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Het Universiteitsfonds Antwerpen geeft vandaag om morgen
Het Universiteitsfonds Antwerpen durft hoog in te zetten. Dat moet ook. We moeten im-
mers klaarstaan voor de uitdagingen die ons tegemoet komen. Daarmee starten we best 
al vandaag, want de uitdagingen op ons pad zijn enorm. Hoe kunnen we met baanbrekend 
onderzoek de strijd aangaan tegen kanker, Alzheimer en andere ziekten en aandoeningen? 
Hoe kan de binnenvaart een oplossing zijn voor onze mobiliteit? Hoe moet de (voetbal)
onderneming van morgen er uit zien? Het zijn maar enkele vraagstukken waar we met 
doorgedreven onderzoek, onderwijs en dienstverlening een antwoord op willen formuleren. 
En met succes.

De mooie realisaties van het Universiteitsfonds Antwerpen tonen aan dat we meer dan ooit 
inzetten op de juiste maatschappelijk relevante topics. Topics die ook jij als donateur be-
langrijk vindt. Zonder jouw warme steun en jouw engagement kunnen onze onderzoekers 
niet de noodzakelijke baanbrekende oplossingen vinden waar we al zo lang naar op zoek 
zijn. Daarom is het ook een enorm genoegen om jou te mogen bedanken. Want jij geeft met 
jouw bijdrage vandaag mee om morgen. Letterlijk en figuurlijk.

In dit jaarverslag nemen we je graag mee naar een overzicht van de activiteiten en resultaten van het Universiteitsfonds 
Antwerpen in 2019. Met enige trots vermeld ik graag dat het Universiteitsfonds Antwerpen kan terugblikken op haar beste 
jaar ooit. We zitten op kruissnelheid. Onze activiteiten resulteerden in giften en donaties waarmee we wetenschappelijk en 
maatschappelijk hét verschil maken. Daarom nogmaals onze dank voor jouw steun. Zonder jouw bijdrage zou de impact van 
het Universiteitsfonds Antwerpen en van onze universiteit niet zijn wat ze vandaag de dag is. Samen bouwen we verder aan 
de samenleving van de toekomst. 

Prof. dr. Filip Lardon 
Vicerector Dienstverlening Universiteit Antwerpen
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Universiteitsfonds Antwerpen op kruissnelheid in 2019

2019 in een notendop
Steeds meer mensen denken aan het Universiteitsfonds Antwerpen als ze een goed doel willen steunen met een gift of nemen 
het fonds op in hun testament. Zo geven ze vandaag om morgen, want hun bijdrage maakt hét verschil voor nieuwe weten-
schappelijke en maatschappelijke kennis. Op deze pagina zie je in één oogopslag de resultaten van het Universiteitsfonds 
Antwerpen van 2019.

Steeds meer giften aan het  
Universiteitsfonds Antwerpen

Het Universiteitsfonds 
Antwerpen realiseerde 
in 2019 haar beste 
jaar ooit qua giften: 
2.179.274 euro. Een 

duidelijk signaal dat we als goed doel mee 
inzetten op de juiste thema’s waarmee de 
mensen bezig zijn en waarvoor ze graag 
willen doneren. Hun bijdrage levert grens-
verleggend en baanbrekend onderzoek en 
onderwijs op.

Giften aan het Universiteitsfonds  
Antwerpen in stijgende lijn
Sinds de start van het Universiteitsfonds Antwerpen zit 
het aandeel van giften geschonken aan de Universiteit 
Antwerpen in een mooie stijgende lijn. 11 nieuwe academische leerstoelen aan de Universiteit Antwerpen

Het Universiteitsfonds Antwerpen maakt dankzij de steun van bedrijven en particulieren vrij academisch onderzoek 
en onderwijs mogelijk aan de Universiteit Antwerpen door het oprichten van leerstoelen. Deze leerstoelen focussen 
op een specifiek (onderzoeks)thema. In 2019 verdubbelde het Universiteitsfonds Antwerpen bijna het aantal actieve 
leerstoelen aan onze universiteit. Zo kwamen er maar liefst 11 leerstoelen bij wat het totaal op 23 actieve leerstoelen 
brengt. Verder in dit jaarverslag lees je alles over deze leerstoelen.



