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Opbouw van universiteitsfinanciering 
in Vlaanderen 

•  4 geldstromen die het budget van elke Vlaamse 
universiteit onderbouwen en opbouwen: 
–  GELDSTROOM 1: de basisfinanciering van de universiteit, via 

Onderwijs Vlaamse Gemeenschap --- jaarlijkse toelage 
–  GELDSTROOM 2: de overheidsfinanciering van fundamenteel 

onderzoek --- competitief 
–  GELDSTROOM 3: de overheidsfinanciering van toegepast 

onderzoek --- competitief 
–  GELDSTROOM 4: onderzoek met de privésector en 

wetenschappelijke dienstverlening 

•  Verder: giften & schenkingen; andere opbrengsten (bv. 
bepaalde huurinkomsten, premies Monumenten & 
Landschappen, …)   
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Opbouw van universiteitsfinanciering 
in Vlaanderen --- Structuur K.U.Leuven 

•  De K.U.Leuven voert 3 hoofdboekhoudingen (naast enkele 
andere exploitaties): 
–  Universiteit in strikte zin (1) 
–  K.U.Leuven R&D (2) 
–  UZLeuven (3) 

•  K.U.Leuven R&D en UZLeuven werken op basis van een naar 
hun bestuurscomités gedelegeerde strategische, operationele en 
financiële bevoegdheid. 

•  UZLeuven (3) wordt (omwille van het kader van de 
ziekenhuiswetgeving en de bijhorende  financieringsstromen) 
NIET geconsolideerd met K.U.Leuven (2009: 740 MEUR).   

•  De boekhoudingen (1)+(2) worden wel geconsolideerd, cf. infra. 
•  De associatie wordt evenmin in rekening genomen (cf. infra).  
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Bedrijfsopbrengsten K.U.Leuven 2009 
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Bedrijfskosten K.U.Leuven 2009 
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Boekhoudbesluit als kader 

•  Tot 31/12/2007 voerden de universiteiten een 
boekhouding op basis van een “cash view,” gebaseerd 
op een inkomsten- en uitgavenlogica, met 6 grote 
afdelingen (werking, investeringen, sociale 
voorzieningen, onderzoek, patrimonium, voor orde) 

•  Vanaf 1/1/2008 voeren de Vlaamse universiteiten een 
bedrijfseconomische boekhouding, echter in een 
hybride format, met het nodig kader aan 
waarderingsregels, activering van investeringen, 
afschrijvingen, matching van opbrengsten en kosten 
verbonden aan projecten (‘completed projects’ 
methode), resultaatsbestemming, … 
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Boekhoudbesluit als kader 

•  Met een volledig uitgebouwd controle/compliance 
kader: 
–  Audticomité RvB en interne audit 
–  Regeringscommissaris 
–  Rekenhof 
–  Revisor 

•  Met een belangrijke organisatorische aanpaak naar 
compliance toe door de creatie van een 80-tal lokale 
financiële antennes doorheen de K.U.Leuven, 
functioneel aangestuurd door de Centrale Financiële 
Diensten, met gedelegeerde transactiebevoegdheid. 

•  Met één beleggingscomité (K.U.Leuven, LRD, 
UZLeuven) en strategisch beleggingskader.   
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GELDSTROOM 1: Basisfinanciering 

•  Uitgangspunten: belonen van onderwijs- en 
onderzoeksperformantie gekoppeld aan toename van 
participatie van specifieke doelgroepen 

•  Er zijn vanaf 1/1/2008 3 aparte enveloppes, in totaal 
1,35 miljard EUR voor Vlaanderen, met een 
gegarandeerd minimum per instelling tot 2013: 
professioneel HS, te academiseren HS en universiteit 

•  Evolutie: “halfopen” systeem met klikprincipe: een 
deelenveloppe kan toenemen wanneer er 2% meer 
studie/financieringspunten in die enveloppe zitten dan in 
het referentie jaar (2010).  
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GELDSTROOM 1: Basisfinanciering 

•  Model is heel competitief & resultaatsgericht zowel op 
vlak van onderwijs als op vlak van onderzoek. 

•  Componenten in het model, voortschrijdend µ over 5j: 
–  HS 1 professioneel: onderwijs 
–  HS 2 academiserend: onderwijs 
–  UNIV : onderwijs + onderzoek (55% onderwijs --- 

45% onderzoek) 
•  Componenten bestaan telkens uit een vast en een 

variabel deel. De principes inzake onderwijs zijn 
dezelfde voor alle geledingen. 
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GELDSTROOM 1: Basisfinanciering 
ONDERWIJS 
•  Sokkel: 100 MEUR, degressief opgebouwd  

–  Minimum aantallen studie/financieringspunten 
–  Degressieve weging (3 --- 360.000 // 2 --- 720.000 // 0 > 

720.000) 
•  Variabel deel: Input + Output + Leerkrediet 

–  Eerste 60 stp = input, instelling behoudt haar input 
–  Vanaf 61e stp = output (i.e. per verworven stp) 
–  Diplomabonus van 30 stp indien minstens 50% vd stp aan de instelling 

behaald werden 
–  Leerrechten met leerkrediet van 140 stp 
–  OBEs of puntgewichten 

