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Bijwonen van conferenties en workshops in het buitenland: 
 

• De financiële ondersteuning wordt standaard beperkt tot maximum 1 conferentiedeelname 
per aanvrager per kalenderjaar. Indien de financiële situatie het noodzakelijk maakt, kan een 
verdere beperking gehanteerd worden tot maximum 1 conferentiedeelname per aanvrager 
per 2 kalenderjaren (in dit geval kan een aanvrager slechts een toekenning krijgen voor een 
conferentiedeelname tijdens een gegeven kalenderjaar indien deze aanvrager nog geen 
financiële ondersteuning kreeg voor deelname aan een conferentie tijdens het vorige 
kalenderjaar). 

• Financiële ondersteuning kan aangevraagd worden voor zowel online als fysieke 
conferenties.  

• De toegekende financiële ondersteuning bedraagt maximaal 1000 euro per aanvraag (zolang 
dit financieel haalbaar blijft). 

• De financiële ondersteuning is beperkt tot reiskosten, inschrijvingsgeld en hotelkosten (geen 
maaltijden e.d. buiten de hotelfactuur; geen forfaitaire dagvergoedingen). In geval van 
deelname aan een online conferentie is de financiële ondersteuning beperkt tot het 
inschrijvingsgeld. 

• Vluchten moeten verplicht geboekt worden via de applicatie in Apollo bij het reisbureau 
Uniglobe Smart Travel. 

• Er wordt geen financiële ondersteuning toegekend aan vrijwillige, onbezoldigde postdoctorale 
onderzoekers. 

• Aanvragen kunnen enkel ingediend worden via Plato. Ingediende aanvragen worden vanuit 
Plato gemeld aan de betrokken promotor. 

• De terugbetaling van kosten gebeurt enkel via overboeking. De begunstigde dient hiertoe de 
kosten in bij de administratieve SAP-verantwoordelijke van zijn/haar vakgroep, en na boeking 
van de kosten in SAP vraagt de administratieve SAP-verantwoordelijke de terugbetaling aan 
via overboeking van kosten. Een overboeking is enkel toegelaten voor kosten die nog binnen 
geen enkel financieel projectrapport werden opgenomen. Een leidraad met nadere details 
omtrent de te volgen werkwijze wordt ter beschikking gesteld. 

 
Onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het binnen- of buitenland voor een periode van 
1-12 maanden en onderzoeksverblijf aan een niet-academische instelling (intersectorale mobiliteit) 
voor een periode van 1-6 maanden: 

• Financiële ondersteuning wordt enkel toegekend aan onderzoekers die tijdens de volledige 
duur van het onderzoeksverblijf effectief verbonden zijn aan de FEA. Hieromtrent wordt 
bevestiging gevraagd door de promotor. 

• Een onderzoeker kan meerdere aanvragen indienen voor onderzoeksverblijven (eventueel 
van diverse types) (elk met een minimumduur van 1 maand) zowel binnen hetzelfde 
kalenderjaar als over verschillende kalenderjaren heen. De toegekende financiële 
ondersteuning aan een onderzoeker bedraagt maximaal 7500 euro voor het geheel van alle 
onderzoeksverblijven samen.  

• Verder worden over alle onderzoeksverblijven heen en binnen het globale maximum van 
7500 euro ook maximumbedragen gehanteerd voor het bepalen van de toegekende 
financiële ondersteuning van 1500 euro/maand gedurende de eerste 3 maanden verblijf door 
een onderzoeker in het buitenland en 1000 euro/maand gedurende de volgende 3 maanden 
in het buitenland.  

• Voor verblijven in België wordt de toegekende financiële ondersteuning bepaald op basis van 
een kostenraming door de aanvrager en kan het toegekende bedrag tevens nooit hoger zijn 
dan voor een verblijf van dezelfde duur in het buitenland zou toegekend worden. 

• De financiële ondersteuning is beperkt tot reiskosten, verblijfskosten en verzekeringskosten. 
Voor een verblijf in België wordt de ondersteuning van verblijfskosten verder beperkt tot de 
accommodatiekosten (mits motivering van de noodzaak). 

• Voor een onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het buitenland is wie voldoet 
aan de criteria voor het aanvragen van een reiskrediet bij het FWO, verplicht eerst een FWO-



aanvraag in te dienen. Wie niet aan de FWO-criteria voldoet, dient de reden duidelijk toe te 
lichten.  

• Bij een parallelle FWO-aanvraag wordt het bovenvermelde bedrag enkel effectief toegekend 
indien de corresponderende aanvraag bij het FWO niet goedgekeurd wordt. Er wordt 
gevraagd het resultaat van de corresponderende FWO-aanvraag aan CWO voor te leggen 
zodra dit beschikbaar is. Bij goedkeuring van de corresponderende aanvraag bij het FWO 
wordt het door het FWO toegekende bedrag voor verblijfskosten door de CWO in mindering 
gebracht.  

• Omtrent de effectieve periode (start- en einddatum) van het onderzoeksverblijf wordt een 
verklaring van de gastinstelling opgevraagd. 

 
Verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit): 

• Financiële ondersteuning wordt enkel toegekend aan postdoctorale onderzoekers met 
minstens 2 jaar postdoctorale ervaring, wier expertise een meerwaarde kan betekenen voor 
de onthalende FEA-onderzoeksgroep. 

• Financiële ondersteuning wordt enkel toegekend voor een verblijf aan de UGent van 
maximum 90 dagen, waarbij de buitenlandse onderzoeker tijdens de volledige duur van het 
verblijf verbonden blijft aan de thuisinstelling en aan de UGent als bezoeker geregistreerd 
wordt (dus niet als postdoctoraal bursaal). De financiële ondersteuning wordt hierbij 
toegekend onder de vorm van een maandelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding of een 
vergoeding van bewezen onkosten. 

• Hoewel dit niet de initiële bedoeling is, heeft CWO er geen principieel bezwaar tegen dat een 
verblijf van een buitenlandse onderzoeker aan de UGent opgesplitst wordt in meerdere 
periodes. De buitenlandse onderzoeker en zijn/haar promotor zijn er hierbij wel voor 
verantwoordelijk om na te gaan of een dergelijke opsplitsing toelaatbaar is op het vlak van 
een aanstelling als bezoeker, verblijfsvergunning of visum e.d. (nationaliteitsgebonden). Het 
effectieve verblijf aan de UGent dient in elk geval minimum 1 maand te bedragen. 

• Een buitenlandse onderzoeker kan meerdere aanvragen indienen voor onderzoeksverblijven 
(elk met een totale effectieve duur van minimum 1 maand) zowel binnen hetzelfde 
kalenderjaar als over verschillende kalenderjaren heen. De toegekende financiële 
ondersteuning bedraagt maximaal 1500 euro/maand, met een maximum van 4500 euro voor 
het geheel van alle verblijven door de buitenlandse onderzoeker samen. 

 
Bijwonen van doctoraatscursussen buiten de UGent met een internationaal karakter: 

• De financiële ondersteuning is beperkt tot reiskosten, verblijfskosten en verzekeringskosten 
(geen inschrijvingsgeld). 

• De financiële ondersteuning bedraagt maximaal 1000 euro per gevolgde doctoraatscursus. 
 