Wie zijn wij?

Het Universiteitsfonds Antwerpen is de drijvende kracht voor mecenaat aan de Universi-
teit Antwerpen. Het Universiteitsfonds Antwerpen werkt vanuit een filantropische ge-
dachtegang en zet zo vele maatschappelijke topics mee op de kaart. Dat moet ook want 
onze samenleving heeft nood aan wetenschappelijke expertise. Onderzoek naar kanker, 
gezondere luchtkwaliteit, strijd tegen depressies… het zijn maar enkele concrete voor-
beelden van de topics waar het Universiteitsfonds Antwerpen actief mee bezig is.

Wat doen wij?

Het Universiteitsfonds Antwerpen creëert vandaag oplossingen voor morgen en laat be-
drijven, verenigingen en particulieren zo toe om een wetenschappelijke en maatschap-
pelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Dankzij een warm engagement via een 
schenking, gift, opname in een testament of een legaat kan iedereen zijn steentje hierin 
bijdragen.

Het Universiteitsfonds Antwerpen heeft een adviserende en ondersteunende rol bij het 
oprichten van leerstoelen en fondsen op naam. Daarnaast staan we in voor het cor-
rect beheren en toewijzen van giften en legaten. Het Universiteitsfonds Antwerpen is 
er om jou te informeren én te overtuigen om ook jouw schouders te zetten onder één 
of meerdere van onze vele projecten. Zonder jouw steun zou de wetenschappelijke en 
maatschappelijke impact van de Universiteit Antwerpen niet de weerklank hebben die ze 
vandaag de dag heeft.

Over het Universiteitsfonds Antwerpen
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Infonamiddag schenken en legateren
Op 29 april 2019 organiseerde het Universiteitsfonds Antwerpen 
een infonamiddag ‘Schenken en legateren aan de Universiteit 
Antwerpen’. Hét ideale moment voor meer dan 30 (potentiële) 
erflaters om meer te weten te komen over het erfrecht en de vele 
mogelijkheden om een goed doel op te nemen in een testament. 
Verschillende sprekers gingen dieper in op allerlei topics, gaande 
van het opstellen van een testament tot uiteenzettingen over 
baanbrekend onderzoek op het vlak van kanker, dierwaardigheid 
en gezonde luchtkwaliteit. Met koffie, gebak en een afsluitende 
receptie kregen de aanwezigen de kans om specifieke vragen te 
stellen aan de experten ter plaatse.

Activiteiten van het Universiteitsfonds Antwerpen
Het Universiteitsfonds Antwerpen organiseert op regelmatige tijdstippen activiteiten en evenementen om de werking 
van het fonds in de kijker te zetten. Het is hét moment bij uitstek om met jou als (potentiële) schenker of donateur van 
gedachten te wisselen en om jou te laten zien welke maatschappelijke impact we creëren met ons baanbrekend onder-
zoek, onderwijs en dienstverlening. 

Inauguraties van verschillende nieuwe leerstoelen speelden in 2019 een belangrijke rol in onze activiteiten. Daarover 
lees je op de volgende pagina’s alvast meer. Op deze en de volgende pagina zetten we graag enkele andere activiteiten 
en acties van het Universiteitsfonds Antwerpen in de kijker.



Een duik in onze leerstoelen
Wat is een leerstoel?
Zowel bedrijven en verenigingen als particulieren kunnen een leerstoel  
oprichten. Dit is een van de manieren om een maatschappelijke bijdrage te  
leveren in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Specifiek onder-
zoek voeren? Lezingenreeksen organiseren? Gastprofessoren aantrekken? 
Een leerstoel vul je op verschillende manieren in. Ook de topics waar we rond 
werken zijn zeer breed. Onze leerstoelen hebben steeds één specifiek doel: 
maatschappelijk relevante thema’s aandacht en vorm geven. 

