Gedragscode en financieel beheer – Fondsenwerving VUB
Doel van filantropische fondsenwerving
Het doel van filantropische fondsenwerving is het werven van filantropische fondsen voor onderwijs,
onderzoek, innovatie en/of het patrimonium van de VUB. De filantropische fondsenwerving
onderscheidt zich van contractonderzoek in die mate dat contractonderzoek maatschappelijke,
wetenschappelijke en artistieke dienstverlening behelst ten behoeve van derden die tegen vergoeding
wordt geleverd. In tegenstelling tot contractonderzoek kan er in het kader van filantropische
fondsenwerving geen werkplan opgelegd worden met betrekking tot het opleveren van
onderzoeksresultaten, afspraken rond intellectuele eigendomsrechten, de mogelijkheid tot publicatieuitstel en -verbod en andere afspraken die in standaard samenwerkingsovereenkomsten worden
opgenomen.
Algemene gedragsregels
In het kader van fondsenwerving verbindt VUB zich ertoe de onderstaande gedragsregels na te leven:
a)

De VUB handelt overeenkomstig alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op
Vlaamse academische instellingen, met inbegrip van alle geldende Europese, Belgische,
gemeenschaps- en gewestregelgeving.

b)

De VUB verbindt zich ertoe de bestemming van de ter beschikking gestelde fondsen te
respecteren.

c)

De VUB hanteert de normen en waarden die nageleefd dienen te worden bij
fondsenwerving door academische instellingen en handelt daarbij in overeenstemming
met haar algemeen aanvaard beleid. Deze normen en waarden zijn onder andere:
verantwoordelijkheidsgevoel, respect ten opzichte van externe partijen en derden,
algemene zorgvuldigheid, fatsoen, confidentialiteit van de schenkersbestanden,
kwalitatieve dienstverlening, transparantie en vrijwaring van de onafhankelijkheid,
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van zowel de VUB, de universitaire sector als de
donateur, sponsor of erflater.

d)

De VUB ziet er ten alle tijde op toe dat de donateur, sponsor of erflater in geen enkel geval
een werkplan met betrekking tot het opleveren van onderzoeksresultaten, noch
onderzoeksresultaten oplegt.

Specifieke gedragsregels
In het kader van filantropische fondsenwerving verbindt de VUB zich ertoe de onderstaande specifieke
gedragsregels na te leven:
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a) Sluiten van overeenkomsten
Overeenkomsten in het kader van fondsenwerving zullen uitsluitend schriftelijk worden
aangegaan. Het is uitermate belangrijk dat afspraken tussen partijen helder, toetsbaar en niet
voor ruime interpretatie vatbaar zijn. Om de neutraliteit en onpartijdigheid van de VUB te
bewaren, worden de verbintenissen vastgelegd in een sjabloon-overeenkomst, onverminderd
de mogelijkheid om aanpassingen of sjabloon-overeenkomsten van de tegenpartij te
aanvaarden.
b) Privacy van donateur, sponsor of erflater
De namen van individuele donateurs, sponsors en erflaters zullen niet openbaar gemaakt
worden zonder schriftelijke toestemming van de betreffende donateur, sponsor of erflater.
c) Tegenprestaties
In het geval van een schenking heeft de donateur geen recht op een tegenprestatie. In geval
van een sponsoring heeft de sponsor evenwel recht op een tegenprestatie in de vorm van
communicatie-uitingen en/of het verlenen van andere faciliteiten, waarbij rekening wordt
gehouden met een redelijke verhouding tussen de omvang van de steun en de tegenprestatie.
De tegenprestatie kan echter niet bestaan uit het verlenen van voorrang in onderwijs aan
bepaalde categorieën van personen, met uitzondering van de geldende regelgeving omtrent
positieve discriminatie en positieve actie, het zonder toestemming verstrekken van gegevens
over particulieren aan de sponsor of aan diens relaties, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen rond data-bescherming en/of het bieden van voorrang bij toekomstige
aanbestedingen of bestellingen.
d) Belangenvermenging
De donateur, sponsor of erflater zal nooit als voorwaarde kunnen stellen om direct of indirect
invloed te krijgen op het vaststellen en/of uitvoeren van het beleid van VUB, noch ernaar
streven een dergelijke invloed in de praktijk te verwerven.
e) Weigering van donateur, sponsor of erflater
Ter bescherming van de goede naam van de VUB, behoudt de VUB het recht een kandidaatdonateur, sponsor of erflater te weigeren. Met name zal het accepteren van giften vermeden
worden waarbij, gelet op de reputatie of de activiteiten van de donateur, sponsor of erflater,
het risico bestaat dat de naam en faam van de VUB in het gedrang kunnen komen.
Financieel beheer
a) Verantwoording
De VUB draagt zorg voor een getrouwe financiële verantwoording betreffende de opbrengsten
uit fondsenwerving, de uitgaven, inclusief de kosten ter zake van de inzet van eigen personeel,
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tegenprestaties bij sponsoring en andere kosten ter zake, evenals de activiteiten die met de
opbrengsten, na aftrek van de kosten, zijn gefinancierd.
b) Openbaarheid
De VUB publiceert in haar jaarverslag en via haar website de in punt a) bedoelde gegevens.
c) Overhead
De VUB behoudt het recht een bijdrage af te houden van de ontvangen fondsen voor
algemene, indirecte kosten. Dit overheadspercentage ligt reglementair gezien vast op 17%.
Echter in het kader van legaten via banken waarvoor de VUB een Fonds op naam met
meerdere filantropische thema’s opricht, zullen beheerskosten 5% bedragen op het deel dat
voorzien wordt voor een ander filantropisch thema dan datgene dat toekomt aan de VUB.
d) Fiscale aftrekbaarheid van giften
Voor zover een gift voldoet aan de toepasselijke voorwaarden, zoals opgenomen in het
Wetboek Inkomstenbelastingen, geeft een gift in geld aanleiding tot een
belastingvermindering voor de in het belastbaar tijdperk betaalde uitgave. De VUB verschaft
de donateurs hiervoor een fiscaal attest.
e) Fiscale aftrekbaarheid en BTW van sponsoring
Voor zover een sponsoring voldoet aan de toepasselijke voorwaarden, zoals opgenomen in het
Wetboek Inkomstenbelastingen en het Wetboek van de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde, geeft een sponsoring aanleiding tot een fiscale aftrek als bedrijfsuitgave en een
heffing en recupereerbaarheid van de BTW voor de in het belastbaar tijdperk betaalde uitgave.
De VUB verschaft de sponsors hiervoor een factuur.
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