
Curriculum Vitae Bart De Moor, dd. 01/03/2013 

Professioneel adres: vice-rector Internationaal Beleid: KU Leuven, Naamse Straat 22, 3000 Leuven, 

België; T: +32(0)16321709; E: bart.demoor@rec.kuleuven.be; professor EE: ESAT-SISTA, KU 

Leuven, Kasteelpark Arenberg 10, 3001 Leuven, België; T: +32(0)16321709; E: 

bart.demoor@esat.kuleuven.be  

Privé: Parklaan 5, 3360 Lovenjoel, België;  M: +32(0)475287052;  E: bart.demoor@esat.kuleuven.be   

Bart De Moor (ºHalle, Brabant, 12 juli 1960) is gehuwd en vader van drie 

kinderen. Na zijn humaniora (Latijn-Wiskunde) aan het Sint-Jan Berchmanscollege 

in Brussel, studeerde hij in 1983 af als burgerlijk elektro-werktuigkundig ingenieur 

aan de Katholieke Universiteit Leuven, specialisatie regeltechniek. Hij behaalde er 

het doctoraat in de Toegepaste Wetenschappen in 1988 (promotor: Joos 

Vandewalle). Daarna was hij gedurende 2 jaar, van 1988 tot 1990, ‘Research 

Associate’ aan de Stanford University in Californië, in het ‘Information Systems 

Lab’ (prof. Kailath) en het departement Computerwetenschappen (prof. Golub). 

Vandaag is hij Gewoon Hoogleraar aan het departement Elektrotechniek 

(www.esat.kuleuven.be) en vice-rector ‘Internationaal Beleid’ van de K.U.Leuven.  

Zijn lesopdrachten en onderzoek situeren zich in de numerieke lineaire algebra, systeemtheorie en 

systeemidentificatie, geavanceerde regeltechniek, quantum informatietheorie, datamining, bio-

informatica en systeembiologie. In deze domeinen is hij (co-)auteur van verschillende boeken en 

enkele honderden artikels (www.esat.kuleuven.be/scd). Hij is de coördinator van vele 

onderzoeksprojecten en netwerken, gefinancierd door regionale, Belgische en Europese overheden. 

Tevens is hij de wetenschappelijk directeur van het Future Health departement van de Vlaamse 

strategische onderzoeksinstelling iMinds (www.kuleuven.be/samenwerking/iminds/fh). Zijn 

onderzoeksgroep telt momenteel een viertal postdocs en een 15-tal doctorandi.  Hij was de promotor 

van 70 doctoraten tot dusver en lid van vele doctoraatsjury’s in binnen- en buitenland, alsook van 

verschillende buitenlandse selectie- en visitatiecommissies. Hij stond mede aan de wieg van 6 ‘spin-

off’ bedrijven.  

Zijn wetenschappelijk onderzoek werd bekroond met verschillende wetenschappelijke prijzen. In 1992 

werd hij uitgeroepen tot Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. In 2003 werd 

hem ook de prestigieuze onderscheiding van ‘Fellow of the IEEE’ (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, www.ieee.org) toegekend. In 2010 ontving hij uit de handen van koning Albert 

II de 5-jaarlijkse FWO-excellentieprijs. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België 

voor Wetenschappen en Kunsten (klasse van de Technische Wetenschappen). 

Van 1991-1992 was Bart De Moor de kabinetschef van de federale minister van Wetenschapsbeleid 

(Wivina Demeester) en van 1994-1999 was hij adviseur Wetenschapsbeleid van de minister-president 

van Vlaanderen (Luc Van den Brande). In die functie lag hij o.a. mee aan de basis van het Vlaams 

Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (www.vib.be), het Vlaams Instituut van de Zee 

(www.vliz.be), het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (www.vcbt.be) en 

Technopolis (www.technopolis.be).  In 2005-2007 was hij als kabinetschef socio-economisch beleid 

van de Vlaamse minister-president (Yves Leterme) de coördinator van ‘Vlaanderen-in-actie’ 

(www.vlaandereninactie.be).   

Hij is/was lid van de Academische Raad en de Raad van Bestuur van de KU Leuven en de Associatie 

KU Leuven.  Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Hercules (www.herculesstichting.be, het 

Vlaams agentschap voor de financiering van zware onderzoeksapparatuur), voorzitter van het 

Industrieel OnderzoeksFonds (IOF) van de KU Leuven (www.kuleuven.be/iof), secretaris van de Raad 

van Bestuur van Technopolis (www.technopolis.be), lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams 

Instituut voor Biotechnologie (www.vib.be),  van de Alamire Foundation 

(www.alamirefoundation.org), van Flanders Knowledge Area (www.flamenco-vzw.be) en van 

verschillende binnen- en buitenlandse wetenschappelijke en culturele verenigingen. Sinds 2002 

figureerde hij ook als deskundige in het wetenschappelijk-populariserend programma Hoe?Zo! op 

TV1, had hij een wekelijks wetenschapspraatje op Radio 2 en is hij de peter van de Vlaamse 

Technolie-olympiade en Jeugdtechnologie-olympiade (www.technologieolympiade.be/vto, 

www.technologieolympiade.be/VJTO).  

Een gedetailleerd CV kan men ophalen op http://homes.esat.kuleuven.be/~demoor/. 
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