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Beste Onderzoeker, 
 
Het FWO kent u een krediet toe voor bovenvermelde studieverblijf.

De commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) besliste om dit krediet slechts toe te kennen voor
een periode van 3 maanden (1/02/202030/04/2020) in plaats van de aangevraagde periode. Enkel de kosten die
betrekking hebben op de toegekende periode, kunnen ter verantwoording worden voorgelegd.  
 
De forfaitaire verblijfsvergoeding bedraagt € 4.950,00. Hiervan wordt 80% (€ 3.960,00) vooruit betaald, op uw
rekeningnummer BE64001868176752. Het saldo van € 990,00 wordt gestort van zodra u de financiële
verantwoording stuurt.  
 
Naast een verblijfsvergoeding wordt ook een krediet voor de reis toegekend. Uw trein of vliegtuigticket (voordeligste
tarief/economy class) kunt u enkel boeken bij een door het FWO gemachtigde reisagentschap (Uniglobe South West
Travel en Omnia Travel), waarmee het FWO een kaderovereenkomst heeft afgesloten (contactgegevens): 
 
BrusselKopenhagen (Denemarken)Brussel, vertrek in februari 2020  
 
Indien ook andere financiële bronnen (andere kredieten, beurzen, enz…) hetzelfde verblijf in het buitenland
financieren, wordt hiermee rekening gehouden. Het FWO kan de toegekende vergoeding reduceren of terugvorderen.
U dient steeds het FWO op de hoogte te brengen van eventuele extra financiering. Ook dient vooraf toestemming
gevraagd te worden voor elke wijziging van het verblijf. 
 
Om uw ticket te boeken gebruikt u deze email m.b.t. de goedkeuring van het reiskrediet. Vermeld in alle
correspondentie met de reisagent steeds uw dossiernummer V409020N.  
 
Gelieve, indien nodig, eerst te controleren of u effectief een geldig visum voor uw bestemming kunt bekomen alvorens
uw vluchten te boeken. 
 
Als u met de wagen reist, wordt een kilometervergoeding betaald met een maximum van € 800. Wilt u hiervoor de
verklaring, beschikbaar op onze website, bij uw verslag voegen.  
 
Het aanvaarden van dit krediet verbindt het FWO tot geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke
arbeidsongevallen tijdens deze reis. Als werkgever blijft het FWO voor pre en postdoctorale FWOmandaathouders in
dergelijke gevallen wel verantwoordelijk. 
 
Het FWO heeft ten gunste van alle personen die reizen met een FWOkrediet een bijstandsverzekering bij AIG
afgesloten. U vindt de informatie hierover als bijlage. Bij eventuele schadegevallen neemt u contact met het AIG
assistance center +32 (0)2 739 9992. 
 
Binnen de drie maanden na uw terugkeer in België verwacht het FWO een wetenschappelijk verslag en een financiële
verantwoording over uw verblijf. Gebruik hiervoor de verslagformulieren beschikbaar op onze website onder de
rubriek ‘krediet voor een lang verblijf in het buitenland’. 
 
Deze email geldt als enige berichtgeving. 
 
Met vriendelijke groeten, 
i.o. dr. Hans Willems 
Secretarisgeneraal  
 
  
 
Dear Researcher, 
 



I am glad to inform you that the FWO allocates to you a grant for the abovementioned long stay abroad. 
 
The International Collaboration Committee (CIWC) decided to approve this grant for a period of 3 months (1/02/2020
30/04/2020) instead of the requested period. Only the costs of the granted period can be justified.

The fixed allowance amounts to € 4.950,00. 80% (€ 3.960,00) of the allowance is deposited to your bank account
number BE64001868176752. The remaining amount of € 990,00 will be transferred as soon as you have sent in the
financial statement of your stay.  
 
In addition to this, you are also allocated a grant for your travel expenses. You need to book your train or plane ticket
(cheapest fare/economy class) through Uniglobe South West Travel and Omnia Travel, which are the FWO authorized
travel agencies (contact details): 
 
BrusselsKopenhagen (Denmark)Brussels, departure in February 2020  
 
Any amounts allocated by other financial sources (other grants, scholarships, etc. …) for the same stay abroad will be
taken into account. The FWO can reduce or recover the allocated allowance. You always have to inform the FWO of
any other additional financing. Please note that you need to ask the FWO’s permission beforehand when it comes to
changes of your stay. 
 
In order to book your ticket, please use this email related to the allocation of the travel grant and indicate your file ID
V409020N in all correspondence with the travel agency. 
 
Before booking your flights, please make sure that you comply with visa requirements for your country of destination, if
applicable. 
 
When travelling by car, the beneficiary receives a mileage allowance of maximum € 800.00. Please add the
declaration, that you can find on our website, to your report. 
 
The acceptance of this grant does not imply any liability on the part of the FWO for any accidents that occur during
your travels. However, being the employer, the FWO will remain responsible for such cases concerning PhD fellows
and postdoctoral fellows.  
 
The FWO has subscribed to a travel assistance insurance with AIG for those persons travelling with a FWO grant.
Please see attachment for more info on this matter. Should you have a claim, please contact the AIG assistance
center +32 (0)2 739 9992. 
 
Within three months of your return to Belgium, the FWO expects you to submit a scientific and financial report for your
stay. The templates are available on our website in the section ‘Grant for a long stay abroad’.  
 
This email is the only notification you will receive. 
 
Kind regards, 
For Dr. Hans Willems 
SecretaryGeneral
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