0 %. Het gaat 
grotendeels (67,4 %) om contracten van bepaalde duur, die kenmerkend zijn voor de ins-
ourcing van onze schoonmaak. Het aantal uitgeschreven personeelsleden neemt eveneens 
toe, en dit met 7,9 % naar 464 werknemers.

4.6.3. Inlichtingen over de opleidingen voor  
 de werknemers 

De formele vorming registreerde een hoger aantal medewerkers ten opzichte van vorig 
jaar, namelijk een stijging van het aantal betrokken werknemers van 3,7 %. Het aantal uren 
en de bijhorende kosten evolueren echter niet mee in diezelfde richting, naar aanleiding 
van een correctie van de berekening in vergelijking met vorig jaar. Het gemiddeld aantal 
uren opleiding per medewerker daalt daardoor van 43,9 uur naar 40,9 uur en de bijho-
rende brutokost zakt ongeveer 1 %. Ook de nettokost daalt, maar dit is te verklaren door 
een verhoging in de ontvangen tegemoetkomingen ten opzichte van vorig jaar.

Het aantal minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven wordt 
ook dit jaar berekend op basis van het aantal uren training on-the-job voor de medewer-
kers die in 2009 in dienst getreden zijn. Dit resulteert voor 2009 in een cijfer van 129.255 
uur voor 224 medewerkers. De kost hiervoor bedraagt 3.978.421 eur. Dit is een flinke 
toename in vergelijking met de cijfers van vorig jaar.

De berekening van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven wordt opnieuw bepaald door 
het aantal uren gepresteerd door de aso’s. In de loop van 2009 waren er 210 ASO in dienst 

– voornamelijk vrouwen - , die samen 276.560,20 uren in opleiding waren. De kost hiervoor 
bedraagt 5.752.480,00 eur. In vergelijking met de cijfers van vorig jaar betekent dit dus 
ook een toename van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven.
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4.7. Verslag bedrijfsrevisoren boekhouding & jaarrekening UZA
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