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 Universiteit Antwerpen 
AANVRAAGDOSSIER DOCTORAATSBEURZEN • 

VERLENGING 

 
Bij voorkeur 2 maanden, en UITERLIJK de 1ste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum  
(in principe steeds op de eerste dag van een maand) ondertekend en gescand in te dienen bij: 

De coördinator doctoraatsbeurzen:  
 Nicole Heyrman, tel. 03/265.31.71,  e-mail: nicole.heyrman@uantwerpen.be 
 
Als de uiterste indiendatum valt op een zater-, zon- of feestdag, verschuift deze naar de eerste daaropvolgende 
werkdag. Uitzondering voor de zomermaanden: voor de aanvragen met als ingangsdatum  
1 augustus en 1 september geldt als uiterste indiendatum 1 juni. 
 
1. DOOR DE KANDIDAAT-BURSAAL AAN TE VULLEN     
 
Persoonsgegevens 
NAAM   

VOORNAAM   M    /    V 

BURGERLIJKE STAAT  

AANTAL KINDEREN TEN LASTE 
(indien ongehuwd en niet wettelijk 
samenwonend) 

 

ADRES  
(straat + nr., postcode, gemeente) 

 

E-MAIL / TELEFOON   

IBAN - rekeningnummer    

BIC   

 
Wetenschappelijke activiteiten sedert behalen tweede cyclus diploma  

Aangezien de fiscale regelgeving uitdrukkelijk voorziet dat een persoon slechts gedurende maximaal 48 
maanden kan genieten van een fiscaal vrijgestelde doctoraatsbeurs, en dit los van de universiteit of 
onderzoeksinstelling die de beurs toekent, vragen wij u ons duidelijk te vermelden welk statuut u genoot in 
een vorige tewerkstelling (mandaatassistent, contractueel onderzoeker, FWO – mandaat, IWT – mandaat, 
doctoraatsbeurs).  
 
Vorige tewerkstellingen / Beursovereenkomsten 

VAN TOT WERKGEVER STATUUT 

    

    

    

    

    

 
Indien u een doctoraatsbeurs genoot aan een andere instelling, dient u de betrokken beursovereenkomst als 
verplichte bijlage bij dit aanvraagdossier te voegen. 

                                                           
• omwille van de leesbaarheid wordt u vriendelijk verzocht het formulier in machineschrift of in blokletters 
(zwart) in te vullen. 
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De bursaal verklaart : 
 
– indien van toepassing, niet langer dan in totaal 12 maanden als academisch personeel (mandaatassistent 

en wetenschappelijk medewerker gefinancierd op de saldi van de werkingsmiddelen) te hebben gewerkt 
voor de Universiteit Antwerpen; 

– te werken aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift zoals hieronder vermeld;  
– te zijn ingeschreven, of zich te zullen inschrijven, als doctoraatsstudent aan de Universiteit Antwerpen; 
– akkoord te gaan met de toekenning van het statuut van doctoraatsbursaal volgens het beursbedrag 

vermeld in deel 2 van deze aanvraag en onder de modaliteiten zoals gesteld in het “UA-Reglement 
betreffende de toekenning van doctoraatsbeurzen aan studenten,” waarvan betrokkene verklaart 
expliciet kennis te hebben genomen; 

– geen andere beroepsactiviteit uit te oefenen die op welke wijze dan ook verband houdt met de als 
doctoraatsbursaal uitgeoefende onderzoekswerkzaamheden. 

 
 
De ondergetekende (naam) :  
 
 
bevestigt hierbij op eer dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn en dat zij/hij voldoet aan de 
voorwaarden zoals hierboven vermeld. 
 
 
 
 
 
Antwerpen, (datum)      Handtekening, 
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 2. IN TE VULLEN DOOR DE PROMOTOR. 
 

NAAM: 

DEPARTEMENT: 

 
Verzoekt hierbij de Onderzoeksraad en het departement Personeel & Organisatie in overeenstemming met het 
besluit van de Raad van Bestuur UA het statuut van doctoraatsbursaal te willen verlenen aan 
 

NAAM BURSAAL VOORNAAM BURSAAL 

  

 
kan voor een kortere periode dan 12 maanden (minimum 1 maand), maximum 24 maanden 
 
PERIODE (aantal maanden) BEGIN (dd/mm/jjjj) EINDE (dd/mm/jjjj) 

   

 
Vanaf 1 oktober 2011 wordt aan houders van een doctoraatsbeurs anciënniteit toegekend, door het in 
rekening brengen van de voorafgaande periode(s) waarin van een doctoraatsbeurs werd genoten, zowel intern 
als extern. 
 
