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1. Gewijzigde toekenningsmodaliteiten voor conferentiedeelnames ten laste van het 

facultair mobiliteitsfonds 
De afgelopen jaren heeft de CWO ernaar gestreefd om aan zoveel mogelijk jonge onderzoekers (pre- 
en postdoctorale onderzoekers) die een aanvraag indienden, een financiële ondersteuning toe te 
kennen voor de actieve deelname aan een congres in het buitenland. Gelet op de beperkte 
beschikbare middelen binnen het facultair mobiliteitsfonds en het groot aantal aanvragen werd het 
aantal toekenningen per aanvrager evenwel beperkt tot 1 conferentiedeelname per kalenderjaar, en 
werden de toegekende bedragen beperkt tot maximaal 1000 euro per aanvraag binnen Europa en 
1500 euro buiten Europa.  
Ondanks deze gehanteerde beperkingen dienden systematisch tekorten op het facultair 
mobiliteitsfonds opgevangen te worden via nog beschikbare reserves op het eerste facultair 
onderzoeksfonds, en dit terwijl de aangevraagde financiële ondersteuning voor de andere oproepen 
binnen het facultair mobiliteitsfonds tot nu toe in verhouding lager bleef, maar toch ook een stijgende 
trend vertoont. Anderzijds zijn de tot nu toe toegekende bedragen voor conferentiedeelnames veelal 
ontoereikend om een conferentiedeelname volledig te bekostigen. 
Om deze redenen stelt de CWO voor om in het vervolg het aantal toekenningen per aanvrager te 
beperken tot 1 conferentiedeelname per 2 kalenderjaren (waarbij als overgangsmaatregel 
conferentiedeelnames tot en met kalenderjaar 2018 voor deze telling niet in rekening gebracht 
worden). Financiële ondersteuning wordt dan aldus enkel toegekend aan jonge onderzoekers die in 
het vorige kalenderjaar geen ondersteuning voor een conferentiedeelname toegekend kregen. Gelet 
op deze verdere beperking van het aantal toekenningen stelt de CWO voor om daarentegen de toe te 
kennen bedragen op te trekken tot maximaal 1500 euro per aanvraag binnen Europa en 2000 euro 
buiten Europa, zolang dit financieel haalbaar blijft. 
 

 
2. Aanvragen voor bestedingen ten laste van het facultair mobiliteitsfonds met uiterste 

indiendatum 1 november 2018 
 
Deze aanvraagronde betreft aanvragen voor mobiliteit binnen het kalenderjaar 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 november 2018 en betreft aanvragen voor het 
bijwonen van conferenties en workshops in het kalenderjaar 2019. De aanvragen voor het bijwonen 
van conferenties dient via de voorziene Plato-applicatie te verlopen. 
 
Er werden 24 aanvragen ingediend. 9 aanvragen werden niet ontvankelijk verklaard omdat het een 
conferentie betreft die plaatsvindt in 2018. De overige 15 aanvragen werden ontvankelijk verklaard en 
verder beoordeeld. 
Per aanvrager werd 1 aanvraag geselecteerd (de eerste keuze van de aanvrager in geval van 
meerdere aanvragen). De toe te kennen bedragen werden beperkt tot maximaal 1500 euro per 
aanvraag binnen Europa en 2000 euro buiten Europa. 
Binnen deze selectie stelt CWO voor om de aanvragen die al een goedkeuring tot actieve bijdrage 
bevatten in eerste prioriteit toe te kennen. Dit betreft 1 aanvraag voor een totaal bedrag van 1500 
euro (Bijlage 1). Voor de andere eerste keuze aanvragen stelt CWO een goedkeuring voor op 
voorwaarde dat er een bewijs van aanvaarding van de actieve bijdrage is. Dit betreft 11 aanvragen 
voor een totaal bedrag van 19000 euro (Bijlage 2). Dit bewijs van aanvaarding van actieve bijdrage is 
ofwel een email met expliciete vermelding van de aanvaarding ofwel een kopie van het programma 
van de conferentie/workshop met duidelijke aanduiding van de eigen bijdrage. 
Voor de aanvragen die niet als eerste keuze door de aanvragers werden aangeduid, zijn er 
onvoldoende middelen ter beschikking en deze worden dus niet toegekend. Deze laatste categorie 
bevat tijdens de huidige aanvraagronde 3 aanvragen. 
 
