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Uw engagement maakt(e) het verschil
2021 was een bijzonder jaar. Opnieuw. Waar we vorig jaar 
onze wens uitdrukten voor een coronavrij 2021 kwamen 
we toch voor enkele verrassingen te staan. We leven dan 
ook in buitengewone tijden. In een wereld die voor grote 
uitdagingen staat. En dan heb ik het niet enkel over de 
coronapandemie, maar ook op menig ander vlak: milieu, 
gezondheid, armoede, ongelijkheid, mensenrechten, 
dierenwelzijn, cultuur,… Het rijtje is eindeloos. Maar 
toch is er hoop. Er is immers altijd hoop, gelukkig 
maar. Het moet én kan beter. Daar werken we als 
Universiteit Antwerpen aan mee. 

We trachten als academische instelling onze 
wetenschappelijke en maatschappelijke rol volop 
te spelen op het vlak van baanbrekend onderzoek, 
onderwijs en dienstverlening. Met doorbraken en 
oplossingen die hét verschil maken. Van onderzoek tot 
doorbraak, het zou zomaar de titel van dit jaarverslag 
kunnen zijn.

Het verschil maken, dat doet u ook. Als donateur, 
erflater, serviceclub, ondernemer of welke andere rol u 
ook mag aannemen. U helpt ons en de hele samenleving 
vooruit met uw warm engagement. Steeds meer mensen 
zijn dezelfde mening toegedaan. Steeds meer Belgen 
tonen hartverwarmend hun goed hart voor het goede 
doel en voor de Universiteit Antwerpen. Dat is ook 

broodnodig. Ook voor wetenschappelijk onderzoek 
zijn de middelen immers helaas steeds schaarser. Elk 
engagement dat u neemt maakt dan ook het verschil. 
Daar wil ik u ten zeerste voor bedanken: een oprechte 
dankjewel aan iedereen die overweegt om de Universiteit 
Antwerpen te steunen of dat al gedaan heeft.

Het coronajaar 2021 slaagde er niet in om het 
Universiteitsfonds Antwerpen in haar steile opmars te 
stoppen. Integendeel. Nooit eerder mocht de Universiteit 
Antwerpen zo’n recordbedrag aan giften ontvangen. 
Het maakt ons nederig. Ook het aantal legaten, 
academische leerstoelen en fondsen op naam aan onze 
universiteit zitten in stijgende lijn. Het toont aan dat we 
als Universiteit Antwerpen meer dan ooit inzetten op de 
juiste maatschappelijke en wetenschappelijke topics. 
Zo maken we ook in bewogen en moeilijke tijden het 
verschil. 

In dit jaarverslag nemen we u graag mee naar een 
overzicht van de activiteiten en resultaten van het 
Universiteitsfonds Antwerpen in 2021. U schreef mee aan 
dit mooi verhaal, waarvoor nogmaals dank. Ik hoop u 
snel weer in levende lijve te mogen ontmoeten.  

Prof. dr. Filip Lardon
Vicerector Dienstverlening Universiteit Antwerpen

Steeds meer mensen kiezen 
voor UAntwerpen
Recordjaar aan giften maakt vandaag het 
verschil voor morgen

Ook dit jaar kon het Universiteitsfonds Antwerpen rekenen op haar 
trouwe community van donateurs en erflaters die samen geven 
om de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen 
van morgen. Dankzij hun steun blijft het mogelijk om aan de 
Universiteit Antwerpen aan baanbrekend onderzoek, onderwijs en 
dienstverlening te doen. 

Waar we hoopten dat 2021 een normaler jaar zou worden werd dit 
toch net iets anders ingevuld. De coronapandemie was helaas nog 
niet voorbij. Toch blikt het Universiteitsfonds Antwerpen terug 
op een uitzonderlijk succesvol 2021 op het vlak van giften. Onze 
donateurs bleven hun engagement tonen aan de vele projecten 
en leerstoelen die lopen aan de Universiteit Antwerpen. Het 
Universiteitsfonds Antwerpen ontving in 2021 een recordbedrag 
aan giften: 5.410.304,12 euro. Iets waar we alleen maar trots 
op kunnen zijn, maar waar we tegelijk ook heel nederig voor zijn: 
bedankt om samen met ons te geven om morgen. 

