
opleidingskredietv2020 

Doctoraatsopleiding 

AANVRAAGFORMULIER 

OPLEIDINGSKREDIET 

Gegevens aanvrager Gegevens activiteit 
Rolnummer: 

Naam: 

E-mail:

Faculteit of departement: 

Campus of instelling: 

Naam activiteit: 

Periode: 

Plaats (stad+land): 

Gevraagd bedrag Handtekening aanvrager Handtekening en naam promotor 

 EUR 
datum: naam: 

WIJZE VAN INDIENING AANVRAAG: 

 Doctorandi met een personeelscontract UAntwerpen: indiening via iExpense

 Doctorandi die niet via een personeelscontract aan UAntwerpen verbonden zijn: aanvraag opsturen via (binnen)post

naar Financiële Dienst  UAntwerpen – Campus Middelheim – Middelheimlaan 1 – 2020 Antwerpen

SAMENSTELLING AANVRAAGDOSSIER VOOR TERUGBETALING: 

1. Aanvraagformulier opleidingskrediet (= dit formulier)

2. Kostennota’s

• IExpense: digitaal in te vullen

• Papieren dossier: gebruik één of meer van volgende kostennota’s (vermeld steeds de budgetcode
54/AD012000/GIOPLKRE op de kostenformulieren):

 kostennota - personeel (ADFIN100): persoonlijke terugbetaling voor  binnenlandse zending
 afrekening zending personeel (ADFIN104): persoonlijke terugbetaling voor buitenlandse zending
 Interne verboeking (ADFIN0011): indien correctie van activiteit naar activiteit of project indien

terugbetaling eerst via onderzoeksgroep gebeurde.

• Kostenformulieren te bekomen via https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-postdoc/antwerp-
doctoral-school/reglementen-en-documenten/formulieren/

3. Betaalbewijzen
In de mate van het mogelijk dient een maximum aan de volgende betaal- en deelnamebewijzen bij een betalingsdossier
gevoegd te worden (voor iExpense: scans uploaden):

o originele (betaalde) facturen (congresorganisatie, reisbureau, hotel...)
o originele vervoersbewijzen (restanten van vliegtuigticketten, treinticketten...)
o originele betaalattesten in het geval van contante betalingen
o kopie van het rekeninguitreksel van de bank of de kredietkaartmaatschappij waarop de bovenstaande

betalingen vermeld staan (overschrijving via bank, betaling via kredietkaart...)

4. Deelnamebewijs:

o kopie certificaat van deelname (steeds vereist!)
o kopie inschrijvingsbewijs
o Voor onderzoeksverblijven: motivatie toevoegen

Meer info over de voorwaarden en procedure via  
http://www.uantwerpen.be/ads (rubriek: Training en opleidingskrediet > opleidingskrediet) 

Vak voorbehouden aan de coördinator van de doctoraatsopleiding 

Goedgekeurd: …………………. EUR 

Afgekeurd 

Opmerking(en): ………………………………………………. 

Handtekening ADS voor akkoord 
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