•  Aandacht voor rationalisatie 
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GELDSTROOM 1: Basisfinanciering 
ONDERZOEK 

•  Sokkel: 100 MEUR + 5 EUR UGent 
–  Min. normen inzake publicaties & doctoraten, degressieve opbouw  
–  Verdeeld ifv. schaal vd. instelling  

•  Variabel deel: 
–  Publicaties en Citaties – WoS/ISI (30%) 
–  Doctoraten (40%) 
–  Initiële Bachelor & Master diploma’s Associatie 

(26%) 
–  Diversiteitsindicatoren (4%) 
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GELDSTROOM 2: Fundamenteel 
Onderzoek 

•  BOF --- Bijzonder Onderzoeksfonds (104 MEUR):  
–  Toelage aan de Vlaamse universiteiten op basis van een 

interuniversitaire verdeelsleutel 
–  Gericht op niet-gericht of fundamenteel onderzoek 

•  BOF-Sleutel --- marktaandelen: 
–  6% personeel HW, werkingsuitkeringen, diversiteit & mobiliteit 
–  25% uitgereikte diploma’s 
–  35% doctoraten 
–  17% publicaties (WoS/ISI-Proceedings) 
–  17% citaties (WoS) 
–  Bvb. Bu = [ gB1 x [gPSSI x BSSIu + gPAH x BAHu + gPR x BPRu + 

gPSS x BSSu] + gB2 x Cu / ∑i (Ci) ] / gB 
•  Toekomst: VABB – Vlaams Academisch Bibliografisch 

Bestand Sociale & Humane Wetenschappen 
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GELDSTROOM 2: Fundamenteel 
Onderzoek 
•  FWO --- competitieve basis (146 MEUR): 

–  Mandaten aan vorsers (doctorandi en en postdocs) 
–  Projecten 

•  Andere Vlaanderen --- competitieve basis: 
–  Methusalem 
–  Odysseus 

•  België --- Federaal Wetenschapsbeleid: 
–  IUAP (competitief) 

•  Europa: 
–  ERC, Marie Curie …  
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GELDSTROOM 3: Toegepast 
Onderzoek 
•  IOF --- Industrieel Onderzoeksfonds (17 MEUR): 

–  Toelage aan de Vlaamse universiteiten op basis van een 
interuniversitaire verdeelsleutel 

–  Gericht op gericht of toegepast onderzoek 
•  IOF-sleutel (streef% --- 2012): 

–  Doctoraten: 15% 
–  Publicaties & citaties: 15% 
–  Inkomsten uit industriële samenwerking: 30% 
–  EU Kaderprogramma’s: 10% 
–  Octrooien: 15% 
–  Spin-offs: 15% 
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GELDSTROOM 3: Toegepast 
Onderzoek 
•  En verder: 

–  HERCULES apparatuur financiering 
–  IWT, op projectbasis, hetzij samen met bedrijven hetzij 

competitief tussen alle kennisinstellingen (Strategisch 
Basisonderzoek) 

–  Europese kaderprogramma’s, competitief, op projectbasis 
–  Steunpunten beleidsgericht onderzoek 
–  … 
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GELDSTROOM 4: Onderzoek met de 
privé-sector, LRD 

•  Bedrijfsopbrengsten 2009: 136 MEUR 
–  Contractonderzoek (afgerond 90 MEUR, inclusief 

bedrijfsprojecten met IWT steun) 
–  Licentie-opbrengsten (afgerond 45 MEUR) 
–  Spin-off activiteiten (n.s.) 



GELDSTROOM 4: LRD  

•  Stijging in aantal nieuwe overeenkomsten 

•  Vergelijking 2009 – 2008  

In aantallen 
2009 2008 

Nieuwe overeenkomsten 1.051 981 

Bilateraal onderzoek 692 615 

Raamovereenkomsten 32 14 

IWT overeenkomsten 164 148 

EU contracten 163 204 



GELDSTROOM 4: LRD  

Vergelijking 2009-2008 2009 2008 

Gemelde vindingen 156 136 

Prioriteitsindieningen 99 85 

Nieuwe octrooien 24 15 

Overeenkomsten op octrooien 6 10 



GELDSTROOM 4: LRD  



GELDSTROOM 4: LRD  
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Giften, schenkingen en legaten 

•  Bedrijfsopbrengsten: 9 – 12 MEUR 
– Top-10 in Europa 
– Gestadige groei en professionele 

ontwikkeling (met dip in 2009 tgv. de 
economische en financiële crisis) 

– Actief “product”beleid 
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Uitdagingen (1/2) 

•  De verhouding basisfinanciering/variabele 
financiering … 43%/57% … en de 
onevenwichten die daardoor ontstaan 

•  De onderbetoelaging voor investeringen 
in nieuwbouw en groot onderhoud (11 
MEUR per jaar >< 80 MEUR per jaar 
uitgaven) 

•  De systematische onderindexering, en 
bijgevolg, erosie van de basisfinanciering 
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Uitdagingen (2/2) 

•  De problematiek van de overhead … 
•  Inschrijvingsgelden? 
•  De uitdaging van de integratie: studenten 

> 50% vanaf 2013-14 
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DANK! 

VRAGEN? 
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