Nieuwe leerstoelen in 2019
Het Universiteitsfonds Antwerpen telt momenteel 23 actieve leerstoelen waarvan er in 2019 maar liefst 11 het lijstje  
hebben vervoegd. Wij zetten onze nieuwkomers graag even op een rijtje.

‘Club Brugge Leerstoel’
Leerstoelhouder: dhr. Robby Houben
Faculteit Rechten | Actief sinds 2019
Sponsor: Club Brugge KV

Deze investering in onderzoek en dienstverlening over de juridische en professionele context van 
de Belgische voetbalonderneming, geeft een mooie voorzet voor de verdere professionalisering en 
optimalisering van de voetbalwereld. Zo onderzoekt de leerstoel hoe de voetbalonderneming van 
morgen eruit moet zien.
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Uitreiking ‘Prijs Pierre Wildiers’
De ‘Prijs Pierre Wildiers’ reikt jaarlijks 10.000 euro uit aan studenten uit de Facul-
teit Letteren & Wijsbegeerte én aan studenten uit de Faculteit Bedrijfswetenschap-
pen en Economie. Voor de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte ontvingen Ymke 
Verschueren (Master vertalen) en Noa Van Eynde (Master taal- en letterkunde) de 
prijs van telkens 2.500 euro voor hun beste masterscripties over het Spaans. Voor 
de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie ging de prijs naar Tom Vermeire 
en Charlotte Claes, ook telkens voor een bedrag van 2.500 euro.

Uitreiking ‘Packaging Award’
Op 12 september 2019 mocht Katrien Verlaet als 
eerste de ‘Packaging Award’ in ontvangst nemen 
tijdens de proclamatie van de Faculteit Ontwerp-
wetenschappen, meteen goed voor een geldprijs 
van 1.000 euro. De award en geldprijs gaan de 
komende drie jaar naar een student uit de oplei-
ding Productontwikkeling van deze faculteit.
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Leerstoel ‘Dennie Lockefeer’
Leerstoelhouder: dhr. Ruben Van Deuren
Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie  | Actief sinds 2019
Sponsors: ASV, De Vlaamse Waterweg, PSA Antwerp, Montea (Goud) / Arcade, 
Bruhn Spedition, Cofano, Cronos, ECA Antwerp nv, Haesaerts Intermodal, 
Maatschappij Linkerscheldeoever, Umicore, Van Wellen, Van Wellen Group, 
Wienerberger en met de steun van het Fonds Willy en Marie-Jeanne, beheerd 
de Koning Boudewijnstichting (Zilver) / Antwerp Euroterminal nv, AGO Jobs, 
Blue Gate Antwerp Development, BNP Paribas Fortis, Fast Lines Belgium, H20 
Invest nv, ITC Rubis Terminal Antwerp nv, Partena Professional, Ponet & LVP 
Advocaten, Randstad, Rensen Driesen ShipBuilding, Synergie, Van Dessel Insurance Brokers (Brons)

Deze leerstoel werd opgericht ter nagedachtenis van Dennie Lockefeer, de overleden managing director Port & Inter-
modal Logistics van Van Moer Logistics. Het is een ‘out-of-the-box’ platform voor onderzoek, onderwijs en dienstverle-
ning omtrent binnenvaart en mobiliteitsproblematiek in en rond de havens.