SINDS DE START VAN HET UNIVERSITEITSFONDS ANTWERPEN ZITTEN GIFTEN GEDONEERD AAN DE 
UNIVERSITEIT ANTWERPEN IN STIJGENDE LIJN, MET EEN RECORDJAAR IN 2021.
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4 nieuwe 
academische 
leerstoelen 

Het Universiteitsfonds 
Antwerpen wil maatschappelijk 
en wetenschappelijk onderzoek 
uitbreiden door samen met 
potentiële financierders 
academische leerstoelen 
op te richten. Het maakt 
vrij academisch of blue sky 
onderzoek mogelijk, een droom 
voor elke wetenschapper.  

In 2021 mochten we 4 nieuwe 
leerstoelen aan de Universiteit 
Antwerpen verwelkomen, 3 ervan 
werden reeds geïnaugureerd in 
de loop van het jaar tussen de 
beperkte coronamaatregelen 
door. De 4 nieuwe leerstoelen 
brengen het aantal actieve 
leerstoelen aan UAntwerpen op 
een totaal van 30 leerstoelen.

Leerstoelhouder: dhr. Robby Houben

Faculteit Rechten

Financierders: Linklaters en de familie Blumberg 
zijn founding partners. Ondersteunende partners: 
Domo Chemicals, Delen Private Banking, Umicore, 
Intervest Offices & Warehouses, TINC, Dominique 
Moorkens en Vastned Belgium aangevuld met tal  
van vrije giften.

Leerstoel Jean-Pierre 
Blumberg

Leerstoel Provincie Antwerpen 
Zorgberoepen in Evolutie

Leerstoel Sustainable  
Insurance

Reinier de Graaf Leerstoel 
Jongeren en Alcohol

Leerstoelhouder en promotoren: mevr. 
Giannoula Tsakitzidis, dhr. Paul Van Royen  
en dhr. Peter Van Bogaert

Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen

Financierder: APB Gouverneur 
Kingsbergencentrum

Leerstoelhouder: dhr. Luc Van Liedekerke

Faculteit Bedrijfswetenschappen en 
Economie

Financierder: Ageas

Leerstoelhouder en titularissen: dhr. Nico 
van der Lely, dhr. Guido Van Hal, dhr. Jozef 
De Dooy en dhr. Stijn Verhulst

Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen

Financierder: Reinier de Graaf Ziekenhuis

De ‘Reinier de Graaf Leerstoel Jongeren 
en Alcohol’ verricht onderzoek naar het 
overmatig alcoholgebruik bij jongeren 
in ons land en wil dit beter in kaart 
brengen en terugdringen. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat één op de drie 17 – 
18-jarigen minstens één keer per maand 
aan bingedrinken doet. Deze leerstoel 
kwam tot stand in samenwerking met 
het Reinier de Graaf Ziekenhuis en 
dit binnen de Faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen. De 
inauguratie van de leerstoel vond plaats op 
29 september 2021. 

In samenwerking met verzekeraar Ageas 
kwam de ‘Leerstoel Sustainable Insurance’ 
tot stand. Deze leerstoel bestaat uit twee 
belangrijke pijlers: duurzaamheidsimpact 
en investeringspolitiek. Het beter begrijpen 
en implementeren van duurzaamheid in 
de verzekeringssector staat centraal met 
als doel het aanbieden van praktische, 
duurzame verzekeringstoepassingen 
en aanbevelingen. Bovendien is er 
ook een doctoraat gekoppeld aan deze 
leerstoel over duurzaamheid in de 
verzekeringssector. De leerstoel werd op  
18 oktober 2021 geïnaugureerd.

