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Externe centralisatie
HET LOGISTIEKE CREDO VAN HET CHU VAN LUIK

Het Centre Hospitalier Universitaire (CHU) van Luik zorgde onlangs voor een grote 
primeur in Wallonië door al zijn ondersteunende diensten te centraliseren op een 
externe locatie. Deze grootscheepse logistieke onderneming omvatte een fiscaal 
aspect, dat tevens een precedent schiep en dat anderen wel eens op ideeën zou 
kunnen brengen...

FM & REAL ESTATE MANAGEMENT    /  FISCALITEIT 

“Het ziekenhuis moet een 
medisch technisch plateau 

worden. Alles wat met 
ondersteunende diensten 
te maken heeft, heeft er 
niets meer te zoeken”. “

“E xtern centraliseren, en dus niet 
externaliseren” benadrukt Jean 
Codognotto, logistiek directeur 

van het CHU van Luik. “Het gaat hier niet om   
de outsourcing maar de hergroepering of 
centralisering van onze diensten, voorraden en 
eigen personeelsleden op een locatie buiten  
het ziekenhuis, die strategisch gelegen is ten 
opzichte van onze verschillende campussen”. 

Plaatsgebrek in ruimten 
die beter verdienen
Onder druk van het toenemende plaatsgebrek 
is het hoofd van de ondersteunende diensten in 
het CHU beginnen te zoeken naar innoverende, 
externe oplossingen: “De voorbije jaren hebben 
we ons beddenaantal verhoogd, de voorraden 
en het betrokken personeel voor zes campussen 
gecentraliseerd in Sart-Tilman en het hoofd 
geboden aan de gevolgen van de activiteiten-
groei en het toegenomen gebruik van dispo-
sables, dat alles in dezelfde ruimten als in 1987, 
zonder de mogelijkheid om ze uit te breiden. 
Daarnaast ondervonden we een nijpend plaats-

gebrek voor andere medische en farma-
ceutische diensten. De aangrenzende ruimten 
waren ideaal hiervoor en eigenlijk te mooi om 
alleen maar gebruikt te worden als opslag-
plaats. En er speelde nog een doorslaggevende 
factor mee: uit het strategisch ontwikkelings-
plan van het CHU bleek duidelijk dat er meer 
plaats nodig was voor de medische activiteiten, 
vooral steriele ruimten en farmaceutische 
robots voor de individuele bereiding en ver-
pakking van recepten. We konden er niet meer 
onderuit: er moest schoon schip gemaakt 
worden”. 

Ongeschikte hallen 
in afwachting van beter
Van 2005 tot 2015 huurde de logistieke afdeling 
industriële hallen, die echter niet volledig aan-
gepast waren voor de passieve opslag (zonder 
plaatselijk personeel) van niet-gevoelig mate-
riaal, zoals printpapier en goederen in cellulose. 
Deze externe huuroppervlakte besloeg         
3.000 m². Uitbesteden was uiteraard ook een 
optie, maar werd te duur bevonden. Er moest 
dus naar een eigen oplossing gezocht worden, 
maar op een externe locatie, naar het voorbeeld 
van Gasthuisberg en Frankrijk.

“De KUL wist nog maar eens te innoveren    
met zijn logistieke centrum in Aarschot, een 
primeur voor ons land, dat in verbinding        
staat met campus Gasthuisberg” duidt Jean 
Codognotto. “Ik liet me inspireren door dit 
voorbeeld, alsook door dat van Frankrijk, waar 
alle universitaire ziekenhuizen al met dit model 
werken. Zo bracht ik een bezoek aan het 
ziekenhuis van Rijsel, Toulouse en Dijon, een 
stad die in vele opzichten op Luik lijkt …”. 

Jean Codognotto
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Daarna was het zaak om een locatie te vinden 
die centraal gelegen was ten opzichte van de 
zes vestigingen in de regio Luik. En die vond 
het CHU op een industrieterrein (waar vroeger 
de pleisters van Stella gemaakt werden), dat 
bijna pal in het midden van de activiteiten van 
het CHU gelegen was. Maar het gebouw was 
in slechte staat en niet aangepast. De renovatie 
zou drie miljoen euro kosten. Een haalbaar 
project, maar in juli 2013 stelde de aannemer 
nog een andere oplossing voor: het gebouw 
slopen en een nieuwbouw zetten. In amper zes 
maanden tijd was de zaak geklonken. In januari 
2014 gingen de afbraakwerken van start en in 
januari 2015 kon de afdeling beginnen met   
alle magazijnen, kantoren en personeelsleden   
over te verplaatsen. Voor de verhuizing van de 
voorraad ‘gevoelige medische hulpmiddelen’ 
was een uitzonderlijke goedkeuring van de 
farmaceutische instanties nodig, die toegekend 
werd in de vorm van een proefproject. 
Een zoveelste primeur ...

