Maatregelen facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds n.a.v. coronacrisis
Na overleg keurt CWO een aantal maatregelen goed m.b.t. reeds toegekende financiële ondersteuning
vanuit het facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds tot en met de aanvraagronde met deadline 1 februari
2020. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende basisprincipes:
•

•

Indien aan onderzoekers kredieten werden toegekend via het facultair mobiliteits- en
sabbaticalfonds voor activiteiten die door de coronacrisis werden geannuleerd, dan kunnen de
toegekende middelen bij uitzondering aangewend worden voor het dragen van de uitgaven
voor de geannuleerde activiteiten. Er wordt evenwel gevraagd om deze kosten waar dit kan te
beperken. Zo dient te worden nagegaan of (een deel van) de gemaakte kosten niet op een
andere manier gerecupereerd kunnen worden (via het reisbureau, annulatieverzekering, …).
Ook dient te worden bekeken of reistickets niet kunnen worden omgeboekt, eerder dan deze
definitief te laten annuleren.
Toegekende kredieten via het facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds die door de coronacrisis
niet worden opgenomen op de voorziene datum kunnen onder bepaalde voorwaarden op een
latere datum worden opgenomen.

De specifieke maatregelen per type van mobiliteit zijn als volgt:
a. Bijwonen van conferenties en workshops in het buitenland
• Annulatiekosten kunnen worden vergoed voor effectief toegekende conferentieaanvragen (dus
waarbij er een goedgekeurd bewijs is voor een actieve bijdrage op de conferentie).
• Enkel werkelijke en bewezen kosten voor annulatie m.b.t. reiskosten, inschrijvingsgeld en
hotelkosten komen in aanmerking, tot maximaal het conferentiebudget dat werd toegekend.
• Het al dan niet inbrengen van annulatiekosten zal niet in rekening gebracht worden bij het
behandelen van latere conferentieaanvragen.
• Ingeval een conferentie door de coronacrisis wordt uitgesteld naar een latere datum binnen
hetzelfde kalenderjaar 2020, dan kan de onderzoeker het toegekende budget volledig
behouden voor deelname aan de uitgestelde conferentie, en dit los van het eventuele
daarnaast inbrengen van specifieke annulatiekosten m.b.t. de conferentie op de oorspronkelijk
voorziene datum.
• Indien een fysieke conferentie in het buitenland door de coronacrisis werd omgevormd tot een
virtuele conferentie, dan wordt dit qua mobiliteit gelijkgesteld aan een afgelaste conferentie.
• Onderzoekers die door de coronacrisis een toegekende conferentieaanvraag niet kunnen
benutten (wegens afgelasting van de conferentie of omvorming tot een virtuele conferentie of
uitstel van de conferentie tot na 2020), dienen deze toekenning in Plato te laten schrappen om
te vermijden dat deze ontvangen toekenning in rekening wordt gebracht bij het behandelen van
latere conferentieaanvragen.
• Wie volgens de voorziene toekenningsmodaliteit van maximum 1 conferentiedeelname per
aanvrager per 2 kalenderjaren in principe in 2020 een toekenning kon krijgen, maar geen
toekenning heeft aangevraagd of behouden, komt uitzonderlijk in aanmerking voor financiële
ondersteuning voor een conferentiedeelname in zowel 2021 als 2022.
b. Verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit) en onderzoeksverblijven in het
buitenland (uitgaande mobiliteit)
• Ingeval een toegekend verblijf door de coronacrisis niet kon van start gaan op de voorziene
datum, dan kan het toegekende budget volledig behouden blijven voor een uitgesteld verblijf
met nieuwe startdatum binnen hetzelfde kalenderjaar 2020, mits de voorziene duur van het
verblijf behouden blijft. Ingeval de voorziene duur van het verblijf wordt gereduceerd, dan zal
het toegekende budget overeenkomstig gereduceerd worden.
• Ingeval een reeds gestart verblijf door de coronacrisis diende onderbroken te worden, dan kan
het verblijf ofwel definitief beëindigd worden ofwel tijdelijk onderbroken worden en vanaf een
latere datum binnen hetzelfde kalenderjaar 2020 voor de nog resterende duur worden
verdergezet. Bij een reductie van de totale duur van het verblijf, wordt het toegekende budget
overeenkomstig gereduceerd.
• Ingeval een uitgesteld of onderbroken verblijf niet wordt aangevat of hervat binnen hetzelfde
kalenderjaar 2020, dan komt het nog resterende budget te vervallen.

•

Los van het toegekende budget kunnen daarnaast ook annulatiekosten vergoed worden die
verbonden zijn aan het uitstellen of onderbreken door de coronacrisis van het oorspronkelijk
toegekende verblijf. Enkel werkelijke en bewezen kosten voor annulatie m.b.t. reiskosten,
verblijfskosten en verzekering komen in aanmerking, en dit tot maximaal 1000 euro.

