Type FWO-financiering
Algemeen, voor alle reizen

Wat is de situatie?
Algemene mobiliteit: waar moet ik me
registreren? Wie moet/kan ik
contacteren?

Wat moet ik doen?
• U moet eerst een positief reisadvies ontvangen van uw Vlaamse
gastinstelling voor afreis naar de desbetreffende buitenlandse
bestemming. Contacteer de verantwoordelijke raadgevende instantie
van uw Vlaamse gastinstelling zowel vóór het boeken van uw afreis als
vlak vóór uw afreis.
• Registreer u op de website van de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken via https://travellersonline.diplomatie.be/ om uw
reis naar/aanwezigheid in het buitenland duidelijk te maken;
• Neem contact op met de Belgische ambassade/Vlaamse
vertegenwoordiging in het gastland;
• Gelieve na uw terugkeer in België de nodige voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen om verdere verspreiding van COVID-19 te vermijden,
zoals ook van de rest van de bevolking gevraagd wordt;
• Meer informatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
over reisadviezen, het verplichte terugreisformulier (Passagier
Lokalisatie Formulier), etc.

Advies Omnia Travel

Door de getroffen maatregelen in de UK kan de 24/7 travel helpline van
Omnia ons geen service meer garanderen.
Om de impact van deze maatregel tot een minimum te beperken, geeft
Omnia u volgende tips mee:
•

Stel uw dringende vragen tijdens de kantooruren (9h00 - 17h30), de
Omnia Travel collega's zullen deze met plezier behandelen.

•

Geef prioriteit aan vragen die betrekking hebben op reizen met
afreisdata in de zeer nabije toekomst.

•

Nieuwe aanvraag indienen
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Ik wil een nieuwe aanvraag indienen
(FWO reiskrediet, werkingstoelage

Indien er buiten de kantooruren toch de noodzaak is een
permanentiedienst te contacteren, dan biedt Omnia u graag tijdelijk
de mogelijkheid om te bellen naar volgend noodnummer: +49 30
69802444.
De FWO financieringskanalen blijven zoals voorheen operationeel. Voor de
deadlines kan u de FWO-webfiche consulteren van elk financieringskanaal.

sabbatsverlof, organisatie congres in
België, …). Kan dat (nog steeds)?

Krediet voor deelname aan een
congres/workshop of cursus in het
buitenland

Het congres, de workshop of de cursus
in het buitenland is geannuleerd. Wat
moet ik doen om de geboekte
vluchten/treinreizen te annuleren
en/of om te boeken en wie dekt de
bijkomende kosten?

In het licht van de huidige COVID-19 crisis willen we u wel graag nog de
volgende richtlijn meegeven:
Gelieve na te gaan of de vooropgestelde timing van uw geplande
onderzoeksgerelateerde buitenlandse afreis of organisatie congres, …
haalbaar is in de huidige omstandigheden. Indien dat nu moeilijk in te
schatten is, gelieve uw indiening uit te stellen of uw aanvraag terug te
trekken tot er meer duidelijkheid is omtrent de effectieve afreis/planning.
Hierbij dienen de geldende deadlines/indienperiodes van elk kanaal wel
steeds te worden gerespecteerd.
Indien u reeds een ticket boekte bij een door het FWO gemachtigd
reisagentschap, dient u zelf contact op te nemen met het betreffende
reisagentschap (Omnia of Uniglobe South West Travel) om uw vluchten of
treinreizen te annuleren of om te boeken naar een latere datum.
Indien u een (reis)voucher ontvangt van de luchtvaart/treinmaatschappij,
gelieve het FWO (interprog@fwo.be) hier dan van op de hoogte te brengen.
Als de vluchten of treinreizen niet kosteloos geannuleerd of omgeboekt
kunnen worden (bv. via voucher) of als de extra kosten die hiermee gepaard
gaan niet teruggevorderd kunnen worden bij de gemachtigde
reisagentschappen, dient u zelf een claim in te dienen bij AIG. Gebruik
hiervoor dit formulier.