Klaar om alles te groeperen
“Ik heb de directie voorgesteld om hier ook ons 
callcenter onder te brengen, dat de afspraken 
vastlegt voor alle campussen. Goed voor 2.400 
oproepen per dag!” aldus Jean Codognotto. 
“Binnenkort zal een ERP-systeem ons de IT-
mogelijkheden geven om alles vlot te beheren 
voor derden. Voor onze voorraden beschikken 
we over driemaal zoveel opslagmogelijkheden 
als we nodig hebben. Ik geloof er stellig in dat 
we er belang bij hebben om niet alleen de 
aankopen te groeperen, wat we nu al doen met 
andere ziekenhuizen, maar ook de bevoor-
radingslogistiek, waarbij we zullen moeten 
werken met heel korte ketens (om de CO2-
uitstoot te beperken) vanuit een centraal punt 
in Luik”. Een duidelijk voorstel van de logistieke 
afdeling van het CHU ...

Het CHU mag dit jaar 30 kaarsjes uitblazen

• Opende de deuren in 1987 met 635 bedden op één campus.

• Haalde in 2017 na verschillende verplichte fusies in het kader van de wet Dehaene een   

 beddenaantal van 895 op drie ziekenhuiscampussen. Daarbij komen nog drie polyklinieken en 

 een stijging van de activiteit qua aantal opnames en hospitalisatiedagen.

• Het logistieke centrum van Chênée: 7.000 m², waarvan 5.300 m² voor voorraden, 700 m² voor  

 sociale ruimten en 1.000 m² voor kantoren. De capaciteit laat toe om te beantwoorden aan de  

 behoeften van 3.000 ziekenhuisbedden.
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‘Geen ziekenhuis zonder naalden’
Aanvankelijk won de eigenaar van de site 
‘L’Intégrale’ het advies in van Bernadette 
Bouckaert, zelfstandig consultant in vast-
goedfiscaliteit (immotaxconsulting.be), om het 
kadastraal inkomen, haar stokpaardje, aan te 
vechten. “Maar de grondslag van de belas-
tingheffing was redelijk, zo’n 35.000 euro.       
En dus heb ik aangeraden om het zo te laten” 
legt ze uit. “Wel was het mogelijk om een bijna 
volledige vrijstelling van de onroerende voor-
heffing te eisen op grond van de aard van de 
activiteiten, nm. gezondheidszorg”.
Volgens de wet zijn de sectoren onderwijs, 
gezondheidszorg, rusthuizen, vakantiehuizen 
voor kinderen of gepensioneerden en ‘andere 
soortgelijke weldadigheidsinstellingen’ (dit laat-
ste punt maakt de actiegebieden uiteraard  
heel ruim) vrijgesteld zolang hun activiteiten 
zonder winstoogmerk zijn. 
Maar dat was buiten de Administratie der 
Belastingen gerekend: “De logistieke afdeling is 
huurder en oefent activiteiten uit buiten het 
ziekenhuis. Er is dus geen reden voor vrij-
stelling”. Maandenlang werd er volop gear-
gumenteerd, brachten belastingambtenaren 
bezoeken ter plaatse, werd de bestemming 
van het terrein bestudeerd en werd verwezen 
naar de hiërarchie. 
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Uiteindelijk heeft de fiscus over bijna de hele lijn 
moeten toegeven. “Afgezien van enkele vier-
kante meters kan-toorruimte werden we bijna 
volledig en definitief vrijgesteld, zolang we op 
de locatie zieken-huisactiviteiten uitoefenen” 
verduidelijkt Bernadette Bouckaert. “De amb-
tenaren moesten zich wel bij de feiten neer-
leggen: een ziekenhuis kan nu eenmaal niet 
functioneren zonder naalden. Ter verdediging 
van de ambtenaren moeten we wel zeggen dat 
deze situatie zich nooit eerder voorgedaan had 
en dat de wettekst heel vaag is. Maar dat geeft 
hen nog altijd geen reden om een bepaald 
principe te hanteren, gewoon omdat ‘ze het 
altijd zo hebben gedaan’...”.

Altijd welkom in Chênée op uitnodiging
Toch is de kans groot dat het idee nog meer 
bijval krijgt en de ambtenaren van andere 
plaatselijke belastingkantoren nog meer 
kopzorgen zal bezorgen, want volgens Jean 
Codognotto zijn zowat alle Waalse ziekenhuizen 
al op bezoek gekomen in Chênée, waar hij hen 
in alle transparantie meer uitleg gaf over de 
organisatie van het logistieke centrum. Deze 
zaak zal ongetwijfeld nog gevolgen hebben 
voor de fiscale jurisprudentie.

 Patrick BARTHOLOMÉ ✍
 

“Afgezien van enkele 
vierkante meters 

kantoorruimte werden 
we bijna volledig en 
definitief vrijgesteld, 

zolang we op de locatie 
ziekenhuisactiviteiten 

uitoefenen.“
Bernadette Bouckaert
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