In samenwerking met het APB Gouverneur 
Kingsbergencentrum startte de ‘Leerstoel 
Provincie Antwerpen Zorgberoepen in 
Evolutie’ aan de Faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen. Doel van 
de leerstoel is om de aantrekkingskracht 
en weerbaarheid van de zorgsector op 
provinciaal niveau te versterken met het 
oog op toekomstige duurzaamheid. Men 
streeft naar innovatie en een interactieve 
werking met het werkveld. Via allerlei 
samenwerkingen wil deze leerstoel tot 
nieuwe oplossingen komen voor de 
vraagstukken die vandaag op tafel liggen.

De ‘Leerstoel Jean-Pierre Blumberg’ is een 
eerbetoon aan wijlen Jean-Pierre Blumberg: 
academicus, Belgisch topadvocaat én 
muziekliefhebber. Deze leerstoel werd op  
25 oktober 2021 geïnaugureerd. De focus ligt 
op onderzoek, onderwijs en dienstverlening 
aan de samenleving. Het overkoepelende 
thema is het goed bestuur van 
beursgenoteerde en private ondernemingen 
met als belangrijkste aandachtspunten 
fusies en overnames, private equity, 
aandeelhoudersactivisme, publieke 
overnames en corporate governance. 
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Legaten geven boost aan baanbrekend wetenschappelijk onderzoek

Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. 
Zo zorgen ze ook na hun overlijden voor een mooi engagement. 
Een ontzettend warm gebaar. Want op deze manier laten ze 
een stukje van zichzelf verder leven in een goed doel dat hen 
nauw aan het hart ligt. Het geeft nieuwe en verdere kansen om 
baanbrekend wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, ook 
aan de Universiteit Antwerpen. Elke euro is immers broodnodig om de 
oplossingen van morgen mogelijk te maken. In 2021 vielen er twee 
legaten open ten voordele van het Universiteitsfonds Antwerpen. 
Een engagement uit het hart waarvoor we als Universiteit Antwerpen 
zeer dankbaar zijn. Helaas kon de Universiteit Antwerpen slechts 1 
legaat aanvaarden, goed voor een bedrag van 45.771,31 euro. Het 
tweede legaat dienden we als universiteit met spijt te verwerpen. Dat 
heeft een specifieke reden. 

Sinds 1 juli 2021 wijzigde de Vlaamse overheid de regeling rond 
duolegaten, dit zijn legaten waarbij u én een goed doel én een of 
meerdere particuliere begunstigden mee opneemt in uw testament. 
Waar dit duolegaat in het verleden vaak fiscale voordelen opleverden 
voor beide partijen, werd dit met ingang van 1 juli 2021 dus 
teruggedraaid. Daardoor is het voor goede doelen vaak nefast en 
vooral financieel nadelig om duolegaten te aanvaarden. Verder in dit 
jaarverslag komen we hier graag even op terug want mogelijks heeft 
dit ook impact op uw testament.

Overweegt u om de Universiteit Antwerpen op te nemen in uw 
testament? Vraag dan zeker onze erflatersbrochure en onze  
gratis gids ‘Goed geregeld, goed gegeven’ aan via  
universiteitsfonds@uantwerpen.be. Zeker als u via een duolegaat 
wenst te werken, raden we u aan om voorafgaand contact op te nemen 
met uw notaris gezien de gewijzigde regelgeving.

Fondsen op naam

Nieuw ‘Fonds Zonta Antwerpen’ engageert zich voor de 
maatschappij

Wilt u op maatschappelijk en wetenschappelijk vlak het verschil 
maken? Dat kan heel eenvoudig door samen met het Universiteitsfonds 
Antwerpen een fonds op naam op te richten aan de Universiteit 
Antwerpen. We bekijken dan samen wat u concreet wil betekenen 
voor de samenleving. De mogelijkheden zijn eindeloos, later in dit 
jaarverslag komen we er nog op terug. 

