
 

FAQ's over terugkeermandaten 

 

Mag ik mij het hele jaar door kandidaat stellen? 

Neen, voor terugkeermandaten kan men zich niet doorlopend op welk moment ook van het jaar kandidaat 

stellen. De oproep voor kandidaatstellingen wordt eind november gepubliceerd, vanaf dan hebben 

kandidaten drie maanden de tijd om zich kandidaat te stellen. 

 

Kan ik mij via mail kandidaat stellen? 

Ja en nee. Het kandidaatstellingsdossier mag haast volledig via e-mail worden bezorgd, uitgezonderd de 

twee aanbevelingsbrieven die per post moeten worden verstuurd. Zonder die beide brieven is het dossier 

onvolledig. 

 

Binnen zes maanden eindig ik mijn postdoctoraal verblijf van twee jaar in het buitenland. Kan ik 

mij kandidaat stellen? 

Ja. Het is pas bij de aanvang van uw terugkeermandaat dat gecheckt wordt of u voldoet aan de 

voorwaarde van een postdoctoraal verblijf van twee jaar in het buitenland. Als uw postdoctoraal verblijf  

op het ogenblik dat u zich kandidaat stelt bijvoorbeeld nog negen maanden duurt, kunt u uw mandaat pas 

na die negen maanden opnemen.  

 

Ik heb een vrij groot aantal korte postdoctorale verblijven in het buitenland achter de rug. Kom ik 

in aanmerking voor een terugkeermandaat? 

Ja, als die verblijven in totaal minstens een periode van twee jaar beslaan. 

 

Ik heb mij kandidaat gesteld voor andere beurzen en terugkeermandaten. Verzwakt dat mijn 

positie als kandidaat? 

Neen. Terugkeermandaten hebben als doel onderzoekers met internationale ervaring te doen terugkeren, 

om hun opgedane kennis permanent te laten valoriseren in België. U hebt ongelijk als u niet gebruik zou 

maken van de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen bij verscheidene instellingen die een terugkeer 

naar België financieren. Een terugkeermandaat combineren met een andere beurs, statuut of contract is 

echter niet toegestaan. 

 

Kan ik mij op mijn anciënniteit beroepen? 

Ja, natuurlijk. Maar bij de berekening van de anciënniteit worden sommige beurzen of statuten niet in 

aanmerking genomen. De personeelsdienst van uw gastinstelling in België regelt die zaak. De Dienst 

P&O van Belspo kan, op uw verzoek, uw wedde schatten waarop u aanspraak kunt maken op grond van 

de door uw gastinstelling erkende anciënniteit. 

 

Mag ik mij kandidaat stellen als ik 15 jaar anciënniteit heb? 

Ja, maar het is wel de weddeschaal SW21 in de Federale Wetenschappelijke Instellingen die wordt 

toegepast, ongeacht uw aantal jaren ervaring. Een hoog aantal jaren ervaring doen gelden om een door de 

Gemeenschappen ingesteld hoger statuut (wetenschappelijk onderzoeker bijvoorbeeld) te laten erkennen 

is dus ondenkbaar. Als u bijgevolg meer dan 10 jaar anciënniteit hebt, biedt een terugkeermandaat u niet 

de indienstnemingsvoorwaarden (statuut) waarop u aanspraak zou kunnen maken. 

 

Wat is mijn contractuele relatie met Belspo? 

Als begunstigde van een terugkeermandaat hebt u enkel een contractuele relatie met uw gastinstelling. 

Belspo blijft evenwel de geldschieter en houdt in dat opzicht toezicht op de bestemming die u geeft aan 

de werkingskredieten. Belspo verwacht ook een tussentijds en een eindverslag. 

 

Wat kan ik met de werkingskredieten aankopen? 

Alles wat voor het goede verloop van uw onderzoek nodig is. Die kredieten moeten als een goede 

huisvader worden aangewend. Bij twijfel is het verkieslijker contact op te nemen met Belspo om 

onaangename verrassingen te voorkomen. Overheadkosten zijn, ter herinnering, niet toegestaan. 



 

 

Ik het mijn doctoraat in het buitenland behaald. Telt dat bij de berekening van het postdoctorale 

verblijf? 

Neen. Een terugkeermandaat heeft als doel de postdoctorale ervaring in een buitenlandse universiteit of 

onderzoeksinstelling ten nutte te maken in België. 

 

Bestaat er een lijst met landen waar het postdoctorale verblijf moet plaatsvinden? 

Neen. Alle Europese en niet-Europese landen komen in aanmerking. 

 

Ik heb geen contacten met een instelling/universiteit in België. Kan ik mij kandidaat stellen? 

Neen. Een terugkeermandaat werd uitgedacht als een associatie tussen een onderzoeker en een 

gastinstelling (of -universiteit). Een onderzoeker stelt zich kandidaat in overleg met de gastinstelling. Het 

spreekt voor zich dat Belspo niet voor u een gastinstelling kan vinden. Het is aan u om de nodige 

contacten te leggen. Belspo blijft evenwel te uwer beschikking voor aanvullende informatie over het 

wetenschappelijke en academische landschap in België, zodat u gericht contacten kunt leggen. 

 

Mag ik mij kandidaat stellen vanuit België? 

Ja, maar enkel als je tijdelijk in België verblijft, in het bijzonder tijdens de eindejaarsfeesten en tijdens de 

kerstvakantie, waarbij u van de gelegenheid kunt gebruikmaken om het kandidaatstellingsformulier in te 

vullen. 

 

Hoeveel tijd neemt de beslissingsprocedure in beslag? 

De oproep tot kandidaten loopt midden maart af. Vóór midden mei moet er geen officiële beslissing 

worden verwacht. De uiteindelijke beslissing wordt in elk geval aan iedere kandidaat meegedeeld, alsook 

aan zijn/haar promotor. 

 

Wanneer kan ik het terugkeermandaat aanvatten? 

Gelet op de vele in het spel zijnde factoren, kan geen exacte datum worden vastgelegd. Voor het gemak 

wordt 1 september dikwijls als startdatum gekomen. Vanaf de sluitingsdatum van de oproep, heeft de 

kandidaat één jaar de tijd om het terugkeermandaat op te nemen. 

 

Kan een terugkeermandaat in perioden worden opgesplitst? 

Neen. Een terugkeermandaat loopt over 24 maanden zonder onderbreking. Behoudens in uitzonderlijke 

gevallen, blijft het basisprincipe ook dat een terugkeermandaat een voltijdse activiteit is. 

 

Wijzigt een Europese cofinanciering iets aan mijn terugkeermandaat? 

Die inbreng van Europese fondsen voor een periode van vier jaar biedt Belspo de mogelijkheid meer 

terugkeermandaten en betere werkvoorwaarden aan te bieden voor de terugkeermandaten en de Postdoc 

Fellowships. Als onderzoeker en titularis van een terugkeermandaat kunt u zich, dankzij die financiering, 

beroepen op de titel van Marie Curie Fellow. 

 

Ik heb moederschapsverlof/vaderschapsverlof genomen. Wordt het terugkeermandaat verlengd? 

Natuurlijk, dat is een wettelijke verplichting. Ook borstvoedingsverlof is hierbij inbegrepen. De 

toegekende verlenging komt overeen met de duur van het verlof. 


