Overgangsmaatregelen
Aspiranten fundamenteel en strategisch basisonderzoek
In aanvraagjaar 2019 kan men nog aanvragen onder de oude anciënniteitsregels voor zover men niet voor de
eerste keer aanvraagt en het aantal aanvraagmogelijkheden van de kandidaat geldend onder de oude
regelgeving nog niet uitgeput was.
Volgend schema toont de geldende regels voor wie de eerste maal indien(de)(t) in 2017, 2018 of 2019.
Postdoctoraal mandaat junior en senior
Het oude programma voor postdoctorale mandaten (eerste termijn) wordt beschouwd als zijnde
equivalent met het nieuwe type junior, terwijl het bestaande postdoctorale mandaat hernieuwing zal
beschouwd worden als zijnde equivalent met het type senior. Bijgevolg kunnen kandidaten die de eerste
keer een postdoctoraal mandaat hebben aangevraagd vóór 1 december 2018 nog een aanvraag indienen voor
het type junior en wie voor die datum een hernieuwing heeft aangevraagd kan nog een keer een type senior
aanvragen.
Uiteraard zullen alle kandidaten moeten voldoen aan de ontvankelijkheidsregels van de nieuwe
regelgeving. Kandidaten echter die reeds eenmaal een postdoctoraal mandaat van het FWO voor oproep
2019 hebben aangevraagd en nog steeds beantwoorden aan de ontvankelijkheidsregels behalve die
aangaande de postdoctorale anciënniteit kunnen een tweede keer aanvragen tijdens oproep 2019 volgens
de oude ontvankelijkheidsregels. Als een kandidaat een tweede keer een aanvraag voor postdoctoraal
mandaat wenst in te dienen tijdens oproep 2019 (opgelet: “ jaar van aanvraag” en “jaar van oproep” is
2019, met uiterste indiendatum 1 december 2018) mag diens doctoraat bijgevolg niet behaald zijn vóór 1
juni 2016. De nieuwe regels over de postdoctorale anciënniteit zullen gelden voor al wie voor de eerste keer
aanvraagt tijdens oproep 2019, m.a.w. het doctoraat van deze kandidaten moet behaald zijn niet eerder dan
1 oktober 2016.
Krediet aan Navorsers
Het krediet aan navorsers wordt na 2018 afgesloten. Uitzonderlijk zal het nog een laatste keer worden
aangeboden aan postdoctorale mandaathouders die gestart zijn op:
-

1 oktober 2017 (einde mandaat: 30 september 2020);
1 oktober 2018 (einde mandaat: 30 september 2021).

Ook alle andere postdoctorale mandaathouders van wie het mandaat eindigt op 30 september 2020 of 2021
wegens een administratieve verlenging of opschorting kunnen nog aan die laatste oproep voor een krediet aan
navorsers deelnemen.
Projecten fundamenteel onderzoek
Zowel het huidige/oude als het nieuwe reglement voor deze onderzoeksprojecten zullen voor projecten
toegekend onder ronde 2018 (indiendatum: 1 april 2018; start project: 1 januari 2019) nog gevolgen hebben.

Onder de huidige/oude regelgeving kunnen hoofdpromotoren van een toegekend project geen project
aanvragen tijdens de volgende ronde. Deze regel wordt afgeschaft vanaf de ronde 2019 (indiendatum: 1
april 2019), maar blijft behouden voor wie nog aanvroeg op 1 april 2018.
Onder de nieuwe regelgeving mag de som van de aangevraagde en lopende onderzoeksprojecten
fundamenteel onderzoek op naam van eenzelfde promotor-woordvoerder, promotor of copromotor niet
groter zijn dan twee. De datum waarop een nieuw toegekend onderzoeksproject fundamenteel onderzoek
normaliter zou starten (1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is ingediend, dus voor
oproep 2019 is dat 1 januari 2020) geldt als referentiedatum voor het berekenen van dit totaal.
Bij de indiening van nieuwe projectaanvragen op 1 april 2019 gaat het FWO dus na hoeveel projecten van de
aanvragers er nog zullen lopen op 1 januari 2020. Projecten die worden toegekend tijdens ronde 2018
(ingediend op uiterlijk 1 april 2018) tellen dus al mee voor die telling, want ze lopen nog op 1 januari 2020.
Projecten die reeds waren toegekend voor 2018 tellen echter niet mee.