Aan de Universiteit Antwerpen werd in 2021 het nieuwe ‘Fonds 
Zonta Antwerpen’ opgericht in samenwerking met serviceclub Zonta 
Antwerpen. Deze serviceclub zet zich in voor gelijke kansen voor 
meisjes en vrouwen met als doel hun positie in diverse domeinen 
van de maatschappij te verbeteren en te versterken. In het kader van 
het Fonds Zonta Antwerpen zullen zij een eenjarige beurs financieren 
en uitreiken binnen het project ‘Daughters For Life’. Dit is een 
samenwerking die de Universiteit Antwerpen opzette samen met 
eredoctor Izzeldin Abuelaish die op 30 maart 2021 een eredoctoraat 
kreeg aan UAntwerpen voor Algemene Verdiensten en waarbij Zonta 
Antwerpen maar ook Stichting Cusanus een belangrijke bijdrage 
leveren. Dankzij de steun van deze twee partners krijgen studentes 
uit het Midden-Oosten de kans om aan de Universiteit Antwerpen 
te komen studeren. Zo geven zowel Zonta Antwerpen als Stichting 
Cusanus mee om de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Op 30 maart 2021 ondertekenden rector Herman van 
Goethem, eredoctor Izzeldin Abuelaish, Martine de Clercq 
van Zonta Antwerpen en Yvan Deckers van Stichting Cusanus 
de samenwerking in het kader van het beurzenprogramma 
‘Daughters for Life’.
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Het Universiteitsfonds Antwerpen helpt mee de toekomst te 
bepalen voor de Universiteit Antwerpen door in te zetten op 
actieve fondsenwerving en slimme samenwerkingen. Zo vormt 
het Universiteitsfonds Antwerpen één van de belangrijke schakels 
tussen particulieren/ondernemingen/serviceclubs/erflaters en 
onze universiteit. Zeker als het gaat om een samenwerking op basis 
van giften, schenkingen, leerstoelen en nalatenschappen. 

De Universiteit Antwerpen heeft vele rollen te vervullen, maar 
vanuit het Universiteitsfonds Antwerpen bekijken we onze 
universiteit voornamelijk vanuit een filantropische gedachtegang. 
Bij het Universiteitsfonds Antwerpen klopt u aan als u letterlijk mee 
wil investeren in de toekomst door te doneren, een leerstoel/fonds 
op naam op te starten of een testamentopname te overwegen. Het 
Universiteitsfonds Antwerpen is hiervoor uw eerste aanspreekpunt, 
volledig in vertrouwen en op basis van uw noden en behoeften. We 

vinden het immers enorm waardevol dat u vandaag al denkt aan de 
oplossingen van morgen.

Uiteraard zetten we in op de drie grootste pijlers van de Universiteit 
Antwerpen: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Vanuit die 
drie pijlers zijn er vele leerstoelen en projecten succesvol opgestart 
en lopende. Denk maar aan een leerstoel over haveninnovatie, 
dierenrechten, een denktank over letselpreventie bij zware 
beroepen, zeer specifiek kanker – en luchtkwaliteitsonderzoek 
tot onze studenten in financiële nood een duwtje in de rug geven. 
De topics en doelstellingen van onze projecten en leerstoelen 
zijn steeds uiteenlopend, maar hebben wel altijd een sterke 
maatschappelijke link. En vooral: we bekijken waar u mee uw 
schouders onder wil zetten. 

Op 1 juli 2021 wijzigde de Vlaamse regering de regeling 
omtrent duolegaten in Vlaanderen. Het duolegaat is een fiscaal 
aantrekkelijke manier om naast uw naasten ook een goed doel, 
zoals de Universiteit Antwerpen, op te nemen in uw testament.

Indien u in het verleden (vóór 1 juli 2021) een testament opstelde 
met een duolegaat zal dit nu helaas geen fiscaal voordeel meer 
opleveren voor uw particulier begunstigde(n). Het blijft weliswaar 
steeds mogelijk een duolegaat op te nemen in uw testament, maar 
de belastingfactuur van uw particulier begunstigde(n) zal niet 
meer gedrukt worden.