Leerstoel ‘Industrial Acoustic Condition Monitoring’
Leerstoelhouder: dhr. Jan Steckel
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen | Actief sinds 2019
Sponsor: Atlas Copco Airpower

Binnen de industriële akoestische conditiemonitoring onderzoekt deze leerstoel betrouwbare, niet-invasieve en schaal-
bare conditiemonitoringtechnieken. Condition monitoring meet de toestand en de diverse parameters van machines, 
denk maar aan trillingen, temperatuur, enzovoort. Het is een belangrijk onderdeel van het (pro)actief onderhoud van 
machines. 

Leerstoel ‘Kenniscel Pensioenen’
Leerstoelhouder: mevr. Ria Janvier
Faculteit Sociale Wetenschappen | Actief sinds 2019
Sponsor: OFP Provant

De belangrijkste doelstelling van de leerstoel ‘Kenniscel Pensioenen’ is het onderzoek van de wettelijke en aanvullende 
pensioenen met allerlei vraagstukken zoals onder andere de financiering en de financiële houdbaarheid, het wettelijk 
kader voor aanvullende pensioenregelingen in de publieke sector, de fiscaliteit van pensioenen en de harmonisering van 
de pensioenen voor lokaal overheidspersoneel.

Leerstoelen ‘Geïntegreerde veiligheid - Chemie en Life Sciences’ &  
‘Veiligheidswetenschappen Duurzame preventie en welzijn op het werk’
Leerstoelhouder: mevr. Silvia Lenaerts
Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO) | Actief sinds 2019
Sponsors: essenscia vzw & Mensura EDPB

De leerstoel ‘Geïntegreerde Veiligheid - Chemie en Life Sciences’  komt tot stand met de steun van essenscia, voor de 
leerstoel ‘Veiligheidswetenschappen - Duurzame Preventie en Welzijn op het Werk’ komt het initiatief van Mensura. 
Beide partners kiezen voor een investering in een leerstoel die start bij onderwijs, maar ook streeft naar interdiscipli-
naire onderzoekssamenwerking. Beide geloven in het integrale en interdisciplinaire profiel waartoe de Master in de 
Veiligheidswetenschappen opleidt. Daarnaast dragen beide leerstoelen ook bij tot onderzoek en het ontwikkelen van 
innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het vlak van veiligheid en beveiliging.



14 15

Leerstoel ‘Letselpreventie bij zware beroepen’
Leerstoelhouder: dhr. Stijn Verwulgen
Faculteit Ontwerpwetenschappen  | Actief sinds 2019
Sponsor: Cepa cvba

Deze leerstoel richt zich op de analyse van oorzaken en 
preventie van belastingletsels bij zware lichamelijke 
beroepen waarbij de focus ligt op de containerkuipers. 
Onder de havenarbeiders hebben zij de zware taak om 
containers aan boord vast en los te maken. Het doel is 
om dit knelpuntberoep ergonomisch en werkbaarder te 
maken via verbeterde opleiding, coaching en bijhorend 
gereedschap.

Leerstoel ‘Transition & PK Care Pathway Program bij ernstige en matig ernstige 
hemofilie bij kinderen’
Leerstoelhouder: dhr. Philip Maes
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen | Actief sinds 2019
Sponsor: Bayer

Bij hemofilie, een zeldzame bloedziekte, is een uitgebreide overgangszorg, net als bij elke chronische zorg, een 
absolute noodzaak. Met deze leerstoel kunnen jonge hemofiliepatiënten correct behandeld worden en krijgen zij 
ook de nodige opvolging bij het overgaan van de pediatrische naar een volwassen zorgomkadering.

Leerstoel ‘Public Mental Health'
Leerstoelhouder: dhr. Kris Van den Broeck
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen | Actief sinds 2019
Sponsors: AZ KLINA, GZA, H. Hartziekenhuis Lier, OPZ Geel, PC Multiversum, PZ Bethaniënhuis, PZ Duffel, ZNA

De leerstoel ‘Public Mental Health’ ondersteunt onderzoek naar de zorgnoden van personen met een psychische kwets-
baarheid. Zo streeft de leerstoel naar een optimale geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen.