Alle aanvragers worden via de Plato-applicatie geïnformeerd over de al dan niet toekenning van hun 
mobiliteitsaanvraag. 
 

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

 
Er werden 9 aanvragen ontvangen. Alle aanvragen betreffen verblijven met startdatum na de deadline 
van 1 november 2018. Drie aanvragen werden niet bij het FWO ingediend omdat de kandidaat niet 
aan de FWO-criteria voldoet. Eén aanvraag werd ingediend door een onderzoeker die niet gedurende 
de volledige duur van het onderzoeksverblijf aan de FEA verbonden blijft en werd om die reden niet 
behouden. Alle overige 8 aanvragen zijn ontvankelijk, werden inhoudelijk goed bevonden en 
toegekend (met maxima van 1500 euro/maand en een maximum van 7500 euro voor het gehele 
verblijf). Dit resulteert in een totale toekenning voor uitgaande mobiliteit van 39000 euro (Bijlage 3).  
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. 
 

c. Verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit) 
 
Er werden 3 aanvragen ontvangen. Alle aanvragen betreffen verblijven met startdatum na de deadline 
van 1 november 2018. Alle aanvragen werden inhoudelijk goed bevonden en toegekend (met maxima 
van 1500 euro/maand en een maximum van 4500 euro voor het gehele verblijf). Dit resulteert in een 
totale toekenning voor inkomende mobiliteit van 10500 euro (Bijlage 4).  
Het vermelde bedrag wordt toegekend onder de vorm van een maandelijkse forfaitaire 
verblijfsvergoeding bij registratie van de buitenlandse onderzoeker als bezoeker (voor verblijf van 
maximum 90 dagen) en als een bijdrage in de beurskosten bij aanstelling van de buitenlandse 
onderzoeker als postdoctoraal bursaal (voor verblijf van meer dan 90 dagen). 
 

d. Onderzoekssabbatical in het buitenland voor ZAP leden 
 
Er werd 1 aanvraag ontvangen voor de binnen het facultair mobiliteitsfonds gehanteerde deadline van 
1 november 2018. Deze aanvraag is niet ontvankelijk aangezien de duur van de aangevraagde 
onderzoekssabbatical (6 weken) niet voldoet aan de vereiste minimumtermijn van 3 maanden. 
In het kader van de omvorming van het bestaande facultair mobiliteitsfonds tot het facultair 
mobiliteits- en sabbaticalfonds volgt er binnenkort weliswaar nog een oproep voor aanvragen voor 
onderzoekssabbaticals gepland in het academiejaar 2019-2020. 



 
e. Onderzoeksverblijf van minstens 1 maand en maximum 6 maanden aan een niet-

academische instelling (cfr. intersectorale mobiliteit) 
 

Er werden geen aanvragen ontvangen. 
 

 
 
 

 



Bijlage 1: Overzicht toegekende conferentiedeelnames 

 

Naam Vakgroep Land Start Einde Conferentie Budget (euro) 

Pithchai Pandian 

Sivakumar TW14 UK 2019-07-14 2019-07-17 SCMT5 1500 

 

 

  



Bijlage 2: Overzicht conferentiedeelnames toegekend onder voorwaarde van een actieve bijdrage 

 

Naam Vakgroep Land Start Einde Conferentie Budget (euro) 

