UZ Leuven
Officiële naam:
Verkorte naam:
Internationale
communicatie:
Contact:
Situering:

Contactadres:
Maatschappelijke zetel:

Ondernemingsnummer:
[3]
Rechtspersoonlijkheid:

Rechtspersonenregister:
Organiek reglement
(equivalent aan
“statuten”):
Vertegenwoordiging:

Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven [1]
UZ Leuven [2]
University Hospitals Leuven
info@uzleuven.be
Overeenkomstig artikel 4 van het Organiek Reglement bestaat KU Leuven uit drie onderdelen:
-de Universiteit
-de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven (hierna UZ Leuven genoemd)
-KU Leuven Research and Development (hierna LRD genoemd)
Het Bestuurscomité UZ Leuven staat in voor de organisatie, de werking en het beheer van de universitaire ziekenhuizen, zoals
bepaald in de ziekenhuiswet [4] [5].
Herestraat 49, 3000 Leuven (België)
De maatschappelijke zetel van de rechtspersoon KU Leuven is Oude Markt 13, 3000 Leuven.
Gelieve voor alle correspondentie ter attentie van UZ Leuven die verplicht naar de maatschappelijke zetel moet worden
gestuurd, steeds duidelijk aan te geven dat deze voor UZ Leuven is bestemd.
Gelieve voor alle andere correspondentie ter attentie van UZ Leuven het hierboven vermelde contactadres te gebruiken.
0419.052.173
UZ Leuven vormt één van de drie onderdelen van KU Leuven, zoals bepaald in haar Organiek Reglement. KU Leuven geniet een
sui generis rechtspersoonlijkheid van privaatrechtelijke aard krachtens de basiswet van 12 augustus 1911 en ingevolge de
bekendmaking van haar oprichtingsakte samen met het organiek reglement in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juli
1970.
Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement te Leuven
Overeenkomstig de Wet 12 augustus 1911 wordt de organieke inrichting van KU Leuven (inclusief UZ Leuven) beheerst door haar
Organiek Reglement. De actuele versie werd op 2 april 2020 goedgekeurd door de Inrichtende Overheid en is in werking getreden
op 1 mei 2020 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2020, p. 27.744 et seq.).
Overeenkomstig artikel 10 van het Organiek Reglement wordt KU Leuven, voor de aangelegenheden die UZ Leuven aangaan, in en
buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuurscomité UZ Leuven (em. prof. dr. Mark WAER) en de
gedelegeerd bestuurder UZ Leuven (prof. dr. Wim ROBBERECHT).

Bestuursorgaan:

Uiteindelijk
begunstigden (UBO):
Missie UZ Leuven:
Feiten en cijfers:
Bankrekening:

BTW-nummer:
Legal Entity Identifier
(LEI):
BA-verzekeraar:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Op voorstel van het bestuurscomité UZ Leuven verleende de Raad van Bestuur van KU Leuven met betrekking tot welbepaalde
aangelegenheden inzake de exploitatie van UZ Leuven, volmacht aan een reeks specifiek aangeduide vertegenwoordigers
(waarvan de relevantste zijn gebundeld in de onderhandse volmachtenregeling voor UZ Leuven), dit in overeenstemming met
artikel 11 van het Organiek Reglement.
Het Bestuurscomité UZ Leuven staat in voor de organisatie, de werking en het beheer van de universitaire ziekenhuizen van KU
Leuven, zoals bepaald in de gecoördineerde ziekenhuiswet [4], met uitzondering van de aanstelling van de bedrijfsrevisor,
waarvoor de Raad van Bestuur van KU Leuven bevoegd is overeenkomstig artikel 27 van het Organiek Reglement.
De actuele samenstelling van het bestuurscomité UZ Leuven en het directiecomité UZ Leuven is steeds beschikbaar op
www.uzleuven.be.
Rechtspersonen sui generis vallen niet onder het toepassingsgebied van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Bijgevolg werden voor KU
Leuven geen uiteindelijke begunstigden geregistreerd in het UBO-register.
https://www.uzleuven.be/nl/over-ons#onze-missie
https://www.uzleuven.be/nl/jaarverslag
Rekeningnaam: UZ Leuven
Rekeningnummer: BE43 4320 0172 2101
BIC/SWIFT: KREDBEBB
Bank: KBC BANK & VERZEKERINGEN, Havenlaan 2 – 1080 Brussel, België
BE 0419.052.173
5299001MN2MYAHLGXD65
Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel – wereldwijde dekking

Overeenkomstig de Wet 12 augustus 1911 wordt de organieke inrichting van KU Leuven beheerst door haar Organiek Reglement.
Aldus statutair vastgelegd in het Organiek reglement en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (cf. supra) en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD
Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Het ondernemingsnummer laat toe de ondernemingsgegevens van KU Leuven te consulteren zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie.
Gecoördineerde wet 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 november 2008.
Conform artikel 49, §1 Organiek Reglement.