Het congres, de workshop of de cursus
in het buitenland is uitgesteld. Kan ik
mijn reiskrediet later alsnog
gebruiken?
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Het FWO heeft namelijk voor zijn kredietgenieters een bijstandsverzekering
bij AIG afgesloten. Let wel: AIG komt enkel tussen in de kosten als de
verplaatsing buiten uw wil en controle werd geannuleerd (overmacht). Het
polisnummer waarnaar u dient te verwijzen, is 9.500.573. Wanneer u de
claim hebt ingediend, bezorgt AIG u een formulier dat u zo snel mogelijk
moet invullen en terugsturen. Als het FWO de verplaatsingskosten
rechtstreeks heeft betaald aan de gemachtigde reisagentschappen, moet u
het FWO als begunstigde vermelden voor deze kosten.
U kunt uw toegekend reiskrediet later opnemen onder de volgende
voorwaarden:
(1)

Uw Vlaamse gastinstelling heeft u een positief reisadvies gegeven
voor afreis naar de desbetreffende buitenlandse bestemming.
Contacteer de verantwoordelijke raadgevende instantie van uw

Vlaamse gastinstelling zowel vóór het boeken van uw afreis als vlak
vóór uw afreis. Gelieve ook het FWO (interprog@fwo.be en
HR@fwo.be) op de hoogte te brengen van uw nieuwe
vertrekdatum, zodat we de verzekering in orde kunnen brengen;
EN
(2)

FWO zal de kosten van het reiskrediet niet tweemaal betalen. Dit
betekent concreet dat het FWO de kosten van de verplaatsing enkel
zal dekken indien de onderzoeker:
a. de vlieg/treinticket(s) nog niet eerder geboekt had OF;
b. het reisagentschap de geboekte tickets kosteloos kon
annuleren en de initiële tickets heeft terugbetaald aan het
FWO OF;
c. de onderzoeker geen (reis)voucher van de
luchtvaart/treinmaatschappij ontving om de reis later te
herboeken OF,
d. de onderzoeker een claim ingediend heeft bij de FWO
verzekeraar AIG, AIG deze heeft aanvaard en aan FWO de
kosten heeft terugbetaald.

(3)
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EN
Het is in geen geval toegestaan om het reiskrediet te gebruiken
voor andere congressen, workshops of cursussen in het buitenland.
Het moet hetzelfde congres of dezelfde workshop of cursus in het
buitenland betreffen, zoals aanvankelijk was goedgekeurd door het
FWO, maar dan op een latere datum (zelfde titel); EN

(4)

U draagt opnieuw actief bij aan dit uitgesteld congres. Dit dient te
worden gestaafd door de uitnodiging van de congresorganisatie om
een presentatie te geven (al dan niet mondeling) aan het FWO toe
te zenden.

(5)

U voldoet nog steeds aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden
vermeld in het reglement van een krediet voor deelname aan een
congres/workshop of cursus in het buitenland; EN

(6)

Een reiskrediet dat toegekend werd in 2020 of eerder vervalt en
kan bijgevolg niet meer aangewend worden. U dient een nieuwe
aanvraag in te dienen. Een reiskrediet dat toegekend werd in 2021

kan uitzonderlijk nog aangewend worden tot eind 2022, op
voorwaarde dat bovenstaande condities vervuld zijn.
Indien u een (reis)voucher ontvangt van de luchtvaart/treinmaatschappij,
gelieve het FWO (interprog@fwo.be) hier dan van op de hoogte te brengen.
Krediet voor een lang verblijf/kort
studieverblijf in het buitenland

Moet ik eerder dan gepland
terugkomen?

Ik moet eerder dan gepland
terugkomen naar België. Welke
stappen moet ik in dat geval
ondernemen?