Beitske Boonstra TW15 Italy 2019-07-09 2019-07-13 AESOP  1500 

Chenwei Ma TW08 USA 2019-05-12 2019-05-15 2019 (IEMDC) 2000 

Didier Snoeck TW14 Japan 2019-06-03 2019-06-05 ICSHM2019 2000 

Elisa Van Kenhove TW01 Italy 2019-09-02 2019-09-04 Building Simulation 2019 1500 

Gabriël van 
Knippenberg - Karim 
van Knippenberg 

TW15 Italy 2019-07-09 2019-07-13 AESOP  1500 

Hanne Glas TW15 - 
WE12 

Czech 
Republic 

2019-09-03 2019-09-06 GI4DM 2019 -  1500 

Huayu Li TW08 Canada 2019-06-12 2019-06-15 The 28th IEEE International Symposium on 
Industrial Electronics 

2000 

Jordi Van Damme TW08 Greece 2019-04-22 2019-04-23 IEEE Workshop on Electrical Machine Design, 
Control, Diagnosis (WEMDCD 2019) 

1500 

José Roberto 
Tenório Filho 

TW14 South 
Africa 

2019-11-25 2019-11-27 3rd International Conference on the Application 
of Superabsorbent Polymers (SAP) and Other New 
Admixtures Towards Smart Concrete 

2000 

Kevin Dekemele TW08 France 2019-07-08 2019-07-12 9th ECCOMAS Thematic Conference on Smart 
Structures and Materials 

1500 

Viacheslav Vasilkov TW05 USA 2019-02-09 2019-02-13 ARO MidWinter Meeting 2000 

     Totaal: 19000 

 

  



Bijlage 3: 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 

Anton De 

Vylder 

Joris 

Thybaut 

EA11 Atlanta, USA Georgia Institute of 

Technology 

4/1/2019 - 

15/3/2019 

2 3000 ja 

Mathias 

Peirlinck 

Patrick 

Segers 

EA06 Palo Alto, USA Stanford University 1/11/2018 - 

31/12/2018 

2 3000 ja 

Onur Dogu Kevin Van 

Geem 

EA11 Evanston, USA Northwestern 

University 

11/2/2019 - 

3/5/2019 

3 4500 ja 

Sribala 

Gorugantu 

Kevin Van 

Geem 

EA11 Evanston, USA Northwestern 

University 

1/2/2019 - 

3/3/2019 

1 1500 ja 

Katarina 

Simić 

Michel De 

Paepe 

EA03 Trondheim, 

Noorwegen 

NTNU Trondheim 

University 

1/12/2018 - 

31/3/2019 

4 6000 ja 

Andrew 

Katumba 

Peter 

Bienstman 

EA05 Oxford, UK Oxford University 24/1/2019 - 

20/5/2019 

4 6000 ja 

Hamzeh 

Ahmadi 

Adam 

Bezuijen 

EA15 Austin, USA The University of 

Texas at Austin 

11/1/2019 - 

11/7/2019 

6 7500 neen 

Dongzhu 

Zheng 

Adam 

Bezuijen 

EA15 Bochum, 

Duitsland 

Ruhr University 

Bochum 

3/11/2018 - 

30/8/2019 

10 7500 neen 

      Totaal: 39000  

  



Bijlage 4: Overzicht toegekende verblijven van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit) 

 

Bezoeker Promotor 
Gent 

Vakgroep Plaats Instelling 
afkomst 

Periode Type Aantal 
maanden 

Toegekend 
bedrag 
(euro) 

Lars Grabow Mark Saeys EA11 Houston, USA University of 
Houston 

15/1/2019 -
14/4/2019 

senior 3 4500 

Roman Lávička Hennie De 
Schepper 

EA16 Praag, Tsjechië Mathematical 
Institute of 
Charles 
University 

15/5/2019 - 
17/6/2019 

senior 1 1500 

Alessandro 
Longo 

Vladimir 
Galvita 

EA11 Grenoble, 
Frankrijk 

CNR/DUBBLE 1/1/2019 - 
30/6/2019 

senior 6 4500 

       Totaal: 10500 
 
 

 


