
            
 

CWO vergadering 7-12 oktober 2020 
 

Toekenning financiële middelen vanuit het facultair mobiliteits-
fonds, oproep met deadline 1 augustus 2020 
 
 
Dit verslag betreft een elektronische rondvraag, gestuurd aan alle CWO-leden. 
 
ZAP: Sabine Wittevrongel (voorzitter), Karen De Clerck (secretaris), Dick Botteldooren, Nele De Belie, 
Luc Dupré, Lieven Eeckhout, Maarten Liefooghe, Peter Sergeant, Steven Verstockt, Peter Veelaert 
ZAP adviserend: Geert De Schutter, Leo Kestens, Veronique Van Speybroeck 
OAP: Sven Rogge, Amélie Chevalier 
ATP: Filip Van Boxstael, Marilyn Van den Bossche 
Studenten: Leander Van Speybroeck 
 
 

1. Aanvragen voor bestedingen ten laste van het facultair mobiliteitsfonds met uiterste 
indiendatum 1 augustus 2020 

 
De aanvragen werden beoordeeld volgens de toekenningsmodaliteiten en afspraken zoals 
genotuleerd in het verslag van 15 oktober 2019. De voorstellen voor toekenningen werden aan alle 
CWO-leden per e-mail gestuurd en unaniem goedgekeurd. CWO stelt onderstaande toekenningen 
voor. 
 

a. Bijwonen van conferenties en workshops 
 
De deadline van de huidige aanvraagronde was 1 augustus 2020 en betreft het bijwonen van 
conferenties en workshops in het buitenland in het kalenderjaar 2020. De aanvragen voor het 
bijwonen van conferenties dienen via de voorziene Plato-applicatie te verlopen. 
 
Er werden 5 aanvragen ingediend. 1 aanvraag werd afgekeurd omdat de aanvrager behoort tot het 
ZAP. De overige 4 aanvragen werden eveneens afgekeurd omdat het virtuele conferenties betreft; 
een aantal van deze aanvragers kreeg bovendien reeds een toekenning voor het bijwonen van een 
conferentie in 2019. 
 
Alle aanvragers worden via de Plato-applicatie geïnformeerd over de niet toekenning van hun 
mobiliteitsaanvraag. 
 

b. Onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het buitenland voor een periode 
van 1-12 maanden 

 
Er werd 1 aanvraag ontvangen. Het betreft een aanvraag met startdatum na de deadline van 1 
augustus 2020. De aanvraag is ontvankelijk, werd inhoudelijk goed bevonden en toegekend.  
Het betreft een verblijf met een duur van 1 maand; hierbij wordt een maximum gehanteerd van 1500 
euro/maand. Dit resulteert in een totale toekenning voor uitgaande mobiliteit van 1500 euro (Bijlage 
1). 
Het vermelde bedrag wordt toegekend indien de corresponderende aanvraag bij het FWO niet 
goedgekeurd wordt. Bij goedkeuring van de corresponderende aanvraag bij het FWO wordt het door 
het FWO toegekende bedrag door de CWO in mindering gebracht. 



 
 

2. Maatregelen facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds n.a.v. coronacrisis 
 

• De maatregelen die eerder werden genomen m.b.t. reeds toegekende financiële 
ondersteuning vanuit het facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds tot en met de aanvraagronde 
met deadline 1 februari 2020 (zie verslag CWO-vergadering van 27-29 april 2020), blijven 
behouden voor de aanvraagrondes met deadlines 1 mei 2020 en 1 augustus 2020. 

• Vermits de huidige omstandigheden reizen naar het buitenland nog steeds moeilijk maken en 
hierdoor ook veel conferenties online georganiseerd worden, liet DOZA weten dat bij 
uitzondering nu kan toegestaan worden dat het facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds 
ingezet wordt voor het vergoeden van het inschrijvingsgeld voor de deelname aan virtuele 
conferenties, uiteraard met inachtname van de eis dat er ook op dergelijke virtuele 
conferenties een actieve bijdrage moet geleverd worden. Aangezien het niet wenselijk lijkt om 
de toekenningsregels voor conferentiedeelnames te wijzigen over de verschillende 
aanvraagrondes m.b.t. conferenties in hetzelfde kalenderjaar, heeft de voorzitter nagevraagd 
of deze uitzondering alvast kan worden toegestaan voor alle deadlines m.b.t. actieve 
deelnames aan conferenties in 2021 (met name de aanvraagdeadlines 1 november 2020, 1 
februari 2021, 1 mei 2021 en 1 augustus 2021), en dit ongeacht de evolutie van de 
coronacrisis; dit werd vanuit DOZA positief bevestigd. CWO stelt derhalve voor dat 
uitzonderlijk bij de 4 bovenvermelde aanvraagdeadlines niet enkel actieve deelnames aan 
conferenties in het buitenland in aanmerking komen, maar ook actieve deelnames aan 
virtuele conferenties. Ingeval van virtuele conferenties moet de actieve deelname een 
mondelinge presentatie betreffen en kan de eventuele toekenning enkel gebruikt worden ter 
vergoeding van het inschrijvingsgeld. 

 
 

 



Bijlage 1: Overzicht toegekende onderzoeksverblijven aan een academische instelling in het buitenland voor een periode van 1-12 maanden 

 

Aanvrager Promotor 

Gent 

Vakgroep Plaats Instelling Periode Aantal 

maanden 

Toegekend 

bedrag (euro) 

FWO-aanvraag 

ingediend 

Amélie 
Chevalier 

Mia 
Loccufier 

EA08 Gainesville, 
Florida, USA 

MAE University 
of Florida 

6/11/2020 - 
8/12/2020 

1 1500 ja 

      Totaal: 1500  

 