Vraag advies aan uw Vlaamse gastinstelling (dienst onderzoekscoördinatie)
en promotor. Zij zullen u adviseren of u in het buitenland moet blijven of
moet terugkeren naar België. Elke universiteit heeft een dynamisch
reisbeleid.
Houd het FWO op de hoogte van uw beslissing, zodat we de
dagvergoedingen en verzekering in orde kunnen brengen
(interprog@fwo.be en HR@fwo.be).
(1) Contacteer een van de gemachtigde reisagentschappen (Omnia Travel
of Uniglobe South West Travel) om uw retourtickets te boeken. Vorder
de bijkomende kosten van de omgeboekte vluchten of treinreizen terug
bij de verzekeringsmaatschappij AIG (zie boven ‘Krediet voor deelname
aan een congres/workshop of cursus in het buitenland’). Als noch het
reisagentschap noch AIG deze bijkomende kosten dekken, mag u de
dagvergoedingen van het FWO gebruiken om ze alsnog te dekken, op
voorwaarde dat het totale toegekende budget voor dagvergoedingen
niet overschreden wordt. Uw dagvergoedingen worden aangepast aan
de effectieve verblijfsduur in het buitenland (rekening houdend met
het vervroegde vertrek). De kosten van huurcontracten die u niet
onmiddellijk kunt opzeggen, kunt u betalen met de dagvergoedingen,
zelfs als de kosten zich na uw terugkeer naar België voordoen. U moet
daarvoor de originele bewijsstukken indienen en het totale toegekende
budget voor dagvergoedingen mag niet overschreden worden.
(2)
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Het is mogelijk om uw lang verblijf/kort studieverblijf in het buitenland
later verder te zetten (voor de resterende periode), onder de
voorwaarden vermeld in onderstaande sectie ‘Ik moet mijn lang
verblijf/kort studieverblijf in het buitenland uitstellen. Kan ik mijn
krediet later nog gebruiken?’

Ik moet langer dan gepland in het
buitenland blijven. Welke stappen
moet ik in dat geval ondernemen?

Het FWO dekt geen bijkomende reiskosten, maar kan wel de aanvankelijk
toegekende dagvergoedingen uitbetalen, waarop u eventuele kosten van
het herboekte ticket kan declareren.
(1) Uw dagvergoedingen worden niet uitgebreid, maar het FWO geeft
toestemming om het totale toegekende budget gedurende langere tijd te
gebruiken dan aanvankelijk was goedgekeurd. In aanmerking komende
kosten die u tijdens de bijkomende verblijfperiode heeft, kunt u dus
terugvorderen, op voorwaarde dat het totale toegekende budget niet
overschreden wordt.
(2) Houd het FWO op de hoogte van uw beslissing (interprog@fwo.be en
HR@fwo.be). De verzekering van AIG blijft geldig tijdens de bijkomende
verblijfperiode.
(3) Neem contact op met een van de gemachtigde reisagentschappen
(Omnia Travel of Uniglobe South West Travel) om uw eventuele
retourtickets te boeken. Vorder de bijkomende kosten van de omgeboekte
vluchten of treinreizen terug bij de verzekeringsmaatschappij AIG (zie
boven ‘Krediet voor deelname aan een congres/workshop of cursus in het
buitenland’). Als noch het reisagentschap (bijvoorbeeld voorzien van een
voucher om de tickets later alsnog te boeken) noch AIG deze bijkomende
kosten dekken, mag u de dagvergoedingen gebruiken om ze alsnog te
dekken, op voorwaarde dat het totale toegekende budget voor
dagvergoedingen niet overschreden wordt.
Indien u een (reis)voucher ontvangt van de luchtvaart/treinmaatschappij,
gelieve het FWO (interprog@fwo.be) hier dan van op de hoogte te brengen.

Ik moet mijn lang verblijf/kort
studieverblijf in het buitenland
uitstellen. Kan ik mijn krediet later nog
gebruiken?
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Ja, u kunt het krediet later nog gebruiken onder de volgende voorwaarden:
(1)

Uw Vlaamse gastinstelling heeft u een positief reisadvies gegeven
voor afreis naar de desbetreffende buitenlandse bestemming.
Contacteer de verantwoordelijke raadgevende instantie van uw
Vlaamse gastinstelling zowel vóór het boeken van uw afreis als vlak
vóór uw afreis. Gelieve ook het FWO (interprog@fwo.be en
HR@fwo.be) op de hoogte te brengen van uw nieuwe
vertrekdatum, zodat we de verzekering in orde kunnen brengen;
EN

(2)

FWO zal de kosten van het reiskrediet niet tweemaal betalen. Dit
betekent concreet dat het FWO enkel de kosten van de verplaatsing
zal dekken indien de onderzoeker;
a. de vlieg-/treintickets nog niet eerder geboekt had OF;
b. het reisagentschap de geboekte tickets kosteloos kon
annuleren en de initiële tickets heeft terugbetaald aan het
FWO OF;
c. de onderzoeker geen (reis)voucher van de
luchtvaart/treinmaatschappij ontving om de reis later te
herboeken OF,
d. de onderzoeker een claim ingediend heeft bij de FWO
verzekeraar AIG, AIG deze heeft aanvaard en aan FWO de
kosten heeft terugbetaald.
EN

(3)

De wetenschappelijke doelstellingen en de gastinstelling in het
buitenland, zoals beschreven in de aanvankelijk goedgekeurde
aanvraag, blijven haalbaar/identiek. U dient het FWO een nieuwe
uitnodiging van de buitenlandse onthaalinstelling alsook een
nieuwe toestemming van uw Vlaamse promotor toe te zenden; EN

(4)

U voldoet nog steeds aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden
vermeld in het reglement van een krediet voor een lang
verblijf/kort studieverblijf in het buitenland; EN

(5)

Een reiskrediet dat toegekend werd in 2020 of eerder vervalt en
kan bijgevolg niet meer aangewend worden. U dient een nieuwe
aanvraag in te dienen. Een reiskrediet dat toegekend werd in 2021
kan uitzonderlijk nog aangewend worden tot eind 2022, op
voorwaarde dat bovenstaande condities vervuld zijn.

Indien u een (reis)voucher ontvangt van de luchtvaart/treinmaatschappij,
gelieve het FWO (interprog@fwo.be) hier dan van op de hoogte te brengen.
Krediet voor de organisatie van
een wetenschappelijk congres in
België
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Het congres werd geannuleerd en/of
uitgesteld. Kan ik de reeds gemaakte

Ja, u kunt deze kosten dekken met het toegekende krediet, onder de
volgende voorwaarden:

kosten aangeven binnen het
toegekende krediet?

(1) Het betreft kosten die in aanmerking komen binnen dit
financieringsplan (zoals kosten voor sprekers enz.); EN
(2) De kosten overschrijden het aanvankelijk toegekende totale
budget niet.
Als het congres later toch doorgaat, kunt u alleen het resterende budget
gebruiken. Er worden geen extra middelen vrijgemaakt. De voorwaarden
om het congres op een latere datum te laten plaatsvinden kunnen
hieronder worden teruggevonden.

Het congres werd geannuleerd en/of
uitgesteld. Kan ik het toegekende
krediet gebruiken om het congres op
een latere datum te organiseren?

Ja, u kan het toegekende FWO krediet aanwenden om het geplande
congres op een latere datum in te plannen onder de volgende
voorwaarden;
(1) Het betreft hetzelfde congres als initieel beschreven in uw
goedgekeurde FWO aanvraag (zelfde titel, zelfde organiserend en
wetenschappelijk comité,…); EN
(2) U informeert FWO (interprog@fwo.be ) over de nieuwe datum van
het congres; EN
(3) De kosten gedeclareerd bij het FWO, overschrijden het
aanvankelijk toegekende budget niet; EN
(4) U voldoet nog steeds aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden
vermeld in het reglement van een Krediet voor de organisatie van
een wetenschappelijk congres in België; EN
(5) Een krediet voor de organisatie van wetenschappelijk congres in
België dat toegekend werd in 2020 of eerder, kan uitzonderlijk
wegens de coronacrisis, aangewend worden tot eind 2022, op
voorwaarde dat bovenstaande condities vervuld zijn. Daarna
vervalt het toegekende krediet en dient een nieuwe aanvraag
ingediend te worden.