Het risico bestaat er bovendien ook in dat vanaf 1 juli 2021 de 
Universiteit Antwerpen, net zoals andere goed doelen, zoveel 
erfbelasting dient te betalen dat ze aan de nalatenschap niets 
overhoudt en deze dus zal moeten verwerpen. Hierdoor kan het zijn 
dat uw testament niet meer de uitwerking krijgt die u als potentiële 
erflater voor ogen had. Dit zou uiteraard zeer jammer zijn.

 

Wat kan u nu best doen als u in het verleden een duolegaat hebt 
opgemaakt? Vanuit het Universiteitsfonds Antwerpen adviseren wij 
u om uw duolegaat te laten nakijken en indien nodig aan te passen 
samen met uw notaris. Hij of zij zal u met raad en daad bijstaan. 

Wenst u een (duo)legaat op te maken of wenst u ons op te nemen in 
uw testament? Dan adviseren we u ook om dit te bespreken met uw 
notaris om samen te bekijken wat voor u de meest gunstige optie 
is. Voor meer gedetailleerde, actuele informatie of juridisch advies 
omtrent legaten, verwijzen we u graag vrijblijvend door naar onze 
partnerorganisatie testament.be voor objectief en gratis advies of 
neem zeker een kijkje op de website www.notaris.be.

Meer weten over wat we doen? Neem dan zeker een kijkje op onze 
website www.universiteitsfonds.be en ontdek hoe ook u mee het 

verschil kan maken. 

Over het Universiteitsfonds Antwerpen Wijziging duolegaten en mogelijke impact op uw 
testament
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Hoe kan u vandaag geven 
om morgen?
Vandaag geven om morgen is waar het Universiteitsfonds 
Antwerpen voor staat. Er zijn talrijke manieren om zowel 
als particulier, onderneming, vereniging of serviceclub een 
waardevolle maatschappelijke bijdrage te leveren. Wij lijsten  
alle opties hier even op:

Doneer een gift
Iedere bijdrage is steeds welkom, maar denk er wel aan dat 
een gift vanaf 40 euro en meer voor 45% fiscaal aftrekbaar 
is. Zo kost bijvoorbeeld een donatie van 100 euro u dankzij 
het fiscale attest dat we uitreiken slechts 55 euro! Een win-
win voor u als donateur maar ook voor ons als Universiteit 
Antwerpen.

Op de website www.universiteitsfonds.be vindt u steeds 
een up-to-date overzicht van projecten en leerstoelen 
waarvoor u kan doneren. Heeft u iets gevonden waarvoor 
u graag een bijdrage wil leveren? Fijn! Dan kan u meteen 
verder aan de slag. Om uw gift correct te kunnen verwerken, 
is het belangrijk voor ons om:

� uw contactgegevens te hebben zodat we ook het fiscaal 
attest correct kunnen opmaken; 

� te weten wat de voorkeursbestemming van uw gift is 
zodat we uw gift correct kunnen laten bestemmen. 

Betaalt u makkelijk online via onze website? Dan wordt 
de betaling meteen geregeld na het invullen van het 
online donatieformulier. Betaalt u via overschrijving? 
Dan vragen we u om in de mededeling ‘fiscaal attest’ en uw 
voorkeursbestemming toe te voegen. Zo kunnen we de gift 
correct linken aan u als donateur. 

U kan ervoor kiezen om ineens het volledige bedrag van 
uw keuze te storten, maar ook een domiciliëring is steeds 
mogelijk. Als u liever iedere maand een bedrag stort,  
levert dit op het einde van het jaar ook een mooie som op 
en zo heeft u alles bij elkaar geteld ook recht op een fiscaal 
attest. Overweegt u om via een domiciliëring te betalen? 
Laat het ons dan even weten via  
universiteitsfonds@uantwerpen.be. Dan kunnen we hier 
meteen rekening mee houden. 

Feestelijk doneren
Liever eens geen bloemen of andere cadeautjes voor uw 
bruiloft, jubileum of verjaardag? Denk dan zeker ook eens 
aan het Universiteitsfonds Antwerpen! Zo kan u uw familie, 
vrienden en kennissen vragen om via Universiteitsfonds 
Antwerpen een gift te doneren voor een project dat u nauw 
aan het hart ligt. Ook bij bloemen noch kransen kan u 
even stilstaan bij een goed doel. Op die manier kan u een 
overledene nog een mooie laatste groet bezorgen.