Bij wijze van overgangsmaatregel werd voor de lopende beurzen  de anciënniteit op 1 oktober 2011 volgens 
een binair stelsel vastgesteld op 0 (voorafgaand minder dan 12 maanden genoten van een beurs) of op 1 
(voorafgaand reeds minstens 12 maanden genoten van een beurs).  
 

Bruto beurs/maand 

Anciënniteit RSZ 
Aantal kinderen ten laste 

0 1 2 3 

0 jaar 
(volledige RSZ) € 2.373,36 € 2.456,18 € 2.526,35 € 2.705,81 
(gedeeltelijke RSZ) € 2.164,91 € 2.240,46 € 2.304,47 € 2.468,16 

1 jaar 
(volledige RSZ) € 2.418,38 € 2.501,21 € 2.571,38 € 2.750,83 
(gedeeltelijke RSZ) € 2.205,98 € 2.281,53 € 2.345,54 € 2.509,23 

2 jaar 
(volledige RSZ) € 2.471,70 € 2.554,53 € 2.624,70 € 2.804,15 
(gedeeltelijke RSZ) € 2.254,62 € 2.330,17 € 2.394,18 € 2.557,87 

3 jaar 
(volledige RSZ) € 2.516,73 € 2.599,55 € 2.669,72 € 2.849,18 

(gedeeltelijke RSZ) € 2.295,69 € 2.371,24 € 2.435,25 € 2.598,94 
  
 

*  Gedeeltelijke RSZ: Doctoraatsbeurzen toegekend aan niet-EER–onderdanen met tijdelijk verblijf die geen 
onderdaan zijn van een land waarmee België een verdrag heeft afgesloten inzake sociale zekerheid (Algerije, 
Australië, Canada, Chili, Filippijnen, India, Israël, Japan, de Republieken van ex-Joegoslavië (Bosnië-Herzegovina, 
Servië, Macedonië en Montenegro), Congo (DR), Kroatië, Marokko, San Marino, Tunesië, Turkije en de 
Verenigde Staten van Amerika) worden onderworpen aan een gedeeltelijke RSZ –verplichting, zijnde de 
sectoren ziekte en invaliditeit, geneeskundige verzorging en kinderbijslag.
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3. PROJECTINFORMATIE: verplichte velden, volledig in te vullen door de promotor. 

 
De kosten die hieraan verbonden zijn, worden ten laste gelegd van het extern project:  

PROMOTOR  
 

PROJECTNUMMER  
(financiële dienst) 

 
 

FINANCIERINGSBRON °  
 

TITEL FONDS °° 
 
 
 
 

STARTDATUM FONDS  

EINDDATUM FONDS  
(indien van toepassing) 

 
 

 
° voorbeelden financieringsbron : FWO, NOI, GOA, EU, DWTC, gecumuleerde saldi prestaties derden,… 
°° officiële titel van het project, titel van het contract, … 
 
 
De externe kredietverschaffer (zo van toepassing) stemt in met het aanwenden van de personeelskredieten 
voor het verlenen van het statuut van doctoraatsbursaal. De hiertoe vereiste middelen zijn op bovenvermeld 
project nog beschikbaar. 
 
 
Ik verklaar tevens hierbij kennis te hebben genomen van de gegevens die betrokkene op het hieraan 
voorafgaand gedeelte van het aanvraagformulier heeft aangevuld en ermee in te stemmen.  
 
Ik verklaar, als promotor van dit doctoraatsonderzoek,  een positief advies te geven inzake de vorderingen van 
het onderzoek. 
 
Ik bevestig dat het niet de bedoeling is om een arbeidsovereenkomst te vervangen door een doctoraatsbeurs. 
(Enkel van toepassing bij een nieuwe aanvraag zo de kandidaat reeds aan de instelling verbonden is) 
 
 
Antwerpen, (datum)    handtekening, (promotor) 
 
 
 
 
 
Handtekening voor akkoord indien promotor fondsen verschilt van promotor doctoraat. 
 
 
 
Als bijlage toe te voegen: 
 
• Kopie van de onderzoeksovereenkomst/toekenningsbrief waarop de toe te kennen doctoraatsbeurs dient 

aangerekend te worden (enkel indien het projectnummer bij de Financiële Dienst nog niet gekend is) 

• Het laatst beschikbare door de voorzitter van de doctoraatscommissie ondertekende vorderingsverslag.  In 
geval het vorderingsverslag dateert van meer dan 6 maanden vóór de ingangsdatum van de verlenging, 
dient het advies van de voorzitter van de doctoraatscommissie bij de aanvraag te worden gevoegd. 
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