Leerstoel ‘SDG Transitie’
Leerstoelhouder: mevr. Silvia Lenaerts
Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO) | Actief sinds 2019
Sponsor: Provincie Antwerpen

Deze leerstoel ontwikkelt Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) op maat 
van provincies en lokale besturen.

Leerstoel ‘Primary Care Academy’ (PCA)
Leerstoelhouder: dhr. Roy Remmen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen | Actief sinds 2019
Sponsor: Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

De Primary Care Academy (PCA) draagt bij aan een betere eerstelijnszorg voor patiënten in hun thuisomgeving en 
in hun sociale context.  Aan de hand van praktijk gebonden onderzoek ontwikkelt de interdisciplinaire leerstoel 
nieuwe zorgstrategieën en onderwijsvormen.



Overzicht van onze andere lopende leerstoelen aan de Universiteit Antwerpen

Naam Leerstoel Leerstoelhouder Faculteit

 Advanced Imaging Techniques for the Arts dhr. Geert Van der Snickt Wetenschappen

Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht
(ALLIC)

dhr. Thierry Vansweevelt Rechten

Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek 
(AHLEC)

dhr. Thierry Vansweevelt Rechten

AML-Riatol rond HPV onderzoek dhr. John-Paul Bogers Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen

BNP Paribas Fortis Ethiek & Financiën dhr. Luc Van Liedekerke Bedrijfswetenschappen en Economie

BNP Paribas Fortis Transport, Logistiek & Haven mevr. Christa Sys Bedrijfswetenschappen en Economie

Dier en Recht dhr. Frederik Swennen Rechten

Europese Waarden mevr. Heleen Touquet Letteren en Wijsbegeerte

Onderwijsvernieuwing – en samenwerking dhr. Tom Smits Associatie Universiteit & 
Hogescholen Antwerpen (AUHA)

Vandenbunder Baillet Latour voor Filmstudies  
en Visuele Cultuur

dhr. Philippe Meers Sociale Wetenschappen

Water-link dhr. Siegfried Vlaeminck Wetenschappen

Zorg & Natuurlijke leefomgeving dhr. Roy Remmen Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen
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Naam Leerstoel Leerstoelhouder Faculteit



Onze blik op de toekomst
Waar werkt het Universiteitsfonds Antwerpen naartoe?
Het Universiteitsfonds Antwerpen kijkt steeds vooruit met een ruimdenkende, vooruitstrevende, maar ook kritische 
blik. De wetenschappelijke én maatschappelijke uitdagingen van vandaag zijn niet noodzakelijk dezelfde als die van 
morgen. Daarom wil het Universiteitsfonds Antwerpen steeds verder blijven groeien, zich verder ontwikkelen en uit-
bouwen tot een succesplatform waar maatschappij en wetenschap elkaar tegemoetkomen.

Er zijn drie belangrijke pijlers waar we op inzetten:

•• sensibiliseren en het maatschappelijk belang van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening bin-
nen de Universiteit Antwerpen in de kijker zetten;

•• bouwen aan een community van donateurs en schenkers die allemaal hun eigen persoonlijke bijdrage leveren aan 
het succes en de realisaties van het fonds;

•• inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met het bedrijfsleven, verenigingen en particulie-
ren neemt het fonds een engagement op en zet het financiële middelen in voor sociaalmaatschappelijk en weten-
schappelijk onderzoek en onderwijs.

In 2020 start het Universiteitsfonds Antwerpen met een bewustwordingscampagne om het fonds verder in de kijker 
te zetten. Vijf ambassadeurs vertellen vanuit hun persoonlijke ervaring wat het fonds voor hen en voor de samenleving 
kan betekenen. Hou onze website zeker in het oog: www.universiteitsfonds.be

Vandaag geven om morgen
Het Universiteitsfonds Antwerpen werkt niet alleen. Er is een uitgebreid, cruciaal netwerk waar het fonds continu ver-
bintenis mee heeft. Particulieren, ondernemers, erflaters, professoren, onderzoekers, service clubs,… Een grote com-
munity van mensen met verschillende, uiteenlopende profielen, maar zij hebben telkens minstens één ding met elkaar 
gemeen: samen met ons, geven zij vandaag om morgen. 
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Zo geregeld
Hoe kan je het Universiteitsfonds Antwerpen steunen?

Het Universiteitsfonds Antwerpen kan haar maatschappelijke rol enkel maar spelen dankzij de gulle steun vanuit het 
bedrijfsleven, verenigingen en vanuit particuliere donateurs en schenkers die een warm engagement opnemen. Geef jij 
vandaag ook om morgen? Maak dan vandaag nog mee hét verschil en bepaal mee de toekomst. Een bijdrage leveren 
kan heel eenvoudig dankzij een gift, opname in je testament, via een fonds op naam of door het oprichten van een leer-
stoel aan de Universiteit Antwerpen.

•• Je kan een vrijblijvende gift doneren op het rekeningnummer BE42 7310 4624 7854 én daarbij een voorkeurbe-
stemming mee opgeven. Zo kunnen wij jouw bijdrage meteen toewijzen aan het juiste onderzoek of thema waar-
voor je wil schenken. Wist je trouwens dat een gift vanaf 40 euro recht geeft op een belastingvermindering van 
45% dankzij het fiscaal attest dat je van ons krijgt? 

•• Je kan de Universiteit Antwerpen als begunstigde laten opnemen in je testament en daarbij specifiek vermelden 
waarvoor je wil schenken: onderzoek dat je wenst te steunen, minvermogende studenten een beurs geven, acade-
misch erfgoed helpen te beschermen… De keuze aan de Universiteit Antwerpen is enorm divers, meteen ook een 
enorme troef. Wist je trouwens dat legaten aan de Universiteit Antwerpen onderworpen zijn aan een gunsttarief 
van 8,5% erfbelasting? 

•• Als eens gedacht om een fonds op naam op te richten en zo een bepaald thema financieel een duwtje in de rug te 
geven? Enkele voorbeelden: het uitreiken van een prijs of beurs, het mogelijk maken van studiereizen voor studen-
ten, enzovoort. Het fonds kan meteen ook jouw naam dragen. Zo kan je bij leven al wezenlijk iets betekenen voor 
de samenleving.

•• Bedrijven kunnen het Universiteitsfonds Antwerpen steunen door een leerstoel te financieren of door het fonds 
te sponsoren. Daardoor creëer je als bedrijf de unieke kans om je naam en merk te verbinden aan een maatschap-
pelijk relevant project of onderzoek. Een leerstoel maakt vrij academisch onderzoek en onderwijs aan de Universi-
teit Antwerpen mogelijk. Zo denken we out-of-the-box na over de oplossingen van morgen. 
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Contact en connectie
Neem contact met ons op

Wens je graag meer informatie, advies of heb je nog vragen over het Universiteitsfonds Antwerpen?  
Geef ons gerust vrijblijvend een seintje. We behandelen alle vragen en gesprekken steeds met de nodige discretie. 
Neem zeker ook eens een kijkje op onze website: www.universiteitsfonds.be

Dimitry Beuckelaers - Domeincoördinator 
03 265 94 57
0486 20 27 87
dimitry.beuckelaers@uantwerpen.be

Nickie Maes - Stafmedewerker
03 265 88 36
nickie.maes@uantwerpen.be

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van het reilen en zeilen van het Universiteitsfonds Antwerpen? Ben je benieuwd hoe jouw 
bijdrage ook impact kan hebben op die nieuwe leerstoel, het baanbrekende onderzoek of een boeiende gastlezing?  
Volg ons dan via onze sociale mediakanalen of schrijf je in op onze nieuwsbrief via onze website:  
www.universiteitsfonds.be