Geeft u zelf graag een origineel cadeau? Via de organisatie 
Goodgift kan u een cadeaubon schenken aan iemand om zo 
een donatie te geven aan het Universiteitsfonds Antwerpen! 

Schenking
Wie een schenking wil doen aan de Universiteit Antwerpen, 
kan zowel onroerende (een huis, een stuk grond…) als 
roerende goederen (een som geld, juwelen, aandelen …) 
of een combinatie van beiden schenken. De schenking 
gebeurt in principe met een notariële schenkingsakte. 
Contacteer ons gerust mocht u dit overwegen.

Niets gevonden tussen onze projecten of leerstoelen? Geen 
probleem. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en we 
bekijken samen hoe u uw gift alsnog kan overmaken aan een 

project, faculteit of onderzoeksgroep van uw keuze. 
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Contacteer ons
Het Universiteitsfonds Antwerpen is een onderdeel van het Departement Universiteit & Samenleving van de Universiteit Antwerpen. Wenst 
u graag meer informatie, advies of heeft u nog vragen? Geef ons gerust vrijblijvend een seintje via universiteitsfonds@uantwerpen.be. We 
behandelen alle vragen en gesprekken steeds met de nodige discretie. Neem zeker ook eens een kijkje op onze website:  
www.universiteitsfonds.be. 

?
Wat is een leerstoel?

Leerstoelen aan de Universiteit Antwerpen komen tot 
stand door de bijdrage/samenwerking van personen, 
verenigingen of bedrijven. De thema’s en doelstellingen 
van een leerstoel variëren, maar hebben steeds een 
maatschappelijke link. Bovendien kan een leerstoel 
op verschillende manieren ingevuld worden zoals 
lezingenreeksen organiseren, een vak inrichten, 
onderzoek verrichten,...

Wat is een fonds op naam?

Een fonds op naam focust net zoals een leerstoel 
ook op de financiering van onderzoek, onderwijs 
en/ of dienstverlening. De oprichting van een fonds 
op naam kan verschillende doelstellingen hebben 
zoals een prijs of beurs uitreiken aan studenten, 
onderzoeksinstrumenten financieren, minder 
vermogende studenten ondersteunen. Bovendien kan 
een fonds op naam ook letterlijk uw naam dragen, een 
mooie geste in ruil voor uw engagement.

Wie zijn wij?
We zijn een kleiner team, maar hierdoor zetten we in op een 
persoonlijke aanpak en kunnen we uw vragen makkelijk één-op-
één opnemen en u bijstaan. Samen werken we actief mee aan 
de belangrijke rol die de universiteit in onze maatschappij te 
vervullen heeft. Ook wij geven vandaag om morgen. Maak kennis 
met het Universiteitsfonds Antwerpen team:

Dimitry Beuckelaers - Domeincoördinator 
0486 20 27 87
dimitry.beuckelaers@uantwerpen.be 

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

Pauline Vande Wiele – Dossierbeheerder expert 
03 265 92 48
pauline.vandewiele@uantwerpen.be

Richt een leerstoel of fonds op naam op
Hecht u belang aan maatschappelijke impact? Lijkt een 
samenwerking tussen wetenschap/onderwijs en uw bedrijf, 
verenigingsleven of uw persoonlijke drijfveren u wel 
interessant? Misschien is een leerstoel of fonds op naam 
oprichten en/of steunen dan iets voor u!

Neem ons op in uw testament
Zelfs als u er niet meer bent, kan u uw steentje bijdragen aan 
de samenleving. Heeft u interesse om ons op te nemen in uw 
testament? Of zit u met vragen hierover? Neem vrijblijvend 
contact met ons op via: universiteitsfonds@uantwerpen.be. 

Volg ons via onze sociale mediakanalen of schrijf je in op onze 
nieuwsbrief via onze website: www.universiteitsfonds.be.



www.universiteitsfonds.be