Projecten van FWO (fundamenteel
onderzoek, TBM, SBO, EOS enz.)
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Ik heb kosten door de annulering van
Ja, u kunt deze kosten dekken met het toegekende projectbudget, onder
geplande
de volgende voorwaarden:
vergaderingen/onderzoeksactiviteiten.
(1) De kosten komen in aanmerking binnen het betreffende
Kan ik mijn projectbudget gebruiken
financieringsplan; EN
om deze kosten te dekken?

(2)

Mobiliteitsprojecten

Werkingstoelage sabbatsverlof
(voormalige wetenschappelijke
opdracht)

Ik moet mijn onderzoeksverblijf in het
buitenland in het kader van een
goedgekeurd samenwerkingsproject
uitstellen. Is het mogelijk om het
samenwerkingsproject te verlengen?

Gezien ik mijn gepland
onderzoeksverblijf in het buitenland
(of aan een andere instelling), in het
kader van een goedgekeurde
sabbatical, dien uit te stellen/te
onderbreken, wil ik mijn sabbatical on
hold zetten. Is het mogelijk om het
onderzoeksverblijf later alsnog door te
voeren?

De kosten overschrijden het aanvankelijk toegekende totale
projectbudget niet.

Als de vergaderingen/onderzoeksactiviteiten later toch doorgaan, kunt u
alleen het resterende projectbudget gebruiken. Er worden geen extra
middelen vrijgemaakt.
(1) Om een gepland onderzoeksverblijf in het buitenland te annuleren: zie
het advies onder ‘Krediet voor deelname aan een congres/workshop of
cursus in het buitenland’.
(2) Het FWO heeft alle financieringspartners gecontacteerd en gevraagd of
het mogelijk is om lopende projecten indien nodig te verlengen met de
garantie dat de verblijven later kunnen doorgaan. De meeste
financieringspartners zijn bereid zich flexibel op te stellen en projecten te
verlengen. Concrete beslissingen over de verlenging van
samenwerkingsprojecten werden/zullen worden meegedeeld aan de
betrokken principal investigators van een toegekend mobiliteitsproject.
Contacteer het FWO (interprog@fwo.be) voor specifieke vragen over een
concreet samenwerkingsproject.
Het is mogelijk uw sabbatical tijdelijk ‘on hold’ te zetten en deze later terug
op te nemen, mits u voldoet aan onderstaande voorwaarden:
(1) Uw Vlaamse onthaalinstelling, die instaat voor de vervanging van uw
onderwijs- en andere taken geeft u de toestemming om de sabbatical
later op te nemen; EN
(2) De kosten die gepaard gaan met de hernomen sabbatical vallen
binnen de initieel toegekende budgetlijnen; EN
(3) De wetenschappelijke doelstellingen en, indien relevant, de
buitenlandse gastinstelling, zoals beschreven in de aanvankelijk
goedgekeurde aanvraag voor het bekomen van een sabbatical, blijven
haalbaar/identiek; EN
(4) U voldoet nog steeds aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden vermeld
in het reglement van een werkingstoelage sabbatsverlof (voormalige
wetenschappelijke opdracht); EN
(5) Een werkingstoelage sabbatsverlof dat toegekend werd in 2020 of
eerder vervalt en kan bijgevolg niet meer aangewend worden. U dient
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een nieuwe aanvraag in te dienen. Een werkingstoelage sabbatsverlof
dat toegekend werd in 2021 kan uitzonderlijk nog aangewend worden
tot eind 2022, op voorwaarde dat bovenstaande condities vervuld zijn.
Voor het later verderzetten van een buitenlands onderzoeksverblijf, lees
bovenstaande richtlijnen omtrent ‘Krediet voor een lang verblijf/kort
studieverblijf in het buitenland